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UCHWAŁA Nr 5/IX/2014  

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  

z dnia 20 maja 2014 r. 

 

w sprawie znaków, pieśni oraz oficjalnego ubioru  

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 

 

 

Na podstawie postanowienia § 4 statutu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uchwala się, 

co następuje: 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Znakami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego są:  

1) znak Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, 

2) sztandar Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, 

2. W jednostkach organizacyjnych Związku mogą być używane inne znaki nie wymienione w 

pkt. 1, ppkt. 1. Zgodę na ich używanie wydaje Prezydium Zarządu Głównego, w formie 

uchwały.  

 

Znak Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 

 

§ 2 

1. Znakiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest orzeł w koronie otwartej, ze wznie-

sionymi skrzydłami, z głową zwróconą w prawo, siedzący na prostokątnej podstawie, na 

której znajduje się napis ZŻWP. 

Wzór znaku Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zawiera załącznik nr 1.  

2. Znaku Związku Żołnierzy Wojska Polskiego używa się: 

1) na sztandarach jednostek organizacyjnych Związku, 

2) na elementach ubioru związkowego, 

3) jako materiał ilustracyjny, 

4) na drukach i wydawnictwach związkowych, 

5) w innych przypadkach, za zgodą Prezydium Zarządu Głównego.  

 

Sztandar jednostek organizacyjnych Związku 

§ 3 

1. Sztandar jest znakiem jednostki organizacyjnej Związku. Jest on symbolem tradycji i 

wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych obywateli. 
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2. Do posiadania sztandaru są uprawnieni: Zarząd Główny, zarządy wojewódzkie i rejo-

nowe oraz koła Związku. 

3. Prezydium Zarządu Głównego jest uprawnione do wydawania zezwoleń na wykonywa-

nie sztandarów przez zarządy wojewódzkie i rejonowe oraz koła Związku, jak również 

ich aktów nadania.  

4. Sztandar składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy. 

5. Płatem sztandaru jest tkanina biała w kształcie kwadratu o wymiarach 80x80 cm, po   

której obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy 

sztandaru są białe i czerwone ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok 

sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca 7 gwoździami z białego 

metalu, po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwier-

dzonego do drzewca, obszyte są frędzlą złotą 

6. Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu znajdują 

się znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej 

części, haftowanego złotym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek 

znaku organizacyjnego Związku, haftowany srebrnym szychem. W części górnej płata 

umieszczony jest napis haftowany złotym szychem - nazwa Związku oraz w drugim 

wierszu nazwa organu władzy. W części dolnej płata umieszcza się haftowany napis 

złotym szychem - nazwa miejscowości- siedziba danego organu władzy.  

   Wzór strony głównej sztandaru zawiera załącznik nr 2; 

7. Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki 

jak na stronie głównej, w środku którego może być umieszczony w trzech wierszach 

napis "BÓG HONOR OJCZYZNA" albo w dwóch "HONOR I OJCZYZNA" lub "ZAWSZE 

WIERNI OJCZYŹNIE" haftowany złotym szychem.  

  Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, są umieszczone emblematy w postaci     

herbów, a w ich polach mogą  być umieszczone herby: województwa, powiatu, miej-

scowości siedziby organu władzy Związku i symbole związane z patronacką jednostką 

wojskową oraz emblematy lub inicjały fundatorów sztandaru.  

   Wzór odwrotnej strony płata zawiera załącznik nr 3. 

8. Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, 

dziób i szpony orła są koloru złotego. Na przedniej ścianie podstawy są umieszczone 

inicjały Związku. Wewnątrz podstawy jest umieszczony zminiaturyzowany akt nadania 

sztandaru.  

Wzór głowicy sztandaru zawiera załącznik nr 4; 

9. Drzewce sztandaru jest sporządzone z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, 

połączone tuleją z metalu białego. Na górnym końcu jest umieszczona głowica, na dol-

nym - stożkowate okucie z metalu białego. Na drzewcu mogą być umieszczone gwoź-

dzie pamiątkowe; 

10. Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej jest umieszczona na drzewcu poniżej pod-

stawy z orłem po głównej stronie płata. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu pła-

ta i są zakończone frędzlą koloru złotego, taką jak płat sztandaru; 
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11. Na czas ceremonii pogrzebowych (żałobnych) z udziałem wojskowej asysty honorowej 

na sztandarze umieszcza się szarfę z kiru, związaną w kokardę, mocowaną na drzewcu 

poniżej szarfy o barwach Rzeczypospolitej Polskiej 

12. Sztandary związkowe używane są podczas: 

1) uroczystych obchodów świąt narodowych, państwowych i wojskowych, 

2) uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym (apeli lub zbiórek żołnierzy, 

parad wojskowych, capstrzyków, apeli poległych, apeli pamięci, odpraw wart, po-

grzebów z wojskową asystą honorową), 

3) uroczystości związkowych, 

4) pogrzebów  zmarłych kolegów, byłych żołnierzy zawodowych lub oficerów rezer-

wy Wojska Polskiego oraz osób szczególnie zasłużonych dla Związku. 

13. W celu realizacji przedsięwzięcia zmierzającego do uzyskania sztandaru dla zarządu 

wojewódzkiego, rejonowego lub koła Związku należy: 

1) ustalić fundatora i powołać komitet fundacyjny sztandaru; 

2) dokonać wyboru dewizy na sztandarze z „Zawsze Wierni Ojczyźnie”, „Honor Ojczy-

zna lub Bóg Honor Ojczyzna” poprzez przeprowadzenie ankiety wśród członków or-

ganizacji wojewódzkiej, rejonowej lub koła; 

3) uzyskać zgodę Prezydium Zarządu Głównego, po przedstawieniu wzoru sztandaru 

oraz planu realizacji przedsięwzięć związanych z wykonaniem sztandaru i jego wrę-

czeniem; 

4) w porozumieniu z dowództwem garnizonu lub jednostki wojskowej oraz przedstawi-

cielami organów władzy państwowej i samorządowej przygotować i przeprowadzić 

akcję popularyzacyjną związaną z uroczystością wręczenia sztandaru. 

14. Fundatorami sztandaru mogą być: ministerstwa i instytucje państwowe, organy władzy 

państwowej i samorządowej, jednostki i instytucje wojskowe, organizacje społeczne i 

młodzieżowe, w tym członkowie organizacji wojewódzkiej, rejonowej lub koła Związku, 

społeczeństwo miast, osiedli i gmin oraz inne osoby prawne i fizyczne. 

15. W celu właściwego przygotowania uroczystości wręczenia sztandaru należy ustalić: 

1) osobę lub zespół, który będzie odpowiedzialny za przebieg uroczystości wręczenia 

sztandaru; 

2) datę, miejsce i organizacje współtowarzyszące wręczeniu sztandaru; 

3) skład pocztu sztandarowego i personalne wskazanie osoby wręczającej i przyjmują-

cej sztandar; 

4) wykaz osób zapraszanych na uroczystość wręczania sztandaru reprezentujących 

Ministerstwo Obrony Narodowej i Sztab Generalny Wojska Polskiego, dowództwa 

rodzajów Sił Zbrojnych, władze państwowe i samorządowe, jednostki wojskowe oraz 

fundatorów sztandaru; 

5) osoby i kolejność wbijania gwoździ pamiątkowych w drzewce sztandaru. 
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16.  Wręczenie sztandaru należy planować w dni świąt wojskowych, państwowych oraz 

związkowych. Organizację i przebieg uroczystości wzorować na obowiązujących w Si-

łach Zbrojnych RP przepisach (np. ceremoniale wojskowym) z uwzględnieniem lokal-

nych warunków. Uroczystości wręczenia sztandaru zarządom wojewódzkim, rejonowym 

i kołom Związku powinny być, w miarę możliwości, organizowane z asystą wojskową 

(kompania honorowa, pluton itp.), pocztów sztandarowych organizacji społecznych oraz 

miejscowej ludności. 

17. Wręczenia sztandaru dokonuje: 

1) prezes Zarządu Głównego Związku lub z jego upoważnienia inne osoby funkcyjne 

Zarządu Głównego;   

2) w razie przyjęcia zaproszenia sztandar może wręczyć: Minister Obrony Narodowej, 

Szef Sztabu Generalnego WP lub ich terenowi przedstawiciele. 

3) realizacja pkt. 2 winna być wcześniej uzgodniona z prezesem Zarządu Głównego 

Związku. 

18. W razie rozwiązania jednostki organizacyjnej Związku, sztandar przekazuje się do izby 

pamięci Zarządu Wojewódzkiego lub Rejonowego, a jeżeli takiej nie posiadają do Za-

rządu Głównego, wraz z aktami ufundowania i nadania sztandaru. Przy przekazywaniu 

sztandaru sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy. Wraz z protokołem powinien być 

przekazany zarys dziejów sztandaru. 

19. W przypadkach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale stosuje się postanowienia 

przepisów obowiązujących w Siłach Zbrojnych.  

 

Pieśń Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 

§ 4 

1. Pieśnią Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest utwór „To jeszcze nie tak dawno”.  

2. Tekst literacki pieśni zawiera załącznik nr 5. 

3. Tekst muzyczny pieśni, w układzie na chór,  umieszczony jest na stronie internetowej 

Związku. 

4. Podczas wykonywania lub odtwarzania pieśni Związku obowiązuje zachowanie         

powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania 

pieśni  stoją w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni w ubraniach cy-

wilnych – zdejmują nakrycia głowy, zaś osoby w umundurowaniu  obejmującym nakry-

cie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie. 

Poczty sztandarowe jednostek organizacyjnych Związku podczas wykonywania lub od-

twarzania pieśni oddają honory przez pochylenie sztandaru. 
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Oficjalny ubiór członków Związku 

§ 5 

1. Oficjalny ubiór członków Związku składa się z: 

1) granatowej marynarki typu klubowego (jednorzędowej), 

2) jasnych, popielatych spodni  (w przypadku członkiń  spódnicy), 

3) granatowego krawatu (w przypadku członkiń chusty)  ze znakiem Związku. 

4) białej koszuli (bluzki). 

5) beretu (furażerki) w kolorze rodzaju wojsk, w którym członek Związku ostatnio peł-

nił służbę, z posiadanym stopniem wojskowym. 

        Wzór ubioru związkowego zawiera załącznik nr 6 

2. Dopuszcza się umieszczanie na lewej stronie marynarki na kieszeni naszywki ze styli-

zowanym znakiem Związku. 

 Wzór naszywki zawiera załącznik nr 7. 

3. Na lewej klapie marynarki umieszcza się miniaturkę znaku Związku koloru złotego. 

4. W stroju oficjalnym członkowie Związku występują: 

1) w czasie uroczystości państwowych, wojskowych i związkowych, 

2) w czasie uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach organizowanych przez 

organizacje kombatanckie i militarne, 

3) w czasie składania wizyt oficjalnych władzom samorządowym, państwowym lub 
wojskowym, 

4) w czasie uczestniczenia w pogrzebach członków Związku lub jako oficjalna de-
legacja w pogrzebach innych osób, 

5) w czasie występowania w składzie pocztu sztandarowego, o ile nie poczet nie 

występuje w mundurach, 

6) w innych przypadkach, na podstawie decyzji władz jednostek organizacyjnych 

Związku. 

 Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Tracą moc obowiązującą:  

1) uchwała Nr 8/VII/2006  z dnia 16 maja 2006 roku Zarządu Głównego Związku By-

łych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w sprawie 

czasowego zawieszenia niektórych sformułowań ujętych w uchwale VII Krajowe-

go Zjazdu Delegatów ZBŻZiORWP z dnia 26 października 2005 r. 

2) uchwała Nr 22/VIII/2010 Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 

z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Sztandaru” 

określającego zakres i sposób realizacji zamierzeń dotyczących uzyskania sztan-

daru przez jednostki organizacyjne Związku, 

3)  wszystkie dokumenty organizacyjne wydane na podstawie statutu Związku By-

łych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego  
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2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Prezydium Zarządu Głównego  
                      Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 
 
                Za zgodność: 
 

SEKRETARZ GENERALNY 

 

 

 
 

płk w st. spocz. Jan Kacprzak 

 

Warszawa, 20 maja 2014 r.  

 


