Uchwała Nr 444/2000
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 10 lipca 2000 r.

w sprawie ustanowienia wzoru herbu, flagi i sztandaru oraz innych insygniów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r.
o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustanawia się herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego wzór w postaci
graficznego wyobrażenia wraz z opisem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Herb Województwa umieszcza się na budynkach, w pomieszczeniach urzędowych
oraz salach posiedzeń należących do organów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
1) Herb

Województwa

umieszcza

się

na

frontonie

budynku

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Prawo używania herbu Województwa Kujawsko-Pomorskiego bez ograniczeń
przysługuje

organom

Województwa,

Urzędowi

Marszałkowskiemu

oraz

wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym.

§2
1. Ustanawia się flagę i sztandar Województwa Kujawsko-Pomorskiego, których wzory
w postaci graficznych wyobrażeń wraz z opisem stanowią załączniki nr 2 i 3 do
niniejszej uchwały.
2. Flaga Województwa może być umieszczana na budynkach i obiektach Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, a także w innych miejscach dla podkreślenia podniosłego
charakteru uroczystości oraz świąt lub rocznic państwowych i wojewódzkich.
1) Flagę Województwa umieszcza się na budynku Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Sztandar Województwa ze względu na znaczenie będzie umieszczony w sali sesyjnej
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i prezentowany w szczególnie

podniosłych okolicznościach z okazji uroczystości, świąt lub rocznic państwowych
i wojewódzkich.

§3
1. Ustanawia się pozostałe insygnia Województwa Kujawsko-Pomorskiego w postaci:
1) Chorągwi Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
2) Laski Przewodniczącego Sejmiku Województwa,
3) Łańcucha Marszałka Województwa,
4) Pieczęci Wielkiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
5) Pieczęci Przewodniczącego Sejmiku Województwa,
6) Pieczęci Marszałka Województwa,
których wzory w postaci graficznych wyobrażeń wraz z opisem stanowią załączniki
nr 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.
2. Insygnia Województwa określone w ust. 1 mogą być użytkowane zgodnie z zasadami
określonymi w stosownym regulaminie, ustanowionym przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

§4
Używanie wzoru herbu, flagi, barw Województwa lub innych insygniów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, w tym na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego bądź
mających charakter reklamowo – promocyjny, a także zamieszczanie herbu, flagi, barw
Województwa lub innych insygniów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w znaku
towarowym, wymaga zgody według zasad określonych przez Zarząd Województwa.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wnoszony aktualnie przedmiotowy projekt Uchwały Sejmiku Województwa, jest
konsekwencją przyjętego wcześniej aktu tej samej rangi w sprawie przekazania projektów
wzoru herbu, flagi i sztandaru oraz innych insygniów Województwa KujawskoPomorskiego do Komisji Heraldycznej przy MSW i A celem uzyskania opinii, jaki został
ustanowiony podczas obrad w dniu 20 kwietnia 2000r. (Uchwała Nr 378/2000 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego).
W konsekwencji uzyskanie pozytywnej opinii wspomnianego powyżej gremium, co
stało się w pierwszej dekadzie czerwca, (Decyzja MSWiA z dnia 9 czerwca 2000r. znak
AP/300 – 138/2000) umożliwia podjęcie przez Sejmik Województwa KujawskoPomorskiego Uchwały w sprawie ustanowienia całego zespołu insygniów naszego
województwa.
Prezentowane wyobrażenia graficzne zespołu insygniów województwa, zgodnie
z zawartymi w powyżej przywołanej decyzji sugestiami, zostały uzupełnione i skorygowane
w następującym zakresie:
1. W herbie województwa powiększone zostały figury heraldyczne celem lepszego
wypełnienia pola tarczy. Równocześnie znacznie zmniejszono linie obrysowe ciała
i futra połulwa oraz uwidoczniony został czwarty pazur tej figury heraldycznej na
jej złączu z ogonem połuorła. Wreszcie podwyższony został rysunek korony
zwieńczającej figury heraldyczne na tarczy herbowej.
2. Na awersie sztandaru województwa zniesiony został zarys tarczy herbowej
z równoczesnym powiększeniem rysunku figur heraldycznych.
3. Na rewersie sztandaru województwa zniesiona została wstęga w barwach
województwa znajdująca się dotąd w dolnej części tego płatu Równocześnie
umieszczone zostały w jego narożach cztery tarcze z herbami historycznymi ziem
województwa w skłonie i porządku heraldycznym wskazanym przez Komisję
Heraldyczną przy MSWiA.
4. W obrazie chorągwi województwa powiększony został rysunek godła herbowego
celem lepszego wypełnienia powierzchni jej płata.
5. Zaprojektowano dodatkowo grot wieńczący drzewce sztandaru województwa,
który będzie miał wygląd figur heraldycznych znajdujących się w herbie
wykonanych w metalu żółtego koloru w postaci trójwymiarowej bryły.
Tym samym zamknięty zostanie cały – długotrwały i dosyć skomplikowany proces
ustanawiania tak ważnych dla całej społeczności Regionu Kujawsko-Pomorskiego znaków
heraldycznych jednoznacznie wyróżniających nasze województwo spośród innych na
mapie administracyjnej kraju.
Jest również szansa, iż ustanowienie całego zespołu insygniów województwa
wpłynie na większą jego integrację wewnętrzną oraz większą identyfikację mieszkańców
z regionem, co nie jest bez znaczenia w sytuacji jego dalszego wzmacniania oraz rozwoju
dla wspólnego dobra.

