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WSTÊP

Sztandar, dawna chor¹giew, stanowi symbol charakteryzuj¹cy godnoœæ jednocz¹c¹ ludzi
wewspólnym dzia³aniu dla ogólnego dobra.
Chlubne tradycje stra¿ackie wi¹¿¹ siê z odwag¹ i gotowoœci¹ do niesienia bezinteresownej
pomocy w obliczu  zagro¿onego zdrowia, ¿ycia i mienia. W okresach szczególnie trudnych dla
niepodleg³oœci Ojczyzny braæ stra¿acka stawa³a w jej obronie, daj¹c przyk³ady g³êbokiego
patriotyzmu. Wype³nianie stra¿ackich powinnoœci wymaga³o i stale wymaga gotowoœci do
najwiêkszych poœwiêceñ. W³aœnie takie przyk³ady stra¿ackich postaw s¹ Ÿród³em spo³ecznego
uznania i szacunku. Dowodem godnoœci 
i honoru jakimi szczyci siê Ochotnicza Stra¿ Po¿arna lub oddzia³ Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej jest posiadanie sztandaru. Natomiast fakt jego
Ufundowania jest wyrazem najwy¿szego spo³ecznego uznania.

OPIS WZORU SZTANDARU

1. Sztandar sk³ada siê z p³ata,  g³owicy i drzewca

2. P³at sztandaru stanowi tkanina w kszta³cie kwadratu o boku 100 cm, koloru czerwonego 
(Pantone 485 CO/M100/Y91/KO) po stronie g³ównej (awers) 
i niebieskiego (Pantone 286 C100/M60/Y0/K6) po stronie odwrotnej (rewers), obszyta
obustronnie wzd³u¿ obwodu z³ot¹ taœm¹ o szerokoœci 1,5 cm. Trzy krawêdzie p³ata 
sztandaru (poza krawêdzi¹ przewidzian¹ do mocowania na drzewcu) obszyte s¹ z³ot¹ frêdzl¹ 
d³ugoœci 5 cm.  Wzór sztandaru zawiera za³¹cznik nr 1 do regulaminu.

3. Na g³ównej stronie p³ata (awersie), symetrycznie w œrodku umieszczony jest Znak Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej, wed³ug wzoru zawartego w
za³¹czniku nr 2 do regulaminu.

4. Wymiary zewnêtrzne znaku Zwi¹zku OSP RP umieszczonego na awersie sztandaru wynosz¹ 50 
x 50 cm, a wysokoœæ liter napisu wokó³ god³a wynosi 2,5 cm.

5. W górnej czêœci awersu nad Znakiem Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Rzeczypospolitej Polskiej umieszczony jest napis: „W S£U¯BIE”, natomiast w dolnej czêœci
pod znakiem Zwi¹zku OSP RP napis: „OJCZYZNY”. Litery o wysokoœci 
10 cm s¹ w kolorze srebrnym (Pantone 877 CO/MO/YO/K27). Litery zgodne               z
czcionk¹ Phelvetica Regular.

6. Na odwrotnej stronie p³ata sztandaru (rewersie) symetrycznie w œrodku umieszczona jest
dewiza obrazuj¹ca wizerunek œw. Floriana o wysokoœci 50 cm, wed³ug wzoru zawartego   w
za³¹czniku  nr 3a  do regulaminu.

7. Dewizê sztandaru mog¹ równie¿ stanowiæ stylizowane symbole stra¿ackie 
(he³m i toporki)   z liœæmi laurowymi, których wzór zawiera za³¹cznik nr 3b do regulaminu.

8. Decyzjê o wzorze dewizy umieszczonej na rewersie sztandaru podejmuje Ochotnicza Stra¿
Po¿arna lub oddzia³ Zwi¹zku OSP RP, którym bêdzie nadawany sztandar. 

9. Nad wizerunkiem dewizy umieszcza siê nazwê: „OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA” lub
„ZWI¥ZEK OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH RP”, natomiast pod wizerunkiem
nazwê siedziby OSP (miejscowoœæ) lub np. „ODDZIA£ GMINNY 
w ..............(nazwa miejscowoœci)”. W dolnych rogach p³ata umieszcza siê 
 w lewym rok powo³ania (utworzenia), w prawym rogu rok nadania sztandaru. Nazwy wypisane 



s¹ literami o wysokoœci 8 cm (Phelvetica Regular) w kolorze srebrnym (Pantone 877 
CO/MO/YO/K27).

10. Drzewce sztandaru o d³ugoœci 255 cm wykonane z drewna toczonego o œrednicy 
4 cm. Drzewce jest dwudzielne, po³¹czone metalowym gwintowanym z³¹czem. Drzewce
sztandaru w górnej czêœci zakoñczone jest g³owic¹. 

11. G³owicê stanowi metalowa tarcza o œrednicy 5 cm w kolorze czerwonym 
z wyt³oczonym he³mem  stra¿ackim  z toporkami i liœæmi laurowymi. He³m i liœcie laurowe w
kolorze z³otym. Z górnej czêœci tarczy wychodzi p³omieñ o piêciu odga³êzieniach. Toporki i
p³omieñ w kolorze srebrnym. Wzory drzewca i g³owicy zawarte s¹ w za³¹czniku nr 1 do
regulaminu.

12. Dolny koniec drzewca zakoñczony jest metalowym okuciem „trzewikiem”.  W górnej czêœci
drzewca (pod g³owic¹)  znajduj¹ siê wkrêcane  metalowe kó³ka (ogniwa), które odpowiadaj¹
takim samym metalowym kó³kom umocowanym na nie obszytym  frêdzl¹ brzegu p³ata
sztandaru, które ³¹czy siê za pomoc¹ zatyczki w postaci  prêta metalowego zakoñczonego
wkrêconymi elementami zabezpieczaj¹cymi prêt przed wysuniêciem. 

13. Na drzewcu sztandaru, na wysokoœci jego p³ata (100 cm) umieszcza siê „gwoŸdzie”  ma³e
tabliczki  w kszta³cie tarcz - wskazuj¹ce fundatorów sztandaru lub osoby, które swoj¹
obecnoœci¹ uœwietni³y uroczystoœæ wrêczenia sztandaru. Zgodnie z wol¹ posiadacza sztandaru
„gwoŸdzie” mog¹ byæ umieszczone na specjalnej tablicy upamiêtniaj¹cej wrêczenie sztandaru.

WARUNKI NADANIA SZTANDARU

14. Sztandar mo¿e byæ nadany:
1) Zwi¹zkowi Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej 

Polskiej  Zarz¹dowi G³ównemu,
2) oddzia³om  wojewódzkim Zwi¹zku OSP RP,
3) oddzia³om powiatowym  Zwi¹zku OSP RP,
4) oddzia³om gminnym Zwi¹zku OSP RP,
5) Ochotniczym Stra¿om Po¿arnym.

15. Na podstawie z³o¿onego wniosku sztandar nadaje:
1) minister nadzoruj¹cy ochronê przeciwpo¿arow¹ kraju  

Zwi¹zkowi Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP,
2) Prezydium ZG ZOSP RP  oddzia³om wojewódzkim,
3) prezydium zarz¹du wojewódzkiego:
- oddzia³om powiatowym,
- oddzia³om gminnym,
- O c h o t n i c z y m  S t r a ¿ o m  P o ¿ a r n y m  s t o w a r z y s z o n y m  w  Z w i ¹ z k u  

OSP RP.

16. Wniosek  o nadanie sztandaru sk³ada nadaj¹cemu przysz³y posiadacz sztandaru,   w terminie 
szeœciu miesiêcy przed planowanym wrêczeniem.

17. Wniosek o nadanie sztandaru powinien zawieraæ:
1) nazwê i siedzibê jednostki,
2) osi¹gniêcia w czasie funkcjonowania jednostki,
3) posiadane odznaczenia i wyró¿nienia,
4) informacje o mo¿liwoœci zapewnienia miejsca do godnego przechowywania sztandaru.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ uchwa³ê zarz¹du OSP lub oddzia³u Zwi¹zku OSP RP, w sprawie   o
nadanie sztandaru.

18. Nadaj¹cy sztandar mo¿e odmówiæ jego nadania, miêdzy innymi w sytuacji, gdy jego wzór nie



bêdzie  odpowiada³ regulaminowi.

19. Uprawniony do nadania sztandaru, po akceptacji wniosku wydaje dwustronicowy akt nadania
wed³ug wzoru zawartego odpowiednio w za³¹cznikach  nr. 4 i 5, 6, 7 lub 8 do regulaminu.

20. Wrêczenia sztandaru dokonuj¹ odpowiednio minister wskazany w pkt. 15 regulaminu lub
Prezes zarz¹du  nadaj¹cego  sztandar, b¹dŸ ich przedstawiciele.

FUNDATOR SZTANDARU

21. Fundatorem sztandaru (przewodnicz¹cym komitetu fundacji  sztandaru) mo¿e byæ osoba
fizyczna, instytucja lub organizacja, ciesz¹ca siê powszechnym szacunkiem.

22. Przysz³y posiadacz sztandaru zwraca siê do wytypowanej osoby, instytucji lub organizacji o
przyjêcie godnoœci fundatora sztandaru.

23. Fundator sztandaru tworzy komitet fundacji sztandaru.

24. Komitet fundacji sztandaru zajmuje siê:
1) gromadzeniem funduszy na sztandar,
2) wybiera wykonawcê sztandaru,
3) wspó³uczestniczy w organizowaniu uroczystoœci wrêczenia sztandaru.

25. Odmowa nadania sztandaru przez wskazanych w pkt. 15 regulaminu zwalnia jego fundatora  z
wype³niania przyjêtej godnoœci,   zwi¹zanej z nadawanym sztandarem.

OKOLICZNOŒCI   WRÊCZANIA SZTANDARU

26. Uroczystoœæ wrêczania sztandaru  powinna byæ œciœle zwi¹zana z rocznic¹ dzia³alnoœci OSP lub 
oddzia³u ZOSP RP,  b¹dŸ stanowiæ g³ówny element programu Dnia Stra¿aka.

27. Wrêczenie sztandaru powinno byæ po³¹czone z indywidualnym uhonorowaniem stra¿aków i
osób wspieraj¹cych ich dzia³alnoœæ.

28. Przebieg uroczystoœci wrêczenia sztandaru okreœla ceremonia³ OSP.

ZASADY WYSTEPOWANIA ZE SZTANDAREM

29. Sztandarowi z rozwiniêtym p³atem zawsze towarzyszy poczet sztandarowy.

30. Poczet sztandarowy tworz¹ trzy osoby, w tym:
1) dowódca  pocztu sztandarowego,
2) sztandarowy (trzyma sztandar),
3) asystuj¹cy.

31. Dowódca pocztu sztandarowego staje z prawej strony, a asystuj¹cy z lewej strony
sztandarowego.

32. Sztandarowy jako jedyny w sk³adzie pocztu sztandarowego przepasany jest szarf¹ (bandolier¹
w barwach zwi¹zkowych (niebiesko-czerwono-niebiesk¹) o szerokoœci 10 cm, zakoñczon¹
z³otymi frêdzlami o d³ugoœci 5 cm. Szarfa noszona jest przez prawe ramiê (pod pagonem kurtki
mundurowej),  po obu stronach cia³a do lewego boku, spiêta klamr¹ koloru srebrnego.

33.  Ubiór pocztu sztandarowego okreœla regulamin umundurowania Zwi¹zku OSP RP.



34. Przyjmuj¹c obowi¹zuj¹c¹ zasadê jednolitoœci ubioru pocztu sztandarowego i kompanii
honorowej (plutonu honorowego) dopuszcza siê mo¿liwoœæ ich wyst¹pienia  w odzie¿y
ochronnej  z he³mami.

35. Stosowanie innych ubiorów ni¿ wskazane w pkt. 33 i 34 jest niew³aœciwe i powszechnie
uznawane jako przyk³ad braku poszanowania nale¿nego  sztandarowi.

36. Sztandar nale¿y wyprowadzaæ z miejsca jego przechowywania w sposób uroczysty, wskazany
w ceremoniale OSP.

37. Dopuszcza  siê przewo¿enie sztandaru w stanie z³o¿onym (p³at zwiniêty w rulon na górnej
czêœci drzewca) i umieszczonym w pokrowcu.

38. Od momentu rozwiniêcia sztandaru (wyjêcie z pokrowca, po³¹czenie dwóch czêœci drzewca i
rozwiniêcie p³ata sztandaru), sztandarowi towarzyszy poczet sztandarowy  i stosowane s¹
zasady ceremonialne, obowi¹zuj¹ce przy wystêpowaniu ze sztandarem.

WRÊCZANIE SZTANDARU

39. Wrêczanie nadanego sztandaru nale¿y organizowaæ zawsze uroczyœcie, zgodnie z zasadami
okreœlonymi w ceremoniale OSP.

PRZECHOWYWANIE SZTANDARU

40. Sztandar nale¿y przechowywaæ w miejscu zapewniaj¹cym zabezpieczenie fizyczne i
poszanowanie dla tego symbolu.

41. W³aœciwym miejscem do przechowywania sztandaru jest sala (izba) tradycji lub œwietlica OSP,
b¹dŸ sala obrad zarz¹du oddzia³u Zwi¹zku.

42. Sztandar powinien byæ umieszczony w oszklonej gablocie, zwisaj¹cy poziomo na górnej czêœci
drzewca (³¹cznie z g³owic¹). P³at sztandaru rozwiniêty, stron¹ zawieraj¹c¹ Znak Zwi¹zku OSP
RP (awers) skierowan¹ do wnêtrza pomieszczenia. Na dnie gabloty umieszcza siê doln¹ czêœæ
drzewca  i szarfê sztandarowego (bandolierê). 

POSTÊPOWANIE ZE SZTANDAREM

! WYMIENIONYM NA NOWY

! PO ROZWI¥ZANEJ OSP LUB ZLIKWIDOWANYM ODDZIALE ZWI¥ZKU

43. Sztandarowi  wymienionemu na nowy nale¿y zapewniæ warunki godnego przechowywania.

44. Uchwa³¹ zarz¹du jednostki, która dotychczas posiada³a wymieniany na nowy sztandar, okreœla
siê miejsce jego dalszego przechowywania, którym mo¿e byæ:
1) sala tradycji tej jednostki,
2) muzeum po¿arnicze,
3) sala tradycji w³aœciwego oddzia³u Zwi¹zku,
4) muzeum regionalne lub historyczne.

45. Przy likwidacji OSP (rozwi¹zaniu oddzia³u Zwi¹zku), w uchwale zarz¹du decyduj¹cego o tej



sytuacji rozstrzyga siê o dalszym postêpowaniu  ustaleniu miejsca przechowywania sztandaru.
W ustaleniu tego miejsca zastosowanie ma treœæ pkt. 44 ppkt. 1  5 regulaminu.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

46. Sztandary nadane przed wejœciem w ¿ycie regulaminu zachowuj¹ wartoœci nale¿ne symbolom
Stosowanym w Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej.



Za³¹cznik nr 1 
do regulaminu

CZCIONKA

Times New Roman ABCDefgh123#%&

1 jednostka = 2,5 cm
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Za³¹cznik nr 2
do regulaminu



ODDZIA£ GMINNY W WOLI

Za³¹cznik nr 3a
do regulaminu

Za³¹cznik nr 3b
do regulaminu



Za³¹cznik nr 4 do regulaminu

AKT
NADANIA SZTANDARU

 

 



Za³¹cznik nr 5 do regulaminu

    

NA PODSTAWIE STATUTU
ZWI¥ZKU OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PREZYDIUM ZARZ¥DU G£ÓWNEGO

NADAJE SZTANDAR

ODDZIA£OWI WOJEWÓDZKIEMU

ZWI¥ZKU OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

    WOJEWÓDZTWA  ................................................

JAKO SYMBOL OFIARNEGO DZIA£ANIA
W OCHRONIE PRZECIWPO¯AROWEJ

NA RZECZ RATOWANIA ¯YCIA, ZDROWIA I MIENIA

Prezes
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP

  

Warszawa, dnia ..................... 20........... r.
        



Za³¹cznik nr 6 do regulaminu

    

NA PODSTAWIE STATUTU
 ZWI¥ZKU OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PREZYDIUM ZARZ¥DU WOJEWÓDZKIEGO

NADAJE SZTANDAR

ODDZIA£OWI  POWIATOWEMU

ZWI¥ZKU OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 W .................................................

JAKO SYMBOL OFIARNEGO DZIA£ANIA
W OCHRONIE PRZECIWPO¯AROWEJ

NA RZECZ RATOWANIA ¯YCIA, ZDROWIA I MIENIA

Prezes
Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP

  

      

................................................., dnia .............  20........... r.
            



Za³¹cznik nr 7 do regulaminu

    

NA PODSTAWIE STATUTU
 ZWI¥ZKU OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PREZYDIUM ZARZ¥DU WOJEWÓDZKIEGO

NADAJE SZTANDAR

ODDZIA£OWI  GMINNEMU

ZWI¥ZKU OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W ......................................................

JAKO SYMBOL OFIARNEGO DZIA£ANIA
W OCHRONIE PRZECIWPO¯AROWEJ

NA RZECZ RATOWANIA ¯YCIA, ZDROWIA I MIENIA

       Prezes
 Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP

  

................................................., dnia ................ 20............r.



Za³¹cznik  nr 8 do regulaminu

    

NA PODSTAWIE STATUTU
 ZWI¥ZKU OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PREZYDIUM ZARZ¥DU WOJEWÓDZKIEGO

NADAJE SZTANDAR

OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ

        W .............................................................

JAKO SYMBOL OFIARNEGO DZIA£ANIA
W OCHRONIE PRZECIWPO¯AROWEJ

NA RZECZ RATOWANIA ¯YCIA, ZDROWIA I MIENIA

       Prezes
Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP

  

       

................................................., dnia ...............   20........ r.
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