UCHWAŁA NR XVIII /135/ 2012
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli powiatu wągrowieckiego
Na podstawie art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy
z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej oraz po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Rada Powiatu
Wągrowieckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się herb powiatu wągrowieckiego oraz inne symbole powiatu
wągrowieckiego: sztandar, flagę, flagę stolikową, banner i pieczęć.
§ 2. Herbem powiatu wągrowieckiego jest srebrny połuorzeł z przepaską na
czerwonym polu, złotym dziobem i łapami oraz topór z krzyżem srebrnym
zaćwieczonym u nasady ostrza i trzonem złotym w pas, umieszczony na tarczy
hiszpańskiej. Wzór, proporcje oraz opis herbu powiatu określa załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Sztandar powiatu wągrowieckiego jest dwustronny i ma kształt prostokątnego
płata o wymiarach 100 cm x 100 cm, obszyty (z wyjątkiem boku przytwierdzonego do
drzewca) złotą frędzlą o szerokości 5 cm.
2. Na stronie prawej sztandaru (awers) umieszczony jest herb, w odległości 23,5 cm od
góry, w samym centrum białego płata sztandaru. Nad herbem, w odległości 3 cm jest
napis POWIAT, a pod nim, w odległości 6 cm od dolnej krawędzi tarczy napis
WĄGROWIECKI.
3. Na stronie lewej sztandaru (rewers), w samym centrum, umieszczony jest duży
orzeł wzoru państwowego na polu czerwonym, o wysokości 75 cm, w odległości 12,5
cm od góry i od dołu.
4. Głowicą sztandaru jest wykonany z metalu (srebrzystego lub złocistego) topór
Pałuków, o wysokości 15 cm. Na drzewcu, pod głowicą sztandaru, wiąże się szarfę
szerokości 15 cm w barwach powiatu wągrowieckiego (trzy pasy o szerokości 5 cm
każdy - biały, czerwony i żółty). Oba końce szarfy dochodzą do dolnego skraju płata
sztandaru i są zakończone złotą frędzlą. Na drzewcu mogą zostać wbite gwoździe,
wskazujące na fundatorów sztandaru. Wzór sztandaru określa załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Flaga powiatu wągrowieckiego ma płat dzielony pionowo na dwa pasy równej
szerokości, u czoła czerwony, w części swobodnej dzielony na siedem pasów
poziomych równej szerokości, przemiennie czerwonych i białych, symbolizujących
liczbę gmin wchodzących w skład powiatu wągrowieckiego. W części czołowej
umieszczone jest godło herbu powiatu. Flaga jest dwustronna – lewa strona flagi jest
lustrzanym odbiciem prawej. Wzór i proporcje Flagi stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
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2. Flaga stolikowa powiatu jest jednostronna. W kwadratowej, czerwonej części
czołowej umieszczone jest godło herbu powiatu, a w części swobodnej jest siedem
pasów równej szerokości, przemiennie czerwonych i białych. Liczba siedmiu pasów –
tak, jak we fladze powiatu symbolizuje siedem gmin wchodzących w skład powiatu
wągrowieckiego. Wzór i proporcje flagi stolikowej stanowi załącznik nr 4 do
niniejszej uchwały.
3. Banner w części czołowej zawiera godło herbu powiatu, a w części swobodnej
umieszczonych jest siedem pasów równej szerokości, przemiennie czerwonych
i białych. Banner jest dwustronny. Lewa strona banneru jest lustrzanym odbiciem
prawej. Wzór i proporcje banneru stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Pieczęć powiatu wągrowieckiego jest okrągła i zawiera w swoim symetrycznym
środku godło powiatu bez tarczy herbowej wraz z rozmieszczonym wokół niego
majuskulnym napisem POWIAT WĄGROWIECKI. Wzór pieczęci powiatu
wągrowieckiego określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego
_________________________
/ Tadeusz Synoracki/
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII /135/ 2012
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli powiatu wągrowieckiego
Na podstawie ustawy o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.)
jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać w drodze uchwały rady, własne herby
i flagi. Ustawa o samorządzie powiatowym daje Radzie Powiatu prawo podejmowania
uchwał w sprawach herbu i flagi powiatu na zasadach określonych w wyżej cytowanych
przepisach. W ślad za tymi przepisami rozpoczęto działania nad zleceniem opracowania
dokumentacji historyczno-heraldycznej i projektów graficznych wraz z opisem insygniów
władz samorządowych. W wyniku analizy złożonych ofert na wykonanie powiatowych
symboli zdecydowano się powierzyć to zadanie panu Alfredowi Znamierowskiemu
z Instytutu Heraldyczno – Weksylologicznego z Górek Wielkich. Podczas trzymiesięcznych
konsultacji uzgodniono ostateczną wersję projektów herbu, flagi i innych insygniów, które
uwzględniają historyczną przeszłość ziem tworzących powiat oraz zachowują zgodność
z ogólnymi zasadami sztuki heraldycznej, weksylologicznej i sfragistycznej.
Należy w tym momencie nadmienić, iż na początku października 1999 r. odbyło się
I Krakowskie Kolokwium Heraldyczne, w którym wzięli udział czołowi polscy historycy
i heraldycy. We wnioskach zalecono tworzenie zwartych systemów znaków w ramach danego
województwa oraz nawiązywanie do staropolskich herbów ziemskich. Przechodząc do
bardziej szczegółowych zaleceń stwierdzono między innymi, że wskazane jest tworzenie
godeł herbów powiatowych łącząc całość lub część godła herbu wojewódzkiego z motywami
nawiązującymi do miejscowej tradycji heraldycznej (np. miejskiej).
Tą droga poszedł Jerzy Bąk, który wraz z Tadeuszem Jeziorowskim, kustoszem
Muzeum Wojskowego w Poznaniu, opracował model herbu i flagi powiatowej dla
województwa wielkopolskiego. W herbie postanowili umieszczać część orła z herbu
województwa i drugi element, który identyfikowałby dany powiat. Uznali również, aby w
części czołowej flagi powiatowej umieszczać godło herbu powiatowego, a część swobodną
dzielić na tyle pasów poziomych, ile jest gmin w danym powiecie. Takie rozwiązanie
spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem członków Komisji Heraldycznej przy MSWiA.
Projektując herb i flagę powiatu wągrowieckiego autor przyjął takie samo rozwiązanie
plastyczne.
Przedłożone projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez radnych Rady Powiatu
oraz spotkały się z pozytywnym przyjęciem społeczeństwa. Pismem z dnia 16 lutego 2012 r.
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do ministra właściwego do spraw administracji
z prośbą o zaopiniowanie projektów. W dniu 16 maja 2012 roku do Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu wpłynęła pozytywna opinia Ministra Administracji i Cyfryzacji (DAP-KH-78109/12/GL, KH-659). Podstawę do wyrażenia opinii stanowiła uchwała Komisji Heraldycznej
nr 43-659/O/2012 z 30 marca 2012 r. zawierająca merytoryczną ocenę projektu w zakresie
zgodności z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji historycznej.
Mając nadzieję, że herb, flaga oraz pozostałe symbole powiatu wągrowieckiego
będą elementami jednoczącymi wszystkich jego mieszkańców oraz będą przypominać
o przeszłości naszych ziem, podjęcie niniejszej uchwały przez organ stanowiący jest zasadne.
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Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XVIII/135/2012
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli
powiatu wągrowieckiego

Kolorystyka barw herbu określona wg standardu CMYK:
•
•
•

żółty (yellow 100%, magenta 15%)
czerwony (yellow 100%, magenta 100%)
czarny (100%)

Wszystkie elementy herbu posiadają czarne kontury.
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OPIS HERBU
W polu czerwonym znajduje się srebrny połuorzeł z przepaską, dziobem
i łapami złotymi i topór z krzyżem srebrnym zaćwieczonym u nasady takiegoż ostrza
i trzonem złotym w pas.
Połuorzeł jest uszczerbionym godłem herbu województwa wielkopolskiego,
który wzorowany jest na pieczęci majestatowej Przemysła II.
Topór z krzyżem to godło herbu Pałuków – rodu najbardziej zasłużonego na
terenie obecnego powiatu wągrowieckiego. Herb Pałuków znany jest z pieczęci
kasztelana nakielskiego Zbyluta XIII z 1343 r., proboszcza poznańskiego Trojana II
Pałuki z 1357 r. i opata lubińskiego Wojciecha VI Pałuki z 1371 r. Godłem tego herbu
jest topór zwrócony w lewo z krzyżem na obuchu.
Z rodu Pałuków, którego gniazdo znajdowało się w Łeknie, wywodziło się
wiele osobistości, odgrywających istotną rolę kulturową od XII do XV wieku.
Arcybiskupami gnieźnieńskimi byli Jakub ze Żnina (poł. XI w. – 1148) i Janusz (zm.
1271). W XIV w. godność biskupa piastowali: Wojciech z Łekna, Maciej z Gołańczy,
Zbylut z Wąsosza i Trojan Pałuka. Wojewodami byli: Henryk z Rynarzewa (XIV w.),
Świętosław z Wąsosza (XIV w.) i Maciej z Wąsosza (XV w.). Urzędy kasztelanów
pełnili w XIV w. Sławnik Świętosławic, Zbylut z Gołańczy, Sławnik Stary i Chwał
z Werkowa. Krewny Jakuba ze Żnina, komes Zbylut I z Łekna odegrał ważną rolę
przy zakładaniu klasztoru cystersów w Łeknie w 1142 roku i uposażeniu go w 1153 r.
Za najwybitniejszego z rodu Pałuków uznaje się Sędziwoja z Szubina (ok. 13281405), który od 1372 r. był starostą generalnym Wielkopolski, a od 1381 r. wojewodą
kaliskim i regentem królewskim.
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Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XVIII/135 /2012
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli
powiatu wągrowieckiego

Kolorystyka barw sztandaru określona wg standardu CMYK:
•
•
•

żółty (yellow 100%, magenta 15%)
czerwony (yellow 100%, magenta 100%)
niebieski (cyan 100%, magenta 100%)
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Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XVIII/135/2012
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli
powiatu wągrowieckiego

Kolorystyka barw flagi określona wg standardu CMYK:
•
•
•

żółty (yellow 100%, magenta 15%)
czerwony (yellow 100%, magenta 100%)
czarny (100%)
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Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XVIII/135/2012
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli
powiatu wągrowieckiego

Kolorystyka barw flagi stolikowej określona wg standardu CMYK:
•
•
•

żółty (yellow 100%, magenta 15%)
czerwony (yellow 100%, magenta 100%)
czarny (100%)
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Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XVIII/135/2012
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli
powiatu wągrowieckiego

Kolorystyka barw banneru określona wg standardu CMYK:
•
•
•

żółty (yellow 100%, magenta 15%)
czerwony (yellow 100%, magenta 100%)
czarny (100%)
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Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr XVIII /135/2012
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 maja 2012 roku
w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli
powiatu wągrowieckiego

10

