
 

 

UCHWAŁA NR XX/306/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 31 

STYCZNIA 2000 W SPRAWIE: USTANOWIENIA HERBU I FLAGI WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO        

     

W celu podkreślenia historii i tradycji mieszkańców Wielkopolski oraz wyraŜenia łączącej ich więzi 

ustanawia się herb i flagę Województwa Wielkopolskiego. Znak orła stanowi odwzorowanie pieczęci 

majestatycznej Króla Przemysła II, który odbudowę państwowości polskiej rozpoczął od Wielkopolski. 

Znak ten w przeszłości często symbolizował Wielkopolskę.Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( Dz. U. nr 91 poz. 576 z późniejszymi zmianami ) 

oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. Nr 31 poz. 130, 

z 1998 r. Nr 162 poz. 1126 ) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego ustanawia herb Województwa Wielkopolskiego, którym jest w 

polu czerwonym orzeł srebrny, z przepaską złotą na skrzydłach, złotym dziobem zwróconym w prawo, 

złotymi nogami i złotą przewiązką na ogonie, w polu czerwonym umieszczony na planie trójkątnej 

gotyckiej tarczy herbowej. Wzór herbu określony graficznie, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego ustanawia flagę Województwa Wielkopolskiego, którą jest płat 

w formie trapezu o proporcjach 5 : 11, w części prawej w formie kwadratu o proporcjach 5 : 5,  

w kolorze czerwonym, zawarty jest wizerunek orła, o którym mowa w § 1, w części lewej w formie 

trapezu o proporcjach 5 : 6, w kolorze białym, górna krawędź w stosunku do dolnej zachowuje 

proporcję 1 : 2. Wzór flagi określony graficznie, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 



 

UZASADNIENIE 

W związku z utworzeniem Województwa Wielkopolskiego oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 

1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. Nr 31 poz. 130, z 1998 r. Nr 162 poz. 1126 ) Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego posiada kompetencje do ustanowienia w drodze uchwały własnego 

herbu, flagi oraz innych symboli województwa. Wola taka wyraŜona została w uchwale Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego Nr IX/53/99 z dnia 29 marca 1999 r. 

 

Przedstawione projekty herbu i flagi uzyskały pozytywną akceptację Komisji Kultury i Ochrony Dóbr 

Narodowych Sejmiku Województwa oraz zostały przedłoŜone w dniu 20 września 1999 roku, zgodnie z 

art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdroŜeniem 

reformy ustrojowej państwa ( Dz. U. Nr 162 z dnia 30 grudnia 1998 r., poz. 1126 ), ministrowi 

właściwemu dla administracji publicznej. Projekt herbu i flagi, co nie jest wymagane ustawowo, został 

przesłany równieŜ bezpośrednio do Komisji Heraldycznej, powołanej Rozporządzeniem Rady Ministrów 

( Dz. U. Nr 70 z dnia 27 lipca 1999 r., poz. 779 ). 

 


