
 
 
 

- Projekt - 
Uchwała Nr XXXI/      /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 19 lutego 2009 roku 

 
 
w sprawie: ustanowienia sztandaru Powiatu Wodzisławskiego. 
                      
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. 
o odznakach i mundurach (Dz. U. nr 31 poz. 130 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu 
po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się sztandar Powiatu Wodzisławskiego według opisu oraz wzoru przedstawionego 
w załączniku nr 1 do uchwały. 

 
§ 2 

 
Przyjmuje się regulamin uŜywania sztandaru Powiatu Wodzisławskiego stanowiący załącznik 
nr 2 do uchwały. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
OPIS SZTANDARU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

 
 
Sztandar Powiatu Wodzisławskiego składa się z dwóch zszytych ze sobą płatów w kształcie 

kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm obszytych (z wyjątkiem boku przytwierdzonego do 

drzewca) złotą frędzlą. 

Główny płat sztandaru, czyli awers jest koloru białego. Na jego środku został umieszczony 

herb Powiatu Wodzisławskiego, czyli  w błękitnym polu tarczy późnogotyckiej złota głowa 

orła górnośląskiego ze złotym oręŜem, pod którą znajduje się dolna połowa róŜy w kolorze 

złotym o czerwonym środku i zielonych listkach, natomiast po bokach głowy orła znajdują się 

dwie srebrne lilie. Wokół herbu Powiatu umieszczono czerwony napis: „POWIAT 

WODZISŁAWSKI”. 

Płat lewy, czyli rewers jest czerwony. Pośrodku wprost na płacie umieszczono wizerunek 

godła Państwa Polskiego-ukoronowany Orzeł Biały.   

Drzewce sztandaru zwieńczone są głową orła górnośląskiego nawiązując w ten sposób do 

herbu Powiatu Wodzisławskiego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1  
do projektu uchwały  Nr XXXI/   /2009  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 19 lutego 2009 roku 
 



 
 
 

M 100%, Y 100%Srebrna nić Złota nić Nić barwy miedzianej

SZTANDAR  POWIATU  WODZISŁAWSKIEGO

Strona lewa (rewers)

M 100%, Y 100% C 100%, Y 100%M 15%, Y 100% C 100%, M 20% K 100%

Strona prawa (awers)



SZTANDAR  POWIATU  WODZISŁAWSKIEGO

Strona prawa (awers)

Wymiary podane w centymetrach.
Wysokość liter 8 cm
Szerokość fr ędzli 5 cm

15

48

96
100

96 100

26

26

Strona lewa (rewers)

Wymiary podane w centymetrach.
Szerokość fr ędzli 5 cm

100

100

75

12,5

12,5



 
 
 
 
 

REGULAMIN U śYWANIA SZTANDARU POWIATU 
WODZISŁAWSKIEGO  

 
§ 1 

 

1. Sztandar Powiatu Wodzisławskiego przechowywany jest w Starostwie Powiatowym, 

w miejscu do tego przeznaczonym. 

2. Sztandar Powiatu uŜywany jest podczas uroczystych sesji Rady Powiatu, uroczystości 

powiatowych, państwowych oraz wtedy, gdy okoliczności za tym przemawiają. W takich 

sytuacjach stosuje się ceremoniał pocztu sztandarowego. 

3. Opiekę nad sztandarem Powiatu sprawują radni Powiatu Wodzisławskiego. 

4. Za właściwe przechowywanie sztandaru odpowiada Sekretarz Powiatu. 

 

 

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO 

 

§ 2 
 

Poczet sztandarowy. 

1. Poczet sztandarowy składa się z trzech osób-chorąŜego z dwuosobową asystą. 

2. Osoby występujące w poczcie sztandarowym ubrane są w ciemny garnitur wizytowy 

(męŜczyźni) lub ciemną garsonkę (kobiety), mają przepasaną  przez ramię szarfę 

sztandarową w barwach sztandaru  oraz białe rękawiczki. 

3. Decyzje dotyczące udziału sztandaru Powiatu Wodzisławskiego w uroczystościach oraz 

składu pocztu sztandarowego podejmuje Starosta Powiatu w uzgodnieniu                                        

z Przewodniczącym Rady. 

§ 3 
 

Podstawowe zasady. 

1. Podczas uroczystości sztandar trzymany jest przez członka pocztu w pozycji „spocznij” 

(pionowo), chyba Ŝe zaistnieją okoliczności, które wymagają pozycji sztandaru 

„baczność” (pochylony pod kątem ok. 60°). 

2. Podczas trwania uroczystości osoba trzymająca sztandar nie moŜe odstawić sztandaru. 

 

Załącznik nr 2  
do projektu uchwały  Nr XXXI/   /2009  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 19 lutego 2009 roku 



 
 
 

 

3. Sztandarowi nadaje się pozycję „baczność” (pochyla się) wyłącznie w sytuacji: 

a) odgrywania i śpiewania hymnu państwowego, 

b) ślubowania radnych na sztandar, 

c) przeistoczenia, podniesienia i błogosławieństwa w trakcie naboŜeństwa religijnego, 

d) dekorowania sztandaru odznaczeniem, 

e) oddawania honorów osobom lub symbolom, po komendzie: „Sztandar prezentuj!” 

 
§ 4 

 

Wprowadzanie i wyprowadzanie pocztu sztandarowego. 

1. Sztandar wprowadza się na początku uroczystości, chyba Ŝe jej charakter lub program 

wymuszają inną kolejność. 

2. Prowadzący uroczystość podaje komendę dla uczestników uroczystości: „Całość 

powstań! Baczność!  Sztandar wprowadzić! ” 

3. Sztandar wprowadza i wyprowadza poczet sztandarowy poruszający się krokiem 

marszowym. Osoba niosąca sztandar zajmuje środkowe (drugie z kolei) miejsce. 

4. Podczas przemarszu osoba niosąca sztandar trzyma go na lewym ramieniu, mając bławat 

za sobą, a drzewce w pozycji poziomej, natomiast podczas wprowadzania sztandaru osoba 

niosąca trzyma sztandar pod kątem ok. 60°.  

5. Po zajęciu miejsca przez poczet sztandarowy (przodem do uczestników uroczystości) 

osoba niosąca sztandar stawia go w pozycji pionowej (pozycja sztandaru „spocznij” ). 

Członkowie pocztu sztandarowego przyjmują postawę „spocznij” . 

6. Pada komenda: „Spocznij!” (uczestnicy uroczystości mogą usiąść). 

7. Rozpoczyna się dalsza część uroczystości. 

8. Sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, po komendzie 

prowadzącego uroczystość: „Baczność! Sztandar wyprowadzić!”  

9. Po opuszczeniu miejsca uroczystości przez poczet sztandarowy, następuje komenda: 

„Spocznij!” (uczestnicy uroczystości mogą usiąść). 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały Nr XXXI/     /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 19 lutego 2009 roku 

 

w  sprawie: ustanowienia sztandaru Powiatu Wodzisławskiego.  

 

 

Zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w Polsce, jednostki samorządu 

terytorialnego, a więc takŜe Powiaty, mogą ustanawiać własne symbole i nimi się posługiwać. 

Naczelnym symbolem samorządu terytorialnego jest herb, który Powiat Wodzisławski 

ustanowił Uchwałą nr XVI/178/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 stycznia 

2004 roku.   

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach  (Dz. U. Nr 

31, poz. 130 z 1978 z późn. zm.) organem kompetentnym do podjęcia uchwały w sprawie 

ustanowienia symbolu w postaci sztandaru Powiatu Wodzisławskiego jest organ stanowiący   

–czyli Rada Powiatu. Sztandar winien być ustanowiony zgodnie z zasadami heraldyki, 

weksylologii i miejscową tradycją. 

Dnia 13 grudnia Komisja Heraldyczna uchwałą Nr 115-719/O/2008 zatwierdziła 

projekt sztandaru Powiatu Wodzisławskiego uznając, iŜ został on przygotowany zgodnie                  

z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji historycznej.  Na podstawie tej 

uchwały Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pozytywnie zaopiniował projekt 

sztandaru.  

Niniejszy projekt uchwały wraz z załącznikami przedkładam Wysokiej Radzie. 

 

 

             Naczelnik Wydziału 

       Strategii i Rozwoju Powiatu 

 

            /…/ Donata Malińska 

 


