
Instrukcja  

w sprawie znaku, sztandaru i pieczęci ZNP  

oraz jego ogniw 
 

 

§ 1 

ZNP i jego ogniwa posługują się słowno-graficznym znakiem towarowym, zgłoszonym 

w Urzędzie Patentowym RP za numerem 429330 w dniu 28 maja 2014 roku (wzornik kolorów 

Pantone 208C i 485C): 

 

§ 2 

1. Opis sztandaru ZNP: 

Sztandar składa się z drzewca, na końcu którego osadzony jest grot w postaci znaku ZNP lub 

orła ustalonego dla godła RP oraz płatu tkaniny o wymiarach 100 cm x 120 cm. W szczytowej 

części drzewca, pod grotem, może być umocowana kokarda ze wstęgi biało-czerwonej 

o szerokości 10 cm. Na wstędze zawiesza się odznaczenia. Dolna część drzewca zakończona 

jest metalowym okuciem - stopką. W część górną wbija się pamiątkowe gwoździe fundatorów. 

Strona pierwsza: pośrodku płatu znajduje się znak ZNP zgodny z treścią § 1, o wymiarach 52 

cm x 42 cm. Nad emblematem napis: „Związek Nauczycielstwa Polskiego”, pod emblematem 

napis „Zarząd Główny”, nazwa okręgu lub oddziału. 

Strona druga: na czerwonym tle znajduje się godło RP o wymiarach 45 cm x 40 cm.  

2. Sztandar nadawany jest oddziałom i okręgom przez Zarząd Główny ZNP. 

3. Projekt sztandaru podlega akceptacji Prezydium Zarządu Głównego ZNP. 

4. Decyzję o wymianie sztandaru na nowy podejmuje zarząd zainteresowanego ogniwa 

lub Zarząd Główny ZNP. 

5. Sztandarom należy zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i transportu.  



6. Przykładowy harmonogram zadań związanych z przygotowaniem uroczystości nadania 

sztandaru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. 

7. Zasady używania sztandaru określa ceremoniał stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

instrukcji. 

§ 3 

1. Pieczęcie okrągłe: 

1) Związek Nauczycielstwa Polskiego posługuje się pieczęcią okrągłą o średnicy 

30 mm z napisem w otoku „Związek Nauczycielstwa Polskiego” „Warszawa”. 

Wewnątrz pieczęci umieszczony jest znak ZNP. 

2) Okręgi posługują się pieczęcią okrągłą o średnicy 30 mm z napisem w otoku 

„Związek Nauczycielstwa Polskiego” „Okręg ...” z wymienieniem nazwy 

województwa. Wewnątrz pieczęci umieszczony jest znak ZNP. 

3) Oddziały posługują się pieczęcią okrągłą o średnicy 30 mm z napisem w otoku 

„Związek Nauczycielstwa Polskiego” „Oddział ...” z wymienieniem nazwy 

miasta, gminy albo dzielnicy, na terenie której działa dany oddział, z 

ewentualnym dodaniem: powiatowy, międzygminny, gminny, miejski, 

międzydzielnicowy lub dzielnicowy. Wewnątrz pieczęci umieszczony jest znak 

ZNP. 

2. Stemple wykonuje się przy użyciu tuszu koloru czerwonego. 

Wzory pieczęci okrągłych: 

                 ZNP             Okręg    Oddział 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pieczęcie podłużne: 

ZNP, okręgi, oddziały i ogniska posługują się pieczęcią podłużną zawierającą tzw. firmowy 

nagłówek pism i dokumentów, a zarazem nadruk adresowy, umieszczany na kopertach lub 

materiałach wysyłanych. Wymiary pieczęci wynoszą ok. 55-60 mm x 20 mm, a układ treści 

zawiera: 

 nazwę ogniwa ZNP 

 adres pocztowy 

 ewentualnie numer telefonu, adres e-mail, NIP, Regon 



Wzory pieczęci podłużnych: 

1) ZNP i ogniw organizacyjnych ZNP 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa 

tel. 223189100, znp@znp.edu.pl 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Okręg Dolnośląski 

ul. Nauczycielska 2, 50-381 Wrocław 

tel. 713229268, dolnoslaski@znp.edu.pl 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Oddział* w Poznaniu 

ul. Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań 

tel. 61 848 04 96, poznan@znp.edu.pl 
* wpisać pełną nazwę oddziału 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Ognisko* w Miejskim Przedszkolu nr 421 w Słupsku 

ul. Kwiatowa 2, 00-000 Słupsk 

tel. 99 999 99 99 
* wpisać pełną nazwę ogniska wraz z numerem, jeśli nadano 

 

2) w pionie szkolnictwa wyższego i nauki 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

w Politechnice Warszawskiej 

pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa 

 

3) sekcje związkowe 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Krajowa Sekcja Emerytów i Rencistów 

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Okręg Małopolski 

Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów 

ul. Karmelicka 32, 32-126 Kraków 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Oddział Kraków Nowa Huta  

Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów 

ul. Fatimska 8d, 31-831 Kraków 

 



Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Krajowa* Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi 

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa 

* Okręgowa/Oddziałowa (analogicznie jak SEiR) 

4) kluby młodego nauczyciela 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Centralny* Klub Młodego Nauczyciela 

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Okręg Mazowiecki 

Okręgowy Klub Młodego Nauczyciela 

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Oddział Kraków Nowa Huta  

Oddziałowy Klub Młodego Nauczyciela 

ul. Fatimska 8d, 31-831 Kraków 

 

5) komisje rewizyjne 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Główna Komisja Rewizyjna 

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Okręg Łódzki 

Okręgowa Komisja Rewizyjna 

ul. Piotrkowska 137/139, 90-434 Łódź 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Oddział w Rzeszowie 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna 

ul. Kopernika 16, 35-001 Rzeszów 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Komisja Rewizyjna 

Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa 

 

4. Pieczęcie imienne  

Na pieczęciach imiennych nie umieszcza się tytułów zawodowych (mgr, inż., lic.), można 

umieścić stopień lub tytuł naukowy (np. dr, prof.,): 

 

Prezes 

Związku Nauczycielstwa Polskiego 

 [imię i nazwisko] 



Wiceprezes  

Zarządu Głównego ZNP 

 [imię i nazwisko] 

Prezes 

Okręgu Małopolskiego ZNP 

 [imię i nazwisko] 

Wiceprezes  

Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP 

 [imię i nazwisko] 

Sekretarz 

Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP 

 [imię i nazwisko] 

Prezes 

Oddziału ZNP ……. 

 [imię i nazwisko] 

Wiceprezes 

Zarządu Oddziału ZNP ……… 

 [imię i nazwisko] 

Prezes  

Ogniska ZNP …… 

[imię i nazwisko] 

Prezes 

Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 

 [imię i nazwisko] 

Wiceprezes 

Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 

 [imię i nazwisko] 

Prezes 

Rady Uczelnianej ZNP  

w Akademii Górniczo-Hutniczej 

[imię i nazwisko] 

Przewodniczący  

Krajowej* Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP 

 [imię i nazwisko] 
* Okręgowej/Oddziałowej 



Przewodniczący 

Krajowej* Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP 

[imię i nazwisko] 
* Okręgowej/Oddziałowej 

Przewodniczący 

Centralnego* Klubu Młodego Nauczyciela ZNP 

[imię i nazwisko] 
* Okręgowego/Oddziałowego 

Przewodniczący  

Głównej* Komisji Rewizyjnej ZNP 

[imię i nazwisko] 
* Okręgowej/Oddziałowej 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

[imię i nazwisko] 

§ 4 

Szyldy zawierają pełną nazwę Związku, nazwę ogniwa i jego siedzibę (nazwę miejscowości). 

Siedziby ogniwa nie podaje się w przypadku, gdy zawiera ją nazwa ogniwa (np. Oddział ZNP 

w Mysłowicach). Pośrodku lub z lewej strony szyldu umieszczony jest znak ZNP. Napisy 

powinny być wykonane kolorem białym na czerwonym tle. 

 

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Warszawa 

 

 

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Okręg Warmińsko-Mazurski 

Olsztyn 

 

 

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Oddział w Rudzie Śląskiej 

 

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

w Politechnice Warszawskiej  



Załącznik nr 1 

 

Przykładowy harmonogram zadań 

związanych z przygotowaniem uroczystości nadania sztandaru  
 

Lp. Zadanie 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialny 

1.  
Przyjęcie przez zarząd uchwały w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do nadania sztandaru 

  

2.  

Wystąpienie do Prezydium Zarządu Głównego ZNP 

o akceptację projektu sztandaru oraz do Zarządu Głównego 

ZNP o jego nadanie 

  

3.  

Powołanie komitetów: 

1) fundacyjnego 

2) organizacyjnego (do przygotowania uroczystości 

nadania sztandaru) 

  

4.  
Przygotowanie programu i scenariusza uroczystości oraz 

preliminarza kosztów  

  

5.  Wybór wykonawcy sztandaru   

6.  
Wykonanie gwoździ sztandaru: metryczkowego 

i fundacyjnych 

  

7.  

Ustalenie składów pocztów sztandarowych dla sztandarów 

uczestniczących w uroczystości. 

Przeprowadzenie próby ze sztandarem 

   

8.  
Ustalenie listy uczestników uroczystości, wysłanie 

zaproszeń 

  

 

W załączeniu: 

1. Wzór gwoździa metryczkowego 

2. Wzór aktu nadania sztandaru 

3. Przykładowy scenariusz uroczystości nadania sztandaru 

 

Gwóźdź metryczkowy (wzór) 

Sztandar 
Okręgu …………………… 

Związku Nauczycielstwa Polskiego 
ufundowany przez ………..… 

przekazany na ręce  
Prezesa Okręgu ………………..ZNP 

kol. ……………………….  
przez Prezesa ZNP 

 kol. …………………………. 
 dnia ……....   w……………. 



Akt nadania sztandaru (wzór) 

AKT NADANIA SZTANDARU 
 

Zarząd Główny 

Związku Nauczycielstwa Polskiego 

nadaje  

SZTANDAR 
OKRĘGOWI …………………………….. 

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 

 

Prezes ZNP 

……………………. 

 

Warszawa, …………………………………..    



Przykładowy scenariusz uroczystości nadania sztandaru 
 

 

Sztandar jest ułożony na stole, znakiem ZNP na wierzchu, obok przygotowany jest akt nadania 

sztandaru. 

Poczty sztandarowe stoją w gotowości do wejścia na salę. 

 

 

Część oficjalna 

1. Rozpoczęcie 

1) prowadzący: „Witam wszystkich zebranych na uroczystości nadania sztandaru 

Okręgowi/Oddziałowi ……. Proszę o powstanie. Sztandar Związku Nauczycielstwa 

Polskiego [oraz ewentualnie inne sztandary] wprowadzić!” 

2) prowadzący: „Do hymnu!” [hymn ZNP ], prowadzący: „Po hymnie!” 

2. Powitanie 

1) prowadzący: „Proszę o zabranie głosu kol. …… prezesa okręgu/oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego”,  

2) prezes wita uczestników, wygłasza okolicznościowe przemówienie, pozostaje 

na scenie 

3. Nadanie sztandaru 

1) prowadzący: „Proszę kol. ……. prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego 

o przekazanie Aktu Nadania Sztandaru” 

2) prezes ZNP czyta Akt Nadania Sztandaru, po czym wręcza go prezesowi 

okręgu/oddziału  

4. Wbijanie gwoździ fundacyjnych 

1) prowadzący: „Przystępujemy do wbijania gwoździ fundacyjnych” 

2) prowadzący: „Na pamiątkę dzisiejszego dnia proszę fundatorów o wbicie w drzewce 

sztandaru [lub na tablo] gwoździ i przyjęcie podziękowań. O wbicie gwoździa 

fundacyjnego proszę pana/panią……”  

3) prezes okręgu/oddziału wręcza podziękowania fundatorom. 

5. Wręczenie sztandaru 

1) prowadzący: „Proszę wszystkich o powstanie” 

2) prowadzący: „Proszę kol. …. prezesa ZNP o wręczenie sztandaru. Sztandar przyjmie 

kol. …… prezes okręgu/oddziału w asyście kol. ………. oraz kol. ………  

3) prezes ZNP bierze sztandar, podchodzi do oczekujących na środku sceny prezesa 

okręgu/oddziału z asystą. Prezes ZNP i prezes okręgu/oddziału stoją naprzeciwko 

siebie. Prezes ZNP: „Przekazuję Sztandar Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Okręgowi/Oddziałowi….,” 

4) prowadzący: „Do ślubowania” 



5) prezes okręgu/oddziału wraz z asystą przyjmują postawę zasadniczą, wznoszą 

w kierunku sztandaru prawe ręce w geście ślubowania  

 

6) prowadzący odczytuje rotę ślubowania: 

„Przyjmując ten symbol prawości i szlachetności działania naszego Związku, ślubujemy 

uroczyście: 

 dbać o dobre imię Związku Nauczycielstwa Polskiego 

 przestrzegać praw i obowiązków członków Związku Nauczycielstwa Polskiego 

 upowszechniać chlubne tradycje Związku Nauczycielstwa Polskiego.” 

 

7) prezes okręgu/oddziału wraz z asystą odpowiadają „Ślubujemy” 

8) prezes okręgu/oddziału przyjmuje od Prezesa ZNP sztandar, prezentuje sztandar 

z obu stron, po czym zwraca się do pocztu sztandarowego: „Przekazuję Wam ten 

sztandar. Strzeżcie go dla nas i następnych pokoleń związkowców” 

9) chorąży występuje do przodu, zatrzymuje się przed sztandarem, odpowiada: 

„Przyrzekamy go strzec”, przyklęka na prawe kolano, całuje płat sztandaru, potem 

wstaje i przyjmuje sztandar od prezesa okręgu/oddziału, wykonuje w tył zwrot 

i wstępuje do pocztu sztandarowego. Poczet przyjmuje postawę zasadniczą 

10)  prowadzący: „Poczet sztandarowy – do prezentacji sztandaru!” 

11)  poczet sztandarowy przechodzi przed zgromadzonymi prezentując sztandar, 

następnie wraca na miejsce. 

6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień (ewentualnie) 

7. Wystąpienia zaproszonych gości 

8. Zakończenie części oficjalnej 

1) prowadzący: „Proszę wszystkich o powstanie. Poczty sztandarowe – sztandary 

odprowadzić” 

2) prowadzący: „Szanowni Goście, Koleżanki i Koledzy, na tym kończymy część 

oficjalną. Dziękujemy.” 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 

 

 

CEREMONIAŁ 

 

 
 

1. POCZET SZTANDAROWY 

W skład pocztu wchodzą trzy osoby – osoba niosąca sztandar (chorąży) i dwie osoby 

asystujące.  

Insygnia pocztu sztandarowego: 

 szarfy biało-czerwone, założone przez prawe ramię i związane lub zapięte na lewym 

boku 

 białe rękawiczki 

Należy zwrócić uwagę na jednolitość stroju (fason i kolor ubrania, obuwia) 

 

  

2. CHWYTY SZTANDAREM – POSTAWY 

 

1) Zasadnicza (na baczność) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztandar postawiony na stopce drzewca przy prawej nodze chorążego 

na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką 

powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa 

ręka opuszczona wzdłuż tułowia, dłoń z wyprostowanymi palcami 

lekko przyciśnięta do uda. Nogi wyprostowane w kolanach, stopy 

złączone piętami, czubki butów rozchylone na zewnątrz. Asysta przyjmuje postawę podobną 

jak chorąży, z tym że obie ręce są opuszczone wzdłuż ciała, z dłońmi lekko przyciśniętymi 

do ud. 

 

 



2) Spocznij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie zasadniczej. 

Chorąży i asysta w postawie „spocznij” (lewa noga lekko wysunięta 

do przodu w lewo w skos, ugięta w kolanie). 

 

 

 

 

 

3) Prezentuj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z postawy zasadniczej chorąży chwyta lewą ręką drzewce sztandaru, 

zginając ją pod kątem prostym, prawa ręka opuszczona prosto, 

prawa dłoń obejmuje drzewce sztandaru. Poczet przyjmuje postawę 

„baczność”. 

  

 

 

 



 

4) Na ramię 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorąży kładzie drzewce na prawe ramię 

i trzyma je prawą ręką pod kątem ok. 45°. Płat 

sztandaru musi być oddalony od barku 

przynajmniej na szerokość dłoni. Lewa ręka 

opuszczona wzdłuż tułowia.  

 

 

 

 

5) Salutowanie w miejscu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonuje się z postawy „prezentuj”. Chorąży, w 

zależności od sytuacji, robi zwrot w prawo lub w 

lewo w skos, z równoczesnym wysunięciem lewej 

nogi na odległość jednej stopy i pochyla sztandar 

pod kątem ok. 45°, przenosząc sztandar po czasie 

salutowania do postawy „prezentuj”. 

 

 

 

 

 



3. UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH 

  

 Sztandary ZNP uczestniczą w obchodach świąt związkowych i narodowych, 

uroczystych posiedzeniach zarządów ogniw ZNP, konferencjach sprawozdawczo-

wyborczych, zjazdach ZNP, pogrzebach zasłużonych członków ZNP.  

 Sztandar wprowadza się przed rozpoczęciem uroczystości (np. ceremonia 

pogrzebowa) lub na początku (komenda prowadzącego: „Poczet sztandarowy – 

wprowadzić sztandar!”), odprowadza się po zakończeniu oficjalnych uroczystości 

(komenda prowadzącego: „Poczet sztandarowy – odprowadzić sztandar”). W obu 

przypadkach zgromadzeni stoją. 

 Sztandar uczestniczący w pogrzebie: 

  uzupełnia się kokardą koloru czarnego 

 podczas pogrzebu świeckiego sztandar otwiera kondukt 

 podczas pogrzebu wyznaniowego poczet sztandarowy idzie przed trumną 

(urną) 

 podczas nabożeństwa poczet sztandarowy pozostaje odpowiednio 

do przebiegu ceremonii  w postawie zasadniczej, spocznij lub salutującej. 

 

 

 

 

 

 

 
Instrukcja przyjęta uchwałą nr 25/2017 Zarządu Głównego ZNP z dnia 19 grudnia 2017 r.  

 

 


