Uchwała numer 517/XXXVIII/02 z dnia 28 stycznia 2002
w sprawie: ustanowienia herbu Województwa Pomorskiego.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. 1978 Nr 31, poz. 130; zmiana: Dz.
U. 1998 Nr 162 poz. 1126; 2000 Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268);
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje:
§1
1.

Ustanawia się herb Województwa Pomorskiego.

2. Herbem Województwa Pomorskiego jest wizerunek gryfa czarnego, z wzniesionymi skrzydłami, z wysuniętym j
ęzykiem koloru czerwonego, umieszczony w polu tarczy herbowej koloru złotego.
3.

Wzór graficzny herbu zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego

Józef Adam Bela

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach jednostki samorządu terytorialnego mogą
ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole.
Wzory tych symboli, ustanawiane są w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.
Wzory podlegają zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej (na podstawie opinii Komisji
Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji). Opinia wydawana jest w terminie 3
miesięcy od dnia złożenia stosownego wniosku.
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 422/XXXIV/01 z dnia 27 sierpnia 2001 roku ustanowił wzór herbu. W dniu
4 września 2001 roku został on przesłany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wydanie opinii.
W dniu 9 listopada 2001 roku odbyło się posiedzenie Komisji Heraldycznej przy MSWiA, na którym wzór zaopiniowano.
W dniu 6 grudnia 2001 roku wpłynęło pismo od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji negatywnie opiniujące wzór
herbu.

Ponieważ opinia Ministra Spraw Wewnętrznych nie jest wiążąca dla Sejmiku, a ponadto nie stwierdza ona, iż przyjęty wzór
herbu jest niezgodny z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycja historyczną (wskazuje natomiast, iż w ocenie
Komisji Heraldycznej bardziej uzasadnione wydaje się połączenie wizerunku gryfa z wizerunkiem orła zbrojnego), Sejmik
niniejszą uchwałą ustanawia herb Województwa Pomorskiego - czarnego gryfa na złotym polu tarczy herbowej.
Jest to herb zgodny z uchwalonym wcześniej wzorem, wprowadzono do niego jedynie wskazane przez Komisję Heraldyczn
ą poprawki o charakterze plastycznym.
Rekomendację dla wizerunku gryfa na posiedzeniu w dniu 7.01.2002r. podtrzymała Komisja Samorządu Terytorialnego.
Pierwowzorem herbu Województwa Pomorskiego jest wizerunek gryfa z XVI wiecznego fresku znajdującego się w
prezbiterium Katedry Oliwskiej.
Autorem wizerunku herbu jest artysta-plastyk Wawrzyniec Samp.

