
Z

POMYŚLNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJDLA 

zuje swoją genezą do      
i heraldycznej: czyli wi-   
w pas na dwa pola tar-   
w czerwonym polu Or-  
cego Państwo Polskie    
w białym polu wspięte-     
zwróconego w prawą  
którym odtąd obecne  
dniopomorskie ma się   
z prawem w celu jego  
jąc wizerunek i symbo-  
przedstawionego w tym 
brażenie należy też      
sztandarze i pieczęci  
dniopomorskiego, w ce- 
również jego symbole    

      Herb ten nawią- 
tradycji historycznej 
wdzimy na podzielonej   
czy, od jej głowicy       
ła Białego reprezentują-
a od podstawy tarczy   
go czerwonego gryfa   
heraldyczną stronę,  
województwo zacho- 
posługiwać zgodnie        
promocji, wykorzystu- 
likę otrzymanego herbu  
dokumencie. Jego wyo- 
umieścić na fladze,        
województwa zacho-   
lu podkreślenia, że  są to  

Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

      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 samo-
rządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynale-
żność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się          
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.

i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek reakty-
wowanego  w 1990 roku samorządu terytorialnego.
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      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 samo-
rządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przy-
należność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się    
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.

swoją genezą do tradycji     
cznej: czyli widzimy na 
na trzy pola tarczy od 
nym polu Orła Białego  
stwo Polskie, a w pra- 
żółtym polu od podsta-  
nego czerwonego orła,  
nym żółtym polu ukoro-
zwróconego w lewą he-
zentującego wojewódz-
skie, w jego powiatach, 
którym województwo   
ma się posługiwać zgod- 
go promocji, wykorzys-  
bolikę otrzymanego her-

      Herb ten nawiązuje 
historycznej i heraldy- 
podzielonej w pas i słup   
jej głowicy w czerwo-
reprezentującego Pań-
wym heraldycznym   
wy tarczy ukoronowa-  
a w lewym heraldycz- 
nowanego czarnego lwa 
raldyczną stronę, repre-
two kujawsko-pomor- 
połączone grzbietami, 
kujawsko-pomorskie 
nie z prawem  w celu je-  
tując wizerunek i sym-   
bu 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.
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zuje swoją genezą do      
i heraldycznej: czyli wi-   
w pas na dwa pola tar-   
w czerwonym polu Or-  
cego Państwo Polskie    
w żółym polu czarnego 
ską na skrzydłach za-      
i białym krzyżem na jej  
w prawą heraldyczną      
województwo dolno-
wać zgodnie z prawem 
wykorzystując wizeru-
manego herbu przedsta- 
mencie. Jego wyobraże- 
umieścić na fladze,        
województwa dolnoślą-   

      Herb ten nawią- 
tradycji historycznej 
dzimy na podzielonej   
czy, od jej głowicy       
ła Białego reprezentują-
a od podstawy tarczy   
orła z białą przepa- 
kończoną trójliściem   
środku, zwróconego 
stronę, którym obecne       
śląskie ma się posługi-  
w celu jego promocji, 
nek i symbolikę otrzy-
wionego w tym doku- 
nie należy również 
sztandarze i pieczęci      

      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 samo-
rządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przyna-
leżność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się       
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.

skiego, w celu podkreślenia, że są to również jego symbole i insygnia. Stanowią one 
bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek reaktywowanego w 1990 roku 
samorządu terytorialnego.
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zuje swoją genezą do      
i heraldycznej: czyli wi-   
w pas na dwa pola tar-   
w czerwonym polu Or-  
cego Państwo Polskie    
w czerwonym polu bia- 
z żółtą koroną na szyi     
heraldyczną stronę,  
województwo lubelskie 
wać zgodnie z prawem        
wykorzystując wizeru- 
manego herbu przedsta-  
mencie. Jego wyobraże- 
umieścić na fladze,        
województwa lubelskie-   

      Herb ten nawią- 
tradycji historycznej 
dzimy na podzielonej   
czy, od jej głowicy       
ła Białego reprezentują-
a od podstawy tarczy   
łego jelenia w skok 
zwróconego w prawą  
którym odtąd obecne  
ma się również posługi-   
w celu jego promocji,  
nek i symbolikę otrzy- 
wionego w tym doku- 
nie należy również       
sztandarze i pieczęci      

Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
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      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 samo-
rządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynale-
żność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się          
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.

go, w celu podkreślenia, że są to również jego symbole i insygnia. Stanowią one bowiem 
wartości niematerialne konkretnych jednostek reaktywowanego  w 1990 roku samorządu 
terytorialnego.
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zuje swoją genezą do      
i heraldycznej: czyli wi-   
w pas na dwa pola tar-   
w czerwonym polu Or-  
cego Państwo Polskie    
w białym polu czerwo- 
paską na skrzydłach 
zwróconego w prawą    
którym odtąd obecne   
ma się posługiwać zgo-
jego promocji, wyko-       
i symbolikę otrzymane- 
nego w tym dokumen- 
należy też umieścić na    
i pieczęci  województwa      
kreślenia, że są to także   

      Herb ten nawią- 
tradycji historycznej 
dzimy na podzielonej   
czy, od jej głowicy       
ła Białego reprezentują-
a od podstawy tarczy   
nego orła z żółtą prze- 
zakończoną trójliściem,  
heraldyczną stronę, 
województwo lubuskie 
dnie z prawem w celu   
rzystując wizerunek    
go herbu przedstawio- 
cie. Jego wyobrażenie  
f l adze ,  s z t anda rze        
lubuskiego, w celu pod-     

Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

      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 samorzą-
dowej 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.

jego symbole i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych 
jednostek reaktywowanego  w 1990 roku samorządu terytorialnego.
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swoją genezą do trady-    
dycznej: czyli widzimy  
i słup na trzy pola tarczy,  
wonym polu Orła Białe-
Państwo Polskie, oraz  
cznym czerwonym polu  
ukoronowanego białego 
cznym białym polu 
wonego wspiętego lwa  
raldyczną stronę, repre-
two łódzkie w jego po- 
grzbietami, którym obe-
kie ma się posługiwać     
lu jego promocji, wy-     
i symbolikę  otrzymane-

      Herb ten, nawiązuje 
cji historycznej i heral- 
na podzielonej w pas    
od jej głowicy w czer- 
go reprezentującego     
w prawym heraldy-     
od podstawy tarczy,      
orła, a w lewym heraldy- 
ukoronowanego czer-  
zwróconego w lewą he-
zentującego wojewódz- 
wiatach, połączone są 
cne województwo łódz-     
zgodnie z prawem w ce- 
korzystując wizerunek   
go 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 konkre-
tnych jednostek reaktywowanego  w 1990 roku samorządu terytorialnego.

      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.
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Heraldycznej
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zuje swoją genezą do      
i heraldycznej: czyli wi-   
w pas na dwa pola tar-   
w czerwonym polu Or-  
cego Państwo Polskie    
w czerwonym polu bia-
orła z żółtą przepaską na 
trójliściem, zwróconego 
stronę, którym obecne 
skie ma się posługiwać 
lu jego promocji, wy-     
symbolikę otrzymanego
w tym dokumencie. Jego 
też umieścić na fladze,        
województwa mało- 
kreślenia, że są to także   

      Herb ten nawią- 
tradycji historycznej 
dzimy na podzielonej   
czy, od jej głowicy       
ła Białego reprezentują-
a od podstawy tarczy   
łego ukoronowanego 
skrzydłach zakończoną 
w lewą heraldyczną   
województwo małopol-
zgodnie z prawem w ce- 
korzystując wizerunek i  
herbu przedstawionego 
wyobrażenie należy 
sztandarze i pieczęci  
polskiego, w celu pod-    
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      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 samo-
rządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynale-
żność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się          
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.

jego symbole i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych 
jednostek reaktywowanego  w 1990 roku samorządu terytorialnego.
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zuje swoją genezą do      
i heraldycznej: czyli wi-   
w pas na dwa pola tar-   
w czerwonym polu Or-  
cego Państwo Polskie    
w żółtym polu kroczące-     
zwróconego w prawą  
którym odtąd obecne  
wieckie ma się również   
z prawem w celu jego  
jąc wizerunek i symboli- 
przedstawionego w tym 
brażenie należy też      
sztandarze i pieczęci  
wieckiego, w celu pod- 
jego symbole i insygnia.   

      Herb ten nawią- 
tradycji historycznej 
dzimy na podzielonej   
czy, od jej głowicy       
ła Białego reprezentują-
a od podstawy tarczy   
go zielonego smoka   
heraldyczną stronę,  
województwo mazo- 
posługiwać zgodnie        
promocji, wykorzystu- 
kę otrzymanego herbu  
dokumencie. Jego wyo- 
umieścić na fladze,        
województwa mazo-   
kreślenia, że są to także      

Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

      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 samo-
rządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynale-
żność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się          
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.

Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek reaktywowanego  
w 1990 roku samorządu terytorialnego.
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zuje swoją genezą do      
i heraldycznej: czyli wi-   
w pas na dwa pola tar-   
w czerwonym polu Or-  
cego Państwo Polskie    
w błękitnym polu żółte- 
z żółtą przepaską na 
trójliściem, zwróconego 
stronę, którym obecne 
ma się posługiwać zgod-
jego promocji, wykorzy-     
bolikę otrzymanego     
w tym dokumencie. Jego 
też umieścić na fladze,        
województwa opol- 
ślenia, że są to także jego  

      Herb ten nawią- 
tradycji historycznej 
dzimy na podzielonej   
czy, od jej głowicy       
ła Białego reprezentują-
a od podstawy tarczy   
go ukoronowanego orła 
skrzydłach zakończoną 
w prawą heraldyczną   
województwo opolskie 
nie z prawem w celu 
stując wizerunek i sym-  
herbu przedstawionego 
wyobrażenie należy 
sztandarze i pieczęci  
skiego, w celu podkre-    

Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

      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 samo-
rządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynale-
żność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się          
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.

symbole i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek 
reaktywowanego  w 1990 roku samorządu terytorialnego.
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swoją genezą do trady-    
dycznej: czyli widzimy  
i słup na trzy pola tarczy,  
wonym polu Orła Białe-
Państwo Polskie, oraz  
cznym błękitnym polu  
żółtego wspiętego lwa  
w lewą heraldyczną     
go województwo pod-
heraldycznym, czerwo- 
tarczy herb wojewódz-
wspiętego, białego gryfa 
w prawą heraldyczną 
obecne województwo 
sługiwać zgodnie z pra-  

      Herb ten, nawiązuje 
cji historycznej i heral- 
na podzielonej w pas    
od jej głowicy w czer- 
go reprezentującego     
w prawym heraldy-     
od podstawy tarczy,      
w koronie zwróconego     
stronę, reprezentujące- 
karpackie, a w lewym  
nym polu od podstawy 
twa bełskiego, czyli     
w koronie zwróconego 
stronę, którym odtąd  
podkarpackie ma się po- 
wem 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 konkre-
tnych jednostek reaktywowanego  w 1990 roku samorządu terytorialnego.

      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 samo-
rządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynale-
żność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się          
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.

Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej



Z

POMYŚLNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJDLA 

zuje swoją genezą do      
i heraldycznej: czyli wi-   
w pas na dwa pola tar-   
w czerwonym polu Orła 
cego Państwo Polskie    
w żółtym polu wspięte-     
conego w prawą heral- 
odtąd obecne woje-    
ma się posługiwać zgo-   
jego promocji, wykorzy-  
bolikę otrzymanego     
w tym dokumencie. Jego 
umieścić na sztandarze,      
wództwa pomorskiego, 
że są to także jego sym-      

      Herb ten nawią- 
tradycji historycznej 
dzimy na podzielonej   
czy, od jej głowicy       
Białego reprezentują-   
a od podstawy tarczy   
go czarnego gryfa zwró-   
dyczną stronę, którym  
wództwo pomorskie 
dnie z prawem w celu        
stując wizerunek i sym- 
herbu przedstawionego 
wyobrażenie należy też 
fladze i pieczęci woje-        
w celu podkreślenia,      

Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

      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 samo-
rządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynale-
żność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się          
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.

bole i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek 
reaktywowanego  w 1990 roku samorządu terytorialnego.



Z

POMYŚLNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJDLA 

zuje swoją genezą do      
i heraldycznej: czyli wi-   
w pas na dwa pola tar-   
w czerwonym polu Or-  
cego Państwo Polskie    
w żółtym polu czarną   
cą z błękitnego obłoku        
czarnym mieczem na  
krwi, nazywana Pogo-   
cne województwo pod-  
posługiwać zgodnie        
promocji, wykorzystu-   
likę otrzymanego herbu  
dokumencie. Jego wy-    
umieścić na sztandarze, 
wództwa podlaskiego,    
są to także jego symbole 

      Herb ten nawią- 
tradycji historycznej 
dzimy na podzielonej   
czy, od jej głowicy       
ła Białego reprezentują-
a od podstawy tarczy   
zbrojną rękę wychodzą- 
z uniesionym do góry   
końcu zbroczonym we   
nią Polską, którym obe-   
laskie ma się również       
z prawem w celu jego      
jąc wizerunek i symbo-   
przedstawionego w tym  
obrażenie należy też       
fladze i pieczęci woje-     
w celu podkreślenia, że    

Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

      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 samo-
rządowej 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.

i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek reakty-
wowanego  w 1990 roku samorządu terytorialnego.
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zuje swoją genezą do      
i heraldycznej: czyli wi-   
w pas na dwa pola tar-   
w czerwonym polu Or-  
cego Państwo Polskie    
w błękitnym polu żółte- 
ską na jego skrzydłach 
zwróconego w prawą  
którym obecne woje-  
posługiwać zgodnie   
promocji, wykorzystu-     
likę otrzymanego herbu  
dokumencie. Jego wy-
umieścić na fladze,        
województwa śląskiego,  
są to także jego symbole     

      Herb ten nawią- 
tradycji historycznej 
dzimy na podzielonej   
czy, od jej głowicy       
ła Białego reprezentują-
a od podstawy tarczy   
go orła z żółtą przepa-
zakończoną trójliściem, 
heraldyczną stronę,   
wództwo śląskie ma się 
z prawem w celu jego 
jąc wizerunek i symbo-  
przedstawionego w tym 
obrażenie należy też 
sztandarze i pieczęci    
w celu podkreślenia, że  

Przewodniczący Kapituły
Heraldycznej

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

      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 samo-
rządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynale-
żność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się          
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.

i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek reakty-
wowanego  w 1990 roku samorządu terytorialnego.
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      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 samo-
rządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynale-
żność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się          
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.

swoją genezą do tradycji     
cznej: czyli widzimy na 
na trzy pola tarczy od 
nym polu Orła Białego  
stwo Polskie, a w pra- 
błękitnym polu od pod-
patriarchalny reprezen-
świętokrzyskie, a w le- 
dzielonym w słup polu 
domierskiego, czyli pra-  
czerwonym polu trzy 
błękitnym dziewięć 
nych: 2,2,2,2,1, którym 
wództwo świętokrzy- 
zgodnie z prawem w ce- 

      Herb ten nawiązuje 
historycznej i heraldy- 
podzielonej w pas i słup   
jej głowicy w czerwo-
reprezentującego Pań-
wym heraldycznym 
stawy tarczy żółty krzyż 
tujący województwo  
wym heraldycznym po-
herb województwa san- 
wym heraldycznym 
żółte pasy, a w lewym 
żółtych gwiazd ustawio- 
odtąd obecne woje-  
skie ma się posługiwać   
lu jego promocji, wykorzystując wizerunek i symbolikę otrzymanego herbu przed-
stawionego 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.
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      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 samo-
rządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynale-
żność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się          
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.

swoją genezą do tradycji     
cznej: czyli widzimy na 
na trzy pola tarczy od 
nym polu Orła Białego  
stwo Polskie, a w pra- 
białym polu od podsta-  
z żółtą koroną na szyi 
reprezentującego woje- 
mazurskie, a w lewym 
nym polu od podstawy  
warmińskiego, czyli sto- 
z którego piersi tryska     
i trzymającego lewą no-  
z krzyżem, którym odtąd 
warmińsko-mazurskie    

      Herb ten nawiązuje 
historycznej i heraldy- 
podzielonej w pas i słup   
jej głowicy w czerwo-
reprezentującego Pań-
wym heraldycznym   
wy tarczy czarnego orła  
i żółtą literą S na piersi,  
wództwo warmińsko- 
heraldycznym czerwo- 
tarczy herb biskupstwa 
jącego białego baranka, 
krew do żółtego kielicha 
gą białą chorągiewkę  
obecne województwo    
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-mazur-
skiego, w celu podkreślenia, że są to również jego symbole i insygnia. Stanowią one 
bowiem wartości niematerialne konkretnych jednostek reaktywowanego  w 1990 roku 
samorządu terytorialnego.
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zuje swoją genezą do      
i heraldycznej: czyli wi-   
w pas na dwa pola tar-   
w czerwonym polu Or-  
cego Państwo Polskie    
w czerwonym polu bia- 
ską na skrzydłach za- 
zwróconego w prawą      
którym obecne woje-       
ma się posługiwać zgod- 
jego promocji, wykorzy-
bolikę otrzymanego her- 
tym dokumencie. Jego 
też umieścić na fladze,        
województwa wielko- 
kreślenia, że są to także   

      Herb ten nawią- 
tradycji historycznej 
dzimy na podzielonej   
czy, od jej głowicy       
ła Białego reprezentują-
a od podstawy tarczy   
łego orła z żółtą przepa- 
kończoną trójliściem,   
heraldyczną stronę,        
wództwo wielkopolskie  
dnie z prawem w celu 
stując wizerunek i sym-
bu przedstawionego w 
wyobrażenie należy 
sztandarze i pieczęci  
polskiego, w celu pod-    

Przewodniczący Kapituły
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      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 samo-
rządowej Polski. Przyjęty przez sejmik herb województwa, wskazuje na jego przynale-
żność do Państwa Polskiego, a zarazem stanowi historyczną szansę podzielenia się          
z Europą bogatymi tradycjami polskiej heraldyki regionalnej.

jego symbole i insygnia. Stanowią one bowiem wartości niematerialne konkretnych 
jednostek reaktywowanego  w 1990 roku samorządu terytorialnego.
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