DLA POMYŚLNOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ

Z

PREZYDENT Rzeczypospolitej Polskiej w celu podtrzymania patriotyzmu
w państwie i małych ojczyznach reprezentowanych przez lokalne samorządy i ich
mieszkańców, świadczącymi o ich historycznej, społecznej i gospodarczej tożsamości
oraz zgodnie z ustawą o powołaniu Kapituły Heraldycznej przy Prezydencie, nadaje
HERB województwu zachodniopomorskiemu w Warszawie, w dniu 11 listopada 2018
roku, zatwierdzony przez KAPITUŁĘ Heraldyczną przy Prezydencie, której zadaniem
jest ujednolicenie, uporządkowanie i wprowadzenie spójnego systemu heraldyki samorządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynależność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.
zuje swoją genezą do
Herb ten nawiąi heraldycznej: czyli witradycji historycznej
w pas na dwa pola tarwdzimy na podzielonej
w czerwonym polu Orczy, od jej głowicy
cego Państwo Polskie
ła Białego reprezentująw białym polu wspiętea od podstawy tarczy
zwróconego w prawą
go czerwonego gryfa
którym odtąd obecne
heraldyczną stronę,
dniopomorskie ma się
województwo zachoz prawem w celu jego
posługiwać zgodnie
jąc wizerunek i symbopromocji, wykorzystuprzedstawionego w tym
likę otrzymanego herbu
brażenie należy też
dokumencie. Jego wyosztandarze i pieczęci
umieścić na fladze,
dniopomorskiego, w cewojewództwa zachorównież jego symbole
lu podkreślenia, że są to
i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek reaktywowanego w 1990 roku samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

DLA POMYŚLNOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ

Z

PREZYDENT Rzeczypospolitej Polskiej w celu podtrzymania patriotyzmu
w państwie i małych ojczyznach reprezentowanych przez lokalne samorządy i ich
mieszkańców świadczącymi o ich historycznej, społecznej i gospodarczej tożsamości
oraz zgodnie z ustawą o powołaniu Kapituły Heraldycznej przy Prezydencie, nadaje
HERB województwu kujawsko-pomorskiemu w Warszawie, w dniu 11 listopada 2018
roku, zatwierdzony przez KAPITUŁĘ Heraldyczną przy Prezydencie, której zadaniem
jest ujednolicenie, uporządkowanie i wprowadzenie spójnego systemu heraldyki samorządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynależność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.
Herb ten nawiązuje
swoją genezą do tradycji
historycznej i heraldycznej: czyli widzimy na
podzielonej w pas i słup
na trzy pola tarczy od
jej głowicy w czerwonym polu Orła Białego
reprezentującego Państwo Polskie, a w prawym heraldycznym
żółtym polu od podstawy tarczy ukoronowanego czerwonego orła,
a w lewym heraldycznym żółtym polu ukoronowanego czarnego lwa
zwróconego w lewą heraldyczną stronę, reprezentującego województwo kujawsko-pomorskie, w jego powiatach,
połączone grzbietami,
którym województwo
kujawsko-pomorskie
ma się posługiwać zgodnie z prawem w celu jego promocji, wykorzystując wizerunek i symbolikę otrzymanego herbu przedstawionego w tym dokumencie. Jego wyobrażenie należy też umieścić na fladze,
sztandarze i pieczęci województwa kujawsko-pomorskiego, w celu podkreślenia, że są to
również jego symbole i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne
konkretnych jednostek reaktywowanego w 1990 roku samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

DLA POMYŚLNOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ

Z

PREZYDENT Rzeczypospolitej Polskiej w celu podtrzymania patriotyzmu
w państwie i małych ojczyznach reprezentowanych przez lokalne samorządy i ich
mieszkańców, świadczącymi o ich historycznej, społecznej i gospodarczej tożsamości
oraz zgodnie z ustawą o powołaniu Kapituły Heraldycznej przy Prezydencie, nadaje
HERB województwu dolnośląskiemu w Warszawie, w dniu 11 listopada 2018 roku,
zatwierdzony przez KAPITUŁĘ Heraldyczną przy Prezydencie, której zadaniem jest
ujednolicenie, uporządkowanie i wprowadzenie spójnego systemu heraldyki samorządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynależność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.
Herb ten nawiązuje swoją genezą do
tradycji historycznej
i heraldycznej: czyli widzimy na podzielonej
w pas na dwa pola tarczy, od jej głowicy
w czerwonym polu Orła Białego reprezentującego Państwo Polskie
a od podstawy tarczy
w żółym polu czarnego
orła z białą przepaską na skrzydłach zakończoną trójliściem
i białym krzyżem na jej
środku, zwróconego
w prawą heraldyczną
stronę, którym obecne
województwo dolnośląskie ma się posługiwać zgodnie z prawem
w celu jego promocji,
wykorzystując wizerunek i symbolikę otrzymanego herbu przedstawionego w tym dokumencie. Jego wyobrażenie należy również
umieścić na fladze,
sztandarze i pieczęci
województwa dolnośląskiego, w celu podkreślenia, że są to również jego symbole i insygnia. Stanowią one
bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek reaktywowanego w 1990 roku
samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

DLA POMYŚLNOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ

Z

PREZYDENT Rzeczypospolitej Polskiej w celu podtrzymania patriotyzmu
w państwie i małych ojczyznach reprezentowanych przez lokalne samorządy i ich
mieszkańców, świadczącymi o ich historycznej, społecznej i gospodarczej tożsamości
oraz zgodnie z ustawą o powołaniu Kapituły Heraldycznej przy Prezydencie, nadaje
HERB województwu lubelskiemu w Warszawie, w dniu 11 listopada 2018 roku,
zatwierdzony przez KAPITUŁĘ Heraldyczną przy Prezydencie, której zadaniem jest
ujednolicenie, uporządkowanie i wprowadzenie spójnego systemu heraldyki samorządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynależność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.
Herb ten nawiązuje swoją genezą do
tradycji historycznej
i heraldycznej: czyli widzimy na podzielonej
w pas na dwa pola tarczy, od jej głowicy
w czerwonym polu Orła Białego reprezentującego Państwo Polskie
a od podstawy tarczy
w czerwonym polu białego jelenia w skok
z żółtą koroną na szyi
zwróconego w prawą
heraldyczną stronę,
którym odtąd obecne
województwo lubelskie
ma się również posługiwać zgodnie z prawem
w celu jego promocji,
wykorzystując wizerunek i symbolikę otrzymanego herbu przedstawionego w tym dokumencie. Jego wyobrażenie należy również
umieścić na fladze,
sztandarze i pieczęci
województwa lubelskiego, w celu podkreślenia, że są to również jego symbole i insygnia. Stanowią one bowiem
wartości niematerialne konkretnych jednostek reaktywowanego w 1990 roku samorządu
terytorialnego.
Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

DLA POMYŚLNOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ

Z

PREZYDENT Rzeczypospolitej Polskiej w celu podtrzymania patriotyzmu
w państwie i małych ojczyznach reprezentowanych przez lokalne samorządy i ich
mieszkańców, świadczącymi o ich historycznej, społecznej i gospodarczej tożsamości
oraz zgodnie z ustawą o powołaniu Kapituły Heraldycznej przy Prezydencie, nadaje
HERB województwu lubuskiemu w Warszawie, w dniu 11 listopada 2018 roku,
zatwierdzony przez KAPITUŁĘ Heraldyczną przy Prezydencie, której zadaniem jest
ujednolicenie, uporządkowanie i wprowadzenie spójnego systemu heraldyki samorządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynależność
do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się z Europą
bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.
zuje swoją genezą do
Herb ten nawiąi heraldycznej: czyli witradycji historycznej
w pas na dwa pola tardzimy na podzielonej
w czerwonym polu Orczy, od jej głowicy
cego Państwo Polskie
ła Białego reprezentująw białym polu czerwoa od podstawy tarczy
paską na skrzydłach
nego orła z żółtą przezwróconego w prawą
zakończoną trójliściem,
którym odtąd obecne
heraldyczną stronę,
ma się posługiwać zgowojewództwo lubuskie
jego promocji, wykodnie z prawem w celu
i symbolikę otrzymanerzystując wizerunek
nego w tym dokumengo herbu przedstawionależy też umieścić na
cie. Jego wyobrażenie
i pieczęci województwa
fladze, sztandarze
kreślenia, że są to także
lubuskiego, w celu podjego symbole i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych
jednostek reaktywowanego w 1990 roku samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

DLA POMYŚLNOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ

Z

PREZYDENT Rzeczypospolitej Polskiej w celu podtrzymania patriotyzmu
w państwie i małych ojczyznach reprezentowanych przez lokalne samorządy i ich
mieszkańców świadczącymi o ich historycznej, społecznej i gospodarczej tożsamości
oraz zgodnie z ustawą o powołaniu Kapituły Heraldycznej przy Prezydencie, nadaje
HERB województwu łódzkiemu w Warszawie, w dniu 11 listopada 2018 roku,
zatwierdzony przez KAPITUŁĘ Heraldyczną przy Prezydencie, której zadaniem jest
ujednolicenie, uporządkowanie i wprowadzenie spójnego systemu heraldyki
samorządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego
przynależność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia
się z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.
Herb ten, nawiązuje
swoją genezą do tradycji historycznej i heraldycznej: czyli widzimy
na podzielonej w pas
i słup na trzy pola tarczy,
od jej głowicy w czerwonym polu Orła Białego reprezentującego
Państwo Polskie, oraz
w prawym heraldycznym czerwonym polu
od podstawy tarczy,
ukoronowanego białego
orła, a w lewym heraldycznym białym polu
ukoronowanego czerwonego wspiętego lwa
zwróconego w lewą heraldyczną stronę, reprezentującego województwo łódzkie w jego powiatach, połączone są
grzbietami, którym obecne województwo łódzkie ma się posługiwać
zgodnie z prawem w celu jego promocji, wykorzystując wizerunek
i symbolikę otrzymanego herbu przedstawionego w tym dokumencie. Jego wyobrażenie należy też umieścić na
fladze, sztandarze i pieczęci województwa łódzkiego, w celu podkreślenia, że są to
również jego symbole i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek reaktywowanego w 1990 roku samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

DLA POMYŚLNOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ

Z

PREZYDENT Rzeczypospolitej Polskiej w celu podtrzymania patriotyzmu
w państwie i małych ojczyznach reprezentowanych przez lokalne samorządy i ich
mieszkańców, świadczącymi o ich historycznej, społecznej i gospodarczej tożsamości
oraz zgodnie z ustawą o powołaniu Kapituły Heraldycznej przy Prezydencie, nadaje
HERB województwu małopolskiemu w Warszawie, w dniu 11 listopada 2018 roku,
zatwierdzony przez KAPITUŁĘ Heraldyczną przy Prezydencie, której zadaniem jest
ujednolicenie, uporządkowanie i wprowadzenie spójnego systemu heraldyki samorządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynależność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.
zuje swoją genezą do
Herb ten nawiąi heraldycznej: czyli witradycji historycznej
w pas na dwa pola tardzimy na podzielonej
w czerwonym polu Orczy, od jej głowicy
cego Państwo Polskie
ła Białego reprezentująw czerwonym polu biaa od podstawy tarczy
orła z żółtą przepaską na
łego ukoronowanego
trójliściem, zwróconego
skrzydłach zakończoną
stronę, którym obecne
w lewą heraldyczną
skie
ma się posługiwać
województwo małopollu jego promocji, wyzgodnie z prawem w cesymbolikę otrzymanego
korzystując wizerunek i
w tym dokumencie. Jego
herbu przedstawionego
też umieścić na fladze,
wyobrażenie należy
województwa małosztandarze i pieczęci
kreślenia, że są to także
polskiego, w celu podjego symbole i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych
jednostek reaktywowanego w 1990 roku samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

DLA POMYŚLNOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ

Z

PREZYDENT Rzeczypospolitej Polskiej w celu podtrzymania patriotyzmu
w państwie i małych ojczyznach reprezentowanych przez lokalne samorządy i ich
mieszkańców, świadczącymi o ich historycznej, społecznej i gospodarczej tożsamości
oraz zgodnie z ustawą o powołaniu Kapituły Heraldycznej przy Prezydencie, nadaje
HERB województwu mazowieckiemu w Warszawie, w dniu 11 listopada 2018 roku,
zatwierdzony przez KAPITUŁĘ Heraldyczną przy Prezydencie, której zadaniem jest
ujednolicenie, uporządkowanie i wprowadzenie spójnego systemu heraldyki samorządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynależność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.
zuje swoją genezą do
Herb ten nawiąi heraldycznej: czyli witradycji historycznej
w pas na dwa pola tardzimy na podzielonej
w czerwonym polu Orczy, od jej głowicy
cego Państwo Polskie
ła Białego reprezentująw żółtym polu kroczącea od podstawy tarczy
zwróconego w prawą
go zielonego smoka
którym odtąd obecne
heraldyczną stronę,
wieckie ma się również
województwo mazoz prawem w celu jego
posługiwać zgodnie
jąc wizerunek i symbolipromocji, wykorzystuprzedstawionego w tym
kę otrzymanego herbu
brażenie należy też
dokumencie. Jego wyosztandarze i pieczęci
umieścić na fladze,
wieckiego, w celu podwojewództwa mazojego symbole i insygnia.
kreślenia, że są to także
Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek reaktywowanego
w 1990 roku samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

DLA POMYŚLNOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ

Z

PREZYDENT Rzeczypospolitej Polskiej w celu podtrzymania patriotyzmu
w państwie i małych ojczyznach reprezentowanych przez lokalne samorządy i ich
mieszkańców, świadczącymi o ich historycznej, społecznej i gospodarczej tożsamości
oraz zgodnie z ustawą o powołaniu Kapituły Heraldycznej przy Prezydencie, nadaje
HERB województwu opolskiemu w Warszawie, w dniu 11 listopada 2018 roku,
zatwierdzony przez KAPITUŁĘ Heraldyczną przy Prezydencie, której zadaniem jest
ujednolicenie, uporządkowanie i wprowadzenie spójnego systemu heraldyki samorządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynależność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.
zuje swoją genezą do
Herb ten nawiąi heraldycznej: czyli witradycji historycznej
w pas na dwa pola tardzimy na podzielonej
w czerwonym polu Orczy, od jej głowicy
cego Państwo Polskie
ła Białego reprezentująw błękitnym polu żółtea od podstawy tarczy
z żółtą przepaską na
go ukoronowanego orła
trójliściem, zwróconego
skrzydłach zakończoną
stronę, którym obecne
w prawą heraldyczną
ma się posługiwać zgodwojewództwo opolskie
jego promocji, wykorzynie z prawem w celu
bolikę otrzymanego
stując wizerunek i symw tym dokumencie. Jego
herbu przedstawionego
też umieścić na fladze,
wyobrażenie należy
województwa opolsztandarze i pieczęci
ślenia, że są to także jego
skiego, w celu podkresymbole i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek
reaktywowanego w 1990 roku samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

DLA POMYŚLNOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ

Z

PREZYDENT Rzeczypospolitej Polskiej w celu podtrzymania patriotyzmu
w państwie i małych ojczyznach reprezentowanych przez lokalne samorządy i ich
mieszkańców świadczącymi o ich historycznej, społecznej i gospodarczej tożsamości
oraz zgodnie z ustawą o powołaniu Kapituły Heraldycznej przy Prezydencie, nadaje
HERB województwu podkarpackiemu w Warszawie, w dniu 11 listopada 2018 roku,
zatwierdzony przez KAPITUŁĘ Heraldyczną przy Prezydencie, której zadaniem jest
ujednolicenie, uporządkowanie i wprowadzenie spójnego systemu heraldyki samorządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynależność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.
swoją genezą do tradyHerb ten, nawiązuje
dycznej: czyli widzimy
cji historycznej i herali słup na trzy pola tarczy,
na podzielonej w pas
wonym polu Orła Białeod jej głowicy w czerPaństwo Polskie, oraz
go reprezentującego
cznym błękitnym polu
w prawym heraldyżółtego wspiętego lwa
od podstawy tarczy,
w lewą heraldyczną
w koronie zwróconego
go województwo podstronę, reprezentująceheraldycznym, czerwokarpackie, a w lewym
tarczy herb wojewódznym polu od podstawy
wspiętego, białego gryfa
twa bełskiego, czyli
w prawą heraldyczną
w koronie zwróconego
obecne województwo
stronę, którym odtąd
sługiwać zgodnie z prapodkarpackie ma się powem w celu jego promocji, wykorzystując wizerunek i symbolikę otrzymanego herbu
przedstawionego w tym dokumencie. Jego wyobrażenie należy też umieścić na fladze,
sztandarze i pieczęci województwa podkarpackiego, w celu podkreślenia, że są to
również jego symbole i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek reaktywowanego w 1990 roku samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

DLA POMYŚLNOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ

Z

PREZYDENT Rzeczypospolitej Polskiej w celu podtrzymania patriotyzmu
w państwie i małych ojczyznach reprezentowanych przez lokalne samorządy i ich
mieszkańców, świadczącymi o ich historycznej, społecznej i gospodarczej tożsamości
oraz zgodnie z ustawą o powołaniu Kapituły Heraldycznej przy Prezydencie, nadaje
HERB województwu pomorskiemu w Warszawie, w dniu 11 listopada 2018 roku,
zatwierdzony przez KAPITUŁĘ Heraldyczną przy Prezydencie, której zadaniem jest
ujednolicenie, uporządkowanie i wprowadzenie spójnego systemu heraldyki samorządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynależność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.
Herb ten nawiązuje swoją genezą do
tradycji historycznej
i heraldycznej: czyli widzimy na podzielonej
w pas na dwa pola tarczy, od jej głowicy
w czerwonym polu Orła
Białego reprezentującego Państwo Polskie
a od podstawy tarczy
w żółtym polu wspiętego czarnego gryfa zwróconego w prawą heraldyczną stronę, którym
odtąd obecne województwo pomorskie
ma się posługiwać zgodnie z prawem w celu
jego promocji, wykorzystując wizerunek i symbolikę otrzymanego
herbu przedstawionego
w tym dokumencie. Jego
wyobrażenie należy też
umieścić na sztandarze,
fladze i pieczęci województwa pomorskiego,
w celu podkreślenia,
że są to także jego symbole i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek
reaktywowanego w 1990 roku samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

DLA POMYŚLNOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ

Z

PREZYDENT Rzeczypospolitej Polskiej w celu podtrzymania patriotyzmu
w państwie i małych ojczyznach reprezentowanych przez lokalne samorządy i ich
mieszkańców, świadczącymi o ich historycznej, społecznej i gospodarczej tożsamości
oraz zgodnie z ustawą o powołaniu Kapituły Heraldycznej przy Prezydencie, nadaje
HERB województwu podlaskiemu w Warszawie, w dniu 11 listopada 2018 roku,
zatwierdzony przez KAPITUŁĘ Heraldyczną przy Prezydencie, której zadaniem jest
ujednolicenie, uporządkowanie i wprowadzenie spójnego systemu heraldyki samorządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego
przynależność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia
się z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.
Herb ten nawiązuje swoją genezą do
tradycji historycznej
i heraldycznej: czyli widzimy na podzielonej
w pas na dwa pola tarczy, od jej głowicy
w czerwonym polu Orła Białego reprezentującego Państwo Polskie
a od podstawy tarczy
w żółtym polu czarną
zbrojną rękę wychodzącą z błękitnego obłoku
z uniesionym do góry
czarnym mieczem na
końcu zbroczonym we
krwi, nazywana Pogonią Polską, którym obecne województwo podlaskie ma się również
posługiwać zgodnie
z prawem w celu jego
promocji, wykorzystując wizerunek i symbolikę otrzymanego herbu
przedstawionego w tym
dokumencie. Jego wyobrażenie należy też
umieścić na sztandarze,
fladze i pieczęci województwa podlaskiego,
w celu podkreślenia, że
są to także jego symbole
i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek reaktywowanego w 1990 roku samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

DLA POMYŚLNOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ

Z

PREZYDENT Rzeczypospolitej Polskiej w celu podtrzymania patriotyzmu
w państwie i małych ojczyznach reprezentowanych przez lokalne samorządy i ich
mieszkańców, świadczącymi o ich historycznej, społecznej i gospodarczej tożsamości
oraz zgodnie z ustawą o powołaniu Kapituły Heraldycznej przy Prezydencie, nadaje
HERB województwu śląskiemu w Warszawie, w dniu 11 listopada 2018 roku,
zatwierdzony przez KAPITUŁĘ Heraldyczną przy Prezydencie, której zadaniem jest
ujednolicenie, uporządkowanie i wprowadzenie spójnego systemu heraldyki samorządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynależność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.
Herb ten nawiązuje swoją genezą do
tradycji historycznej
i heraldycznej: czyli widzimy na podzielonej
w pas na dwa pola tarczy, od jej głowicy
w czerwonym polu Orła Białego reprezentującego Państwo Polskie
a od podstawy tarczy
w błękitnym polu żółtego orła z żółtą przepaską na jego skrzydłach
zakończoną trójliściem,
zwróconego w prawą
heraldyczną stronę,
którym obecne województwo śląskie ma się
posługiwać zgodnie
z prawem w celu jego
promocji, wykorzystując wizerunek i symbolikę otrzymanego herbu
przedstawionego w tym
dokumencie. Jego wyobrażenie należy też
umieścić na fladze,
sztandarze i pieczęci
województwa śląskiego,
w celu podkreślenia, że
są to także jego symbole
i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek reaktywowanego w 1990 roku samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

DLA POMYŚLNOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ

Z

PREZYDENT Rzeczypospolitej Polskiej w celu podtrzymania patriotyzmu
w państwie i małych ojczyznach reprezentowanych przez lokalne samorządy i ich
mieszkańców świadczącymi o ich historycznej, społecznej i gospodarczej tożsamości
oraz zgodnie z ustawą o powołaniu Kapituły Heraldycznej przy Prezydencie, nadaje
HERB województwu świętokrzyskiemu w Warszawie, w dniu 11 listopada 2018 roku,
zatwierdzony przez KAPITUŁĘ Heraldyczną przy Prezydencie, której zadaniem jest
ujednolicenie, uporządkowanie i wprowadzenie spójnego systemu heraldyki samorządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynależność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.
Herb ten nawiązuje
swoją genezą do tradycji
historycznej i heraldycznej: czyli widzimy na
podzielonej w pas i słup
na trzy pola tarczy od
jej głowicy w czerwonym polu Orła Białego
reprezentującego Państwo Polskie, a w prawym heraldycznym
błękitnym polu od podstawy tarczy żółty krzyż
patriarchalny reprezentujący województwo
świętokrzyskie, a w lewym heraldycznym podzielonym w słup polu
herb województwa sandomierskiego, czyli prawym heraldycznym
czerwonym polu trzy
żółte pasy, a w lewym
błękitnym dziewięć
żółtych gwiazd ustawionych: 2,2,2,2,1, którym
odtąd obecne województwo świętokrzyskie ma się posługiwać
zgodnie z prawem w celu jego promocji, wykorzystując wizerunek i symbolikę otrzymanego herbu przedstawionego w tym dokumencie. Jego wyobrażenie należy też umieścić na fladze,
sztandarze i pieczęci województwa świętokrzyskiego, w celu podkreślenia, że są to
również jego symbole i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne
konkretnych jednostek reaktywowanego w 1990 roku samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

DLA POMYŚLNOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ

Z

PREZYDENT Rzeczypospolitej Polskiej w celu podtrzymania patriotyzmu
w państwie i małych ojczyznach reprezentowanych przez lokalne samorządy i ich
mieszkańców świadczącymi o ich historycznej, społecznej i gospodarczej tożsamości
oraz zgodnie z ustawą o powołaniu Kapituły Heraldycznej przy Prezydencie, nadaje
HERB województwu warmińsko-mazurskiemu w Warszawie, w dniu 11 listopada 2018
roku, zatwierdzony przez KAPITUŁĘ Heraldyczną przy Prezydencie, której zadaniem
jest ujednolicenie, uporządkowanie i wprowadzenie spójnego systemu heraldyki samorządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynależność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.
Herb ten nawiązuje
swoją genezą do tradycji
historycznej i heraldycznej: czyli widzimy na
podzielonej w pas i słup
na trzy pola tarczy od
jej głowicy w czerwonym polu Orła Białego
reprezentującego Państwo Polskie, a w prawym heraldycznym
białym polu od podstawy tarczy czarnego orła
z żółtą koroną na szyi
i żółtą literą S na piersi,
reprezentującego województwo warmińskomazurskie, a w lewym
heraldycznym czerwonym polu od podstawy
tarczy herb biskupstwa
warmińskiego, czyli stojącego białego baranka,
z którego piersi tryska
krew do żółtego kielicha
i trzymającego lewą nogą białą chorągiewkę
z krzyżem, którym odtąd
obecne województwo
warmińsko-mazurskie
ma się posługiwać zgodnie z prawem w celu jego promocji, wykorzystując wizerunek
i symbolikę otrzymanego herbu przedstawionego w tym dokumencie. Jego wyobrażenie
należy też umieścić na fladze, sztandarze i pieczęci województwa warmińsko-mazurskiego, w celu podkreślenia, że są to również jego symbole i insygnia. Stanowią one
bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek reaktywowanego w 1990 roku
samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

DLA POMYŚLNOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ

Z

PREZYDENT Rzeczypospolitej Polskiej w celu podtrzymania patriotyzmu
w państwie i małych ojczyznach reprezentowanych przez lokalne samorządy i ich
mieszkańców, świadczącymi o ich historycznej, społecznej i gospodarczej tożsamości
oraz zgodnie z ustawą o powołaniu Kapituły Heraldycznej przy Prezydencie, nadaje
HERB województwu wielkopolskiemu w Warszawie, w dniu 11 listopada 2018 roku,
zatwierdzony przez KAPITUŁĘ Heraldyczną przy Prezydencie, której zadaniem jest
ujednolicenie, uporządkowanie i wprowadzenie spójnego systemu heraldyki samorządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynależność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.
zuje swoją genezą do
Herb ten nawiąi heraldycznej: czyli witradycji historycznej
w pas na dwa pola tardzimy na podzielonej
w czerwonym polu Orczy, od jej głowicy
cego Państwo Polskie
ła Białego reprezentująw czerwonym polu biaa od podstawy tarczy
ską na skrzydłach załego orła z żółtą przepazwróconego w prawą
kończoną trójliściem,
którym obecne wojeheraldyczną stronę,
ma się posługiwać zgodwództwo wielkopolskie
jego promocji, wykorzydnie z prawem w celu
bolikę otrzymanego herstując wizerunek i symtym dokumencie. Jego
bu przedstawionego w
też umieścić na fladze,
wyobrażenie należy
województwa wielkosztandarze i pieczęci
kreślenia, że są to także
polskiego, w celu podjego symbole i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych
jednostek reaktywowanego w 1990 roku samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

