
UCHWAŁA NR XLV/459/10  

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA  

z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie ustanowienia sztandaru i pieczęci urzędowej Miasta Cieszyna, określenia zasad ich używania oraz 

ceremoniału pocztu sztandarowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach 

i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) i art.16 c ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach 

i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz.2000 z późn. zm.) 

Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1.  1. Zgodnie z historycznie ukształtowanymi zasadami heraldyki oraz miejscową tradycją historyczną po 

zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ustanawia się: 

2. Sztandar przechowuje się w Ratuszu w pomieszczeniu za salą sesyjną w zamkniętej gablocie. 

3. Opiekę nad sztandarem sprawują wybrani członkowie pocztu sztandarowego. 

4. Sztandaru używa się podczas uroczystych sesji Rady Miejskiej, uroczystości gminnych, powiatowych, 

państwowych oraz wtedy gdy przemawiają za tym okoliczności zgodnie z ceremoniałem pocztu sztandarowego, 

którego opis stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

5. Pieczęci używa Rada Miejska do stemplowania pism okolicznościowych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

1) Sztandar Miasta Cieszyna, którego opis i wzór graficzny określa załącznik nr 1 do uchwały

2) Pieczęć urzędową Miasta Cieszyna, której opis i wzornik określa załącznik nr 2 do uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Cieszyna 

mgr inż. Halina Bocheńska 

 

SZTANDAR MIASTA CIESZYNA  

1. Sztandar Cieszyna jest dwustronny i ma kształt prostokątnego płata o wymiarach: 110cm x 91 cm, 

przymocowanego za pomocą metalowych kółek do drzewca zwieńczonego głowicą. Płaty tkaniny z trzech boków nie 

przylegających do drzewca obszyte są złotymi frędzlami, 

2. Płat prawy sztandaru jest barwy czerwonej, w jego symetrycznym środku jest umieszczone godło Państwa – 

Orzeł Biały w złotej koronie na głowie. 

3. Płat lewy sztandaru jest barwy ecri, pośrodku którego znajduje się herb miasta. Nad herbem umieszczony jest 

napis MIASTO CIESZYN. W dolnej części płatu po lewej stronie podstawy tarczy herbu umieszczona jest data 810, 

a po prawej - 2010. Liczby oznaczają legendarną datę założenia miasta Cieszyna oraz datę ustanowienia sztandaru. 

Napisy wykonane są czerwoną nicią. 

4. Drzewce sztandaru jest wykonane z toczonego dębowego drewna. Zwieńczeniem drzewca jest mosiężna 

głowica w kształcie walca, ozdobionego w środkowej części wypukłym pierścieniem, a w górnej części 

przechodzącego w stożek, na którym osadzono orła piastowskiego odlanego z mosiądzu. Dolny koniec drzewca jest 

zakończony mosiężnym okuciem. 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XLV/459/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.

 

PIECZĘĆ URZĘDOWA MIASTA CIESZYNA  

Pieczęć Miasta jest okrągła o średnicy 36 mm i zawiera w swoim środku herb miasta Cieszyna. W otoku w górnej 

części umieszczony jest napis majuskulny MIASTO CIESZYN, w dolnej części znajduje się ozdobny ornament. 

. 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XLV/459/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XLV/459/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.

1) Poczet sztandarowy 

a) Poczet sztandarowy składa się z trzech osób.

b) Członków pocztu sztandarowego wybierają radni na pierwszej sesji Rady Miejskiej.

c) Strój uroczysty pocztu sztandarowego składa się z: białej koszuli i ciemnego garnituru wizytowego (dla 

mężczyzn), białej bluzki i ciemnej garsonki (dla kobiet), szarfy sztandarowej w barwach miasta Cieszyna 

przewieszanej przez prawe ramię do lewego boku i białych rękawiczek. 

2) Podstawowe zasady 

a) Podczas uroczystości sztandar jest trzymany przez członka pocztu sztandarowego zwanego chorążym 

w pozycji „Spocznij” (pionowo), chyba że zaistnieją okoliczności wymagające pozycji sztandaru 

„Baczność” (chorąży unosi sztandar pionowo na wysokość ok. 40 cm), lub „Baczność. Sztandar 

prezentuj” (chorąży unosi sztandar pionowo, a następnie pochyla go pod kątem ok. 60 o). 

b) Podczas trwania uroczystości chorąży trzyma sztandar w pozycji "Spocznij" prawą ręką (lewa wzdłuż tułowia)

przy prawej nodze, tak aby bławat sztandaru go nie zasłaniał, 

c) Sztandar przyjmuje pozycję „Baczność” (sztandar jest unoszony) w sytuacji kiedy pada komenda: „Baczność”

d) Pozycję „Baczność. Sztandar prezentuj” (sztandar jest unoszony a następnie pochylany) stosuje się po 

komendzie: „Sztandar prezentuj” w sytuacjach: 

- odtwarzania i śpiewania hymnu państwowego,

- ślubowania radnych na sztandar,

- w trakcie nabożeństw religijnych (podczas czytania ewangelii, przeistoczenia, podniesienia 

i błogosławieństwa), 

- dekorowania sztandaru odznaczeniem (medalem, orderem),

- oddawania honorów osobom lub symbolom,

3) Ceremoniał wprowadzania i wyprowadzania pocztu sztandarowego 

a) Sztandar wprowadza się na początku uroczystości, chyba że jej charakter lub program wymusza inną 

kolejność. 

b) Prowadzący uroczystość podaje komendę: „Proszę o powstanie. Sztandar wprowadzić”.

c) Sztandar wprowadza i wyprowadza poczet sztandarowy krokiem marszowym, w takiej kolejności, aby 

chorąży zajmował środkowe (drugie z kolei) miejsce. 

d) Chorąży trzyma sztandar na prawym ramieniu mając bławat za sobą,

e) Po zajęciu miejsca przez poczet sztandarowy (przodem do uczestników uroczystości) chorąży utrzymuje 

sztandar w pozycji baczność (unosi go), a następnie pada komenda: „Spocznij” (uczestnicy uroczystości mogą

usiąść). Sztandar przyjmuje pozycję spocznij. 

f) Sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, po komendzie prowadzącego 

uroczystość: "Proszę o powstanie. Sztandar wyprowadzić", 
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UCHWAŁA NR XLV/459/10  

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA  

z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie ustanowienia sztandaru i pieczęci urzędowej Miasta Cieszyna, określenia zasad ich używania oraz 

ceremoniału pocztu sztandarowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach 

i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) i art.16 c ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach 

i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz.2000 z późn. zm.) 

Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1.  1. Zgodnie z historycznie ukształtowanymi zasadami heraldyki oraz miejscową tradycją historyczną po 

zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ustanawia się: 

2. Sztandar przechowuje się w Ratuszu w pomieszczeniu za salą sesyjną w zamkniętej gablocie. 

3. Opiekę nad sztandarem sprawują wybrani członkowie pocztu sztandarowego. 

4. Sztandaru używa się podczas uroczystych sesji Rady Miejskiej, uroczystości gminnych, powiatowych, 

państwowych oraz wtedy gdy przemawiają za tym okoliczności zgodnie z ceremoniałem pocztu sztandarowego, 

którego opis stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

5. Pieczęci używa Rada Miejska do stemplowania pism okolicznościowych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

1) Sztandar Miasta Cieszyna, którego opis i wzór graficzny określa załącznik nr 1 do uchwały

2) Pieczęć urzędową Miasta Cieszyna, której opis i wzornik określa załącznik nr 2 do uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Cieszyna 

mgr inż. Halina Bocheńska 

 

SZTANDAR MIASTA CIESZYNA  

1. Sztandar Cieszyna jest dwustronny i ma kształt prostokątnego płata o wymiarach: 110cm x 91 cm, 

przymocowanego za pomocą metalowych kółek do drzewca zwieńczonego głowicą. Płaty tkaniny z trzech boków nie 

przylegających do drzewca obszyte są złotymi frędzlami, 

2. Płat prawy sztandaru jest barwy czerwonej, w jego symetrycznym środku jest umieszczone godło Państwa – 

Orzeł Biały w złotej koronie na głowie. 

3. Płat lewy sztandaru jest barwy ecri, pośrodku którego znajduje się herb miasta. Nad herbem umieszczony jest 

napis MIASTO CIESZYN. W dolnej części płatu po lewej stronie podstawy tarczy herbu umieszczona jest data 810, 

a po prawej - 2010. Liczby oznaczają legendarną datę założenia miasta Cieszyna oraz datę ustanowienia sztandaru. 

Napisy wykonane są czerwoną nicią. 

4. Drzewce sztandaru jest wykonane z toczonego dębowego drewna. Zwieńczeniem drzewca jest mosiężna 

głowica w kształcie walca, ozdobionego w środkowej części wypukłym pierścieniem, a w górnej części 

przechodzącego w stożek, na którym osadzono orła piastowskiego odlanego z mosiądzu. Dolny koniec drzewca jest 

zakończony mosiężnym okuciem. 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XLV/459/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.

 

PIECZĘĆ URZĘDOWA MIASTA CIESZYNA  

Pieczęć Miasta jest okrągła o średnicy 36 mm i zawiera w swoim środku herb miasta Cieszyna. W otoku w górnej 

części umieszczony jest napis majuskulny MIASTO CIESZYN, w dolnej części znajduje się ozdobny ornament. 

. 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XLV/459/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XLV/459/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.

1) Poczet sztandarowy 

a) Poczet sztandarowy składa się z trzech osób.

b) Członków pocztu sztandarowego wybierają radni na pierwszej sesji Rady Miejskiej.

c) Strój uroczysty pocztu sztandarowego składa się z: białej koszuli i ciemnego garnituru wizytowego (dla 

mężczyzn), białej bluzki i ciemnej garsonki (dla kobiet), szarfy sztandarowej w barwach miasta Cieszyna 

przewieszanej przez prawe ramię do lewego boku i białych rękawiczek. 

2) Podstawowe zasady 

a) Podczas uroczystości sztandar jest trzymany przez członka pocztu sztandarowego zwanego chorążym 

w pozycji „Spocznij” (pionowo), chyba że zaistnieją okoliczności wymagające pozycji sztandaru 

„Baczność” (chorąży unosi sztandar pionowo na wysokość ok. 40 cm), lub „Baczność. Sztandar 

prezentuj” (chorąży unosi sztandar pionowo, a następnie pochyla go pod kątem ok. 60 o). 

b) Podczas trwania uroczystości chorąży trzyma sztandar w pozycji "Spocznij" prawą ręką (lewa wzdłuż tułowia)

przy prawej nodze, tak aby bławat sztandaru go nie zasłaniał, 

c) Sztandar przyjmuje pozycję „Baczność” (sztandar jest unoszony) w sytuacji kiedy pada komenda: „Baczność”

d) Pozycję „Baczność. Sztandar prezentuj” (sztandar jest unoszony a następnie pochylany) stosuje się po 

komendzie: „Sztandar prezentuj” w sytuacjach: 

- odtwarzania i śpiewania hymnu państwowego,

- ślubowania radnych na sztandar,

- w trakcie nabożeństw religijnych (podczas czytania ewangelii, przeistoczenia, podniesienia 

i błogosławieństwa), 

- dekorowania sztandaru odznaczeniem (medalem, orderem),

- oddawania honorów osobom lub symbolom,

3) Ceremoniał wprowadzania i wyprowadzania pocztu sztandarowego 

a) Sztandar wprowadza się na początku uroczystości, chyba że jej charakter lub program wymusza inną 

kolejność. 

b) Prowadzący uroczystość podaje komendę: „Proszę o powstanie. Sztandar wprowadzić”.

c) Sztandar wprowadza i wyprowadza poczet sztandarowy krokiem marszowym, w takiej kolejności, aby 

chorąży zajmował środkowe (drugie z kolei) miejsce. 

d) Chorąży trzyma sztandar na prawym ramieniu mając bławat za sobą,

e) Po zajęciu miejsca przez poczet sztandarowy (przodem do uczestników uroczystości) chorąży utrzymuje 

sztandar w pozycji baczność (unosi go), a następnie pada komenda: „Spocznij” (uczestnicy uroczystości mogą

usiąść). Sztandar przyjmuje pozycję spocznij. 

f) Sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, po komendzie prowadzącego 

uroczystość: "Proszę o powstanie. Sztandar wyprowadzić", 
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UCHWAŁA NR XLV/459/10  

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA  

z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie ustanowienia sztandaru i pieczęci urzędowej Miasta Cieszyna, określenia zasad ich używania oraz 

ceremoniału pocztu sztandarowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach 

i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) i art.16 c ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach 

i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz.2000 z późn. zm.) 

Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1.  1. Zgodnie z historycznie ukształtowanymi zasadami heraldyki oraz miejscową tradycją historyczną po 

zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ustanawia się: 

2. Sztandar przechowuje się w Ratuszu w pomieszczeniu za salą sesyjną w zamkniętej gablocie. 

3. Opiekę nad sztandarem sprawują wybrani członkowie pocztu sztandarowego. 

4. Sztandaru używa się podczas uroczystych sesji Rady Miejskiej, uroczystości gminnych, powiatowych, 

państwowych oraz wtedy gdy przemawiają za tym okoliczności zgodnie z ceremoniałem pocztu sztandarowego, 

którego opis stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

5. Pieczęci używa Rada Miejska do stemplowania pism okolicznościowych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

1) Sztandar Miasta Cieszyna, którego opis i wzór graficzny określa załącznik nr 1 do uchwały

2) Pieczęć urzędową Miasta Cieszyna, której opis i wzornik określa załącznik nr 2 do uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Cieszyna 

mgr inż. Halina Bocheńska 

 

SZTANDAR MIASTA CIESZYNA  

1. Sztandar Cieszyna jest dwustronny i ma kształt prostokątnego płata o wymiarach: 110cm x 91 cm, 

przymocowanego za pomocą metalowych kółek do drzewca zwieńczonego głowicą. Płaty tkaniny z trzech boków nie 

przylegających do drzewca obszyte są złotymi frędzlami, 

2. Płat prawy sztandaru jest barwy czerwonej, w jego symetrycznym środku jest umieszczone godło Państwa – 

Orzeł Biały w złotej koronie na głowie. 

3. Płat lewy sztandaru jest barwy ecri, pośrodku którego znajduje się herb miasta. Nad herbem umieszczony jest 

napis MIASTO CIESZYN. W dolnej części płatu po lewej stronie podstawy tarczy herbu umieszczona jest data 810, 

a po prawej - 2010. Liczby oznaczają legendarną datę założenia miasta Cieszyna oraz datę ustanowienia sztandaru. 

Napisy wykonane są czerwoną nicią. 

4. Drzewce sztandaru jest wykonane z toczonego dębowego drewna. Zwieńczeniem drzewca jest mosiężna 

głowica w kształcie walca, ozdobionego w środkowej części wypukłym pierścieniem, a w górnej części 

przechodzącego w stożek, na którym osadzono orła piastowskiego odlanego z mosiądzu. Dolny koniec drzewca jest 

zakończony mosiężnym okuciem. 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XLV/459/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.

 

PIECZĘĆ URZĘDOWA MIASTA CIESZYNA  

Pieczęć Miasta jest okrągła o średnicy 36 mm i zawiera w swoim środku herb miasta Cieszyna. W otoku w górnej 

części umieszczony jest napis majuskulny MIASTO CIESZYN, w dolnej części znajduje się ozdobny ornament. 

. 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XLV/459/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XLV/459/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.

1) Poczet sztandarowy 

a) Poczet sztandarowy składa się z trzech osób.

b) Członków pocztu sztandarowego wybierają radni na pierwszej sesji Rady Miejskiej.

c) Strój uroczysty pocztu sztandarowego składa się z: białej koszuli i ciemnego garnituru wizytowego (dla 

mężczyzn), białej bluzki i ciemnej garsonki (dla kobiet), szarfy sztandarowej w barwach miasta Cieszyna 

przewieszanej przez prawe ramię do lewego boku i białych rękawiczek. 

2) Podstawowe zasady 

a) Podczas uroczystości sztandar jest trzymany przez członka pocztu sztandarowego zwanego chorążym 

w pozycji „Spocznij” (pionowo), chyba że zaistnieją okoliczności wymagające pozycji sztandaru 

„Baczność” (chorąży unosi sztandar pionowo na wysokość ok. 40 cm), lub „Baczność. Sztandar 

prezentuj” (chorąży unosi sztandar pionowo, a następnie pochyla go pod kątem ok. 60 o). 

b) Podczas trwania uroczystości chorąży trzyma sztandar w pozycji "Spocznij" prawą ręką (lewa wzdłuż tułowia)

przy prawej nodze, tak aby bławat sztandaru go nie zasłaniał, 

c) Sztandar przyjmuje pozycję „Baczność” (sztandar jest unoszony) w sytuacji kiedy pada komenda: „Baczność”

d) Pozycję „Baczność. Sztandar prezentuj” (sztandar jest unoszony a następnie pochylany) stosuje się po 

komendzie: „Sztandar prezentuj” w sytuacjach: 

- odtwarzania i śpiewania hymnu państwowego,

- ślubowania radnych na sztandar,

- w trakcie nabożeństw religijnych (podczas czytania ewangelii, przeistoczenia, podniesienia 

i błogosławieństwa), 

- dekorowania sztandaru odznaczeniem (medalem, orderem),

- oddawania honorów osobom lub symbolom,

3) Ceremoniał wprowadzania i wyprowadzania pocztu sztandarowego 

a) Sztandar wprowadza się na początku uroczystości, chyba że jej charakter lub program wymusza inną 

kolejność. 

b) Prowadzący uroczystość podaje komendę: „Proszę o powstanie. Sztandar wprowadzić”.

c) Sztandar wprowadza i wyprowadza poczet sztandarowy krokiem marszowym, w takiej kolejności, aby 

chorąży zajmował środkowe (drugie z kolei) miejsce. 

d) Chorąży trzyma sztandar na prawym ramieniu mając bławat za sobą,

e) Po zajęciu miejsca przez poczet sztandarowy (przodem do uczestników uroczystości) chorąży utrzymuje 

sztandar w pozycji baczność (unosi go), a następnie pada komenda: „Spocznij” (uczestnicy uroczystości mogą

usiąść). Sztandar przyjmuje pozycję spocznij. 

f) Sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, po komendzie prowadzącego 

uroczystość: "Proszę o powstanie. Sztandar wyprowadzić", 

ID: CMMXC-LDUWE-ITWDM-IKRZG-CDXSL. Podpisany. Strona 3 / 5



UCHWAŁA NR XLV/459/10  

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA  

z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie ustanowienia sztandaru i pieczęci urzędowej Miasta Cieszyna, określenia zasad ich używania oraz 

ceremoniału pocztu sztandarowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach 

i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) i art.16 c ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach 

i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz.2000 z późn. zm.) 

Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1.  1. Zgodnie z historycznie ukształtowanymi zasadami heraldyki oraz miejscową tradycją historyczną po 

zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ustanawia się: 

2. Sztandar przechowuje się w Ratuszu w pomieszczeniu za salą sesyjną w zamkniętej gablocie. 

3. Opiekę nad sztandarem sprawują wybrani członkowie pocztu sztandarowego. 

4. Sztandaru używa się podczas uroczystych sesji Rady Miejskiej, uroczystości gminnych, powiatowych, 

państwowych oraz wtedy gdy przemawiają za tym okoliczności zgodnie z ceremoniałem pocztu sztandarowego, 

którego opis stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

5. Pieczęci używa Rada Miejska do stemplowania pism okolicznościowych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

1) Sztandar Miasta Cieszyna, którego opis i wzór graficzny określa załącznik nr 1 do uchwały

2) Pieczęć urzędową Miasta Cieszyna, której opis i wzornik określa załącznik nr 2 do uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Cieszyna 

mgr inż. Halina Bocheńska 

 

SZTANDAR MIASTA CIESZYNA  

1. Sztandar Cieszyna jest dwustronny i ma kształt prostokątnego płata o wymiarach: 110cm x 91 cm, 

przymocowanego za pomocą metalowych kółek do drzewca zwieńczonego głowicą. Płaty tkaniny z trzech boków nie 

przylegających do drzewca obszyte są złotymi frędzlami, 

2. Płat prawy sztandaru jest barwy czerwonej, w jego symetrycznym środku jest umieszczone godło Państwa – 

Orzeł Biały w złotej koronie na głowie. 

3. Płat lewy sztandaru jest barwy ecri, pośrodku którego znajduje się herb miasta. Nad herbem umieszczony jest 

napis MIASTO CIESZYN. W dolnej części płatu po lewej stronie podstawy tarczy herbu umieszczona jest data 810, 

a po prawej - 2010. Liczby oznaczają legendarną datę założenia miasta Cieszyna oraz datę ustanowienia sztandaru. 

Napisy wykonane są czerwoną nicią. 

4. Drzewce sztandaru jest wykonane z toczonego dębowego drewna. Zwieńczeniem drzewca jest mosiężna 

głowica w kształcie walca, ozdobionego w środkowej części wypukłym pierścieniem, a w górnej części 

przechodzącego w stożek, na którym osadzono orła piastowskiego odlanego z mosiądzu. Dolny koniec drzewca jest 

zakończony mosiężnym okuciem. 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XLV/459/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.

 

PIECZĘĆ URZĘDOWA MIASTA CIESZYNA  

Pieczęć Miasta jest okrągła o średnicy 36 mm i zawiera w swoim środku herb miasta Cieszyna. W otoku w górnej 

części umieszczony jest napis majuskulny MIASTO CIESZYN, w dolnej części znajduje się ozdobny ornament. 

. 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XLV/459/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XLV/459/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.

1) Poczet sztandarowy 

a) Poczet sztandarowy składa się z trzech osób.

b) Członków pocztu sztandarowego wybierają radni na pierwszej sesji Rady Miejskiej.

c) Strój uroczysty pocztu sztandarowego składa się z: białej koszuli i ciemnego garnituru wizytowego (dla 

mężczyzn), białej bluzki i ciemnej garsonki (dla kobiet), szarfy sztandarowej w barwach miasta Cieszyna 

przewieszanej przez prawe ramię do lewego boku i białych rękawiczek. 

2) Podstawowe zasady 

a) Podczas uroczystości sztandar jest trzymany przez członka pocztu sztandarowego zwanego chorążym 

w pozycji „Spocznij” (pionowo), chyba że zaistnieją okoliczności wymagające pozycji sztandaru 

„Baczność” (chorąży unosi sztandar pionowo na wysokość ok. 40 cm), lub „Baczność. Sztandar 

prezentuj” (chorąży unosi sztandar pionowo, a następnie pochyla go pod kątem ok. 60 o). 

b) Podczas trwania uroczystości chorąży trzyma sztandar w pozycji "Spocznij" prawą ręką (lewa wzdłuż tułowia)

przy prawej nodze, tak aby bławat sztandaru go nie zasłaniał, 

c) Sztandar przyjmuje pozycję „Baczność” (sztandar jest unoszony) w sytuacji kiedy pada komenda: „Baczność”

d) Pozycję „Baczność. Sztandar prezentuj” (sztandar jest unoszony a następnie pochylany) stosuje się po 

komendzie: „Sztandar prezentuj” w sytuacjach: 

- odtwarzania i śpiewania hymnu państwowego,

- ślubowania radnych na sztandar,

- w trakcie nabożeństw religijnych (podczas czytania ewangelii, przeistoczenia, podniesienia 

i błogosławieństwa), 

- dekorowania sztandaru odznaczeniem (medalem, orderem),

- oddawania honorów osobom lub symbolom,

3) Ceremoniał wprowadzania i wyprowadzania pocztu sztandarowego 

a) Sztandar wprowadza się na początku uroczystości, chyba że jej charakter lub program wymusza inną 

kolejność. 

b) Prowadzący uroczystość podaje komendę: „Proszę o powstanie. Sztandar wprowadzić”.

c) Sztandar wprowadza i wyprowadza poczet sztandarowy krokiem marszowym, w takiej kolejności, aby 

chorąży zajmował środkowe (drugie z kolei) miejsce. 

d) Chorąży trzyma sztandar na prawym ramieniu mając bławat za sobą,

e) Po zajęciu miejsca przez poczet sztandarowy (przodem do uczestników uroczystości) chorąży utrzymuje 

sztandar w pozycji baczność (unosi go), a następnie pada komenda: „Spocznij” (uczestnicy uroczystości mogą

usiąść). Sztandar przyjmuje pozycję spocznij. 

f) Sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, po komendzie prowadzącego 

uroczystość: "Proszę o powstanie. Sztandar wyprowadzić", 

ID: CMMXC-LDUWE-ITWDM-IKRZG-CDXSL. Podpisany. Strona 4 / 5



UCHWAŁA NR XLV/459/10  

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA  

z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie ustanowienia sztandaru i pieczęci urzędowej Miasta Cieszyna, określenia zasad ich używania oraz 

ceremoniału pocztu sztandarowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach 

i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) i art.16 c ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach 

i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz.2000 z późn. zm.) 

Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1.  1. Zgodnie z historycznie ukształtowanymi zasadami heraldyki oraz miejscową tradycją historyczną po 

zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ustanawia się: 

2. Sztandar przechowuje się w Ratuszu w pomieszczeniu za salą sesyjną w zamkniętej gablocie. 

3. Opiekę nad sztandarem sprawują wybrani członkowie pocztu sztandarowego. 

4. Sztandaru używa się podczas uroczystych sesji Rady Miejskiej, uroczystości gminnych, powiatowych, 

państwowych oraz wtedy gdy przemawiają za tym okoliczności zgodnie z ceremoniałem pocztu sztandarowego, 

którego opis stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

5. Pieczęci używa Rada Miejska do stemplowania pism okolicznościowych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

1) Sztandar Miasta Cieszyna, którego opis i wzór graficzny określa załącznik nr 1 do uchwały

2) Pieczęć urzędową Miasta Cieszyna, której opis i wzornik określa załącznik nr 2 do uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Cieszyna 

mgr inż. Halina Bocheńska 

 

SZTANDAR MIASTA CIESZYNA  

1. Sztandar Cieszyna jest dwustronny i ma kształt prostokątnego płata o wymiarach: 110cm x 91 cm, 

przymocowanego za pomocą metalowych kółek do drzewca zwieńczonego głowicą. Płaty tkaniny z trzech boków nie 

przylegających do drzewca obszyte są złotymi frędzlami, 

2. Płat prawy sztandaru jest barwy czerwonej, w jego symetrycznym środku jest umieszczone godło Państwa – 

Orzeł Biały w złotej koronie na głowie. 

3. Płat lewy sztandaru jest barwy ecri, pośrodku którego znajduje się herb miasta. Nad herbem umieszczony jest 

napis MIASTO CIESZYN. W dolnej części płatu po lewej stronie podstawy tarczy herbu umieszczona jest data 810, 

a po prawej - 2010. Liczby oznaczają legendarną datę założenia miasta Cieszyna oraz datę ustanowienia sztandaru. 

Napisy wykonane są czerwoną nicią. 

4. Drzewce sztandaru jest wykonane z toczonego dębowego drewna. Zwieńczeniem drzewca jest mosiężna 

głowica w kształcie walca, ozdobionego w środkowej części wypukłym pierścieniem, a w górnej części 

przechodzącego w stożek, na którym osadzono orła piastowskiego odlanego z mosiądzu. Dolny koniec drzewca jest 

zakończony mosiężnym okuciem. 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XLV/459/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.

 

PIECZĘĆ URZĘDOWA MIASTA CIESZYNA  

Pieczęć Miasta jest okrągła o średnicy 36 mm i zawiera w swoim środku herb miasta Cieszyna. W otoku w górnej 

części umieszczony jest napis majuskulny MIASTO CIESZYN, w dolnej części znajduje się ozdobny ornament. 

. 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XLV/459/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO  

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XLV/459/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.

1) Poczet sztandarowy 

a) Poczet sztandarowy składa się z trzech osób.

b) Członków pocztu sztandarowego wybierają radni na pierwszej sesji Rady Miejskiej.

c) Strój uroczysty pocztu sztandarowego składa się z: białej koszuli i ciemnego garnituru wizytowego (dla 

mężczyzn), białej bluzki i ciemnej garsonki (dla kobiet), szarfy sztandarowej w barwach miasta Cieszyna 

przewieszanej przez prawe ramię do lewego boku i białych rękawiczek. 

2) Podstawowe zasady 

a) Podczas uroczystości sztandar jest trzymany przez członka pocztu sztandarowego zwanego chorążym 

w pozycji „Spocznij” (pionowo), chyba że zaistnieją okoliczności wymagające pozycji sztandaru 

„Baczność” (chorąży unosi sztandar pionowo na wysokość ok. 40 cm), lub „Baczność. Sztandar 

prezentuj” (chorąży unosi sztandar pionowo, a następnie pochyla go pod kątem ok. 60 o). 

b) Podczas trwania uroczystości chorąży trzyma sztandar w pozycji "Spocznij" prawą ręką (lewa wzdłuż tułowia)

przy prawej nodze, tak aby bławat sztandaru go nie zasłaniał, 

c) Sztandar przyjmuje pozycję „Baczność” (sztandar jest unoszony) w sytuacji kiedy pada komenda: „Baczność”

d) Pozycję „Baczność. Sztandar prezentuj” (sztandar jest unoszony a następnie pochylany) stosuje się po 

komendzie: „Sztandar prezentuj” w sytuacjach: 

- odtwarzania i śpiewania hymnu państwowego,

- ślubowania radnych na sztandar,

- w trakcie nabożeństw religijnych (podczas czytania ewangelii, przeistoczenia, podniesienia 

i błogosławieństwa), 

- dekorowania sztandaru odznaczeniem (medalem, orderem),

- oddawania honorów osobom lub symbolom,

3) Ceremoniał wprowadzania i wyprowadzania pocztu sztandarowego 

a) Sztandar wprowadza się na początku uroczystości, chyba że jej charakter lub program wymusza inną 

kolejność. 

b) Prowadzący uroczystość podaje komendę: „Proszę o powstanie. Sztandar wprowadzić”.

c) Sztandar wprowadza i wyprowadza poczet sztandarowy krokiem marszowym, w takiej kolejności, aby 

chorąży zajmował środkowe (drugie z kolei) miejsce. 

d) Chorąży trzyma sztandar na prawym ramieniu mając bławat za sobą,

e) Po zajęciu miejsca przez poczet sztandarowy (przodem do uczestników uroczystości) chorąży utrzymuje 

sztandar w pozycji baczność (unosi go), a następnie pada komenda: „Spocznij” (uczestnicy uroczystości mogą

usiąść). Sztandar przyjmuje pozycję spocznij. 

f) Sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, po komendzie prowadzącego 

uroczystość: "Proszę o powstanie. Sztandar wyprowadzić", 
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