
UCHWAŁA NR XIII /122/ 2020 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Gminy Czernikowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 
21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 38 )

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt sztandaru Gminy Czernikowo, według wzoru stanowiącego 
załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Czernikowo do wystąpienia do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, celem zaopiniowania projektu sztandaru Gminy Czernikowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski .



Uzasadnienie

Rada Gminy Czernikowo działając na podstawie art.3 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 
21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. z 2016 r., poz. 38) może ustanowić 
w drodze uchwały własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole.

Wzory ww. symboli ustanawiane są zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii 
i miejscową tradycją historyczną. Wymagane jest uzyskanie opinii wzorów symboli od 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sztandar jest elementem jednoczącym ludzi, zachęcającym do wspólnego działania 
w dobrych i słusznych sprawach. Używany podczas uroczystości państwowych oraz gminnych 
podkreśli ich powagę i znaczenie.

Sztandar to weksylium istniejące tylko w jednym egzemplarzu. Posiadanie sztandaru 
przez Gminę Czernikowo będzie dumą dla lokalnego społeczeństwa i niewątpliwie będzie to 
symbol integrujący naszych mieszkańców i wyróżniający naszą Gminę spośród innych 
jednostek samorządu terytorialnego.











Krzysztof Mikulski

PROJEKT SZTANDARU GMINY CZERNIKOWO

Gmina Czernikowo posiada własny herb, wprowadzony w życie uchwałą Rady Gminy, 

zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawodawstwie, czyli po uzyskaniu pozytywnej 

opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Sztandar Gminy Czernikowo

Sztandar należy do typu znaków zwanych weksyliami, zajmując w ich hierarchii 

pierwsze miejsce. W przeciwieństwie do innych weksyliów, sztandar jest znakiem 

występującym tylko w jednym egzemplarzu. Obok herbów, pieczęci, flag, łańcuchów itp., 

sztandar jest powszechnie reprezentowany pośród znaków stanowionych współcześnie 

przez jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli. Cechą sztandaru, 

odróżniającą go od pozostałych weksyliów, jest jego „konstrukcja". Sztandar jest znakiem 

dwustronnym, a jego płat składa się z dwóch części o zróżnicowanej symbolice. Strony 

sztandaru określa się w pozycji wzniesionej tego znaku. Posiada więc stronę prawą 

(ważniejszą hierarchicznie) i lewą, połączone razem i zazwyczaj obszyte frędzlą. Komisji 

Heraldyczna w swoich wytycznych o projektowaniu współczesnych znaków 

samorządowych wyraziła pogląd, że do umieszczania symboliki wyższego rzędu (np. 

herbu lub godła herbu państwowego) właściwa jest prawa strona sztandaru. Najczęściej 

na tej stronie umieszczone jest odpowiadające aktualnemu wzorowi ustawowemu godło 

herbu RP (bez tarczy) lub cały herb. W sytuacji, gdy znajduje się tam samo godło herbu 

państwowego, nie należy dodatkowo wprowadzać tam napisów. Lewa strona 

sztandarów jednostek samorządu terytorialnego przewidziana jest do umieszczenia na 

niej własnej symboliki, w grę wchodzi przede wszystkim herb, który wystąpi albo w 

całości, albo też w postaci godła herbowego. W tej drugiej sytuacji, barwy lewej strony



płata odzwierciedlają barwy i ich układ przeniesione z pola tarczy herbowej. Elementem 

towarzyszącym znakom obrazowym na tej stronie może być, i zazwyczaj jest, inskrypcja 

z nazwą jednostki samorządu terytorialnego, datą ufundowania sztandaru, innymi 

ważnymi w historii lokalnej datami, sentencje lub dewizy itp. Podkreślenie tożsamości 

lokalnej wyraża się również w dodatkowym dekorowaniu lewej strony sztandaru 

motywami zaczerpniętymi z miejscowej kultury (w tym zwłaszcza sztuki ludowej).

Płat przytwierdza się do drzewca zazwyczaj nie w sposób trwały, a umożliwiający łatwe 

rozdzielenie obu tych elementów. Dzięki temu płat, poza okolicznościami 

ceremonialnymi) może być przechowywany np. w gablocie, która zabezpiecza go przed 

uszkodzeniami oraz umożliwia jego eksponowanie w sposób odpowiedni do jego rangi. 

Ponieważ sztandary wywodzą się z weksyliów jako znaków wojskowych (oddziałów 

jazdy), drzewce zwieńczone jest głowicą, której pierwowzorem był grot kopii, jako 

pierwowzoru drzewca. Jeżeli idzie o symbolikę głowicy, w przypadku sztandarów 

jednostek samorządu terytorialnego preferuje się odwołania do symboliki i wyglądu 

herbu.

W oparciu o te zwyczaje i kryteria zaprojektowany został sztandar Gminy Czernikowo. 

Opis sztandaru Gminy Czernikowo.

Sztandar Gminy Czernikowo to płat kwadratowy obszyty złotą frędzlą i mocowany przy 

pomocy metalowych uszek do dwuczęściowego (łączonego metalową tuleją) drzewca 

zwieńczonego metalową głowicą, znajdującą się ponad metalową tuleją służącą do 

wiązania szarfy. Dolna część drzewca okuta jest metalowym trzewikiem. Wszystkie 

metalowe części wykonane są z metalu barwy patynowanego złota.

Strona prawa sztandaru ma barwę czerwoną z godłem herbu RP (zgodnym z aktualnym 

wzorem) ulokowanym pośrodku, o wysokości 2/3 rozmiarów płata.



Strona lewa sztandaru ma kolor niebieski z umieszczonym pośrodku herbem Gminy 

Czernikowo oraz haftowanym złotą nicią majuskułowym napisem GMINA (ponad 

herbem) CZERNIKOWO 2020 (pod herbem). Data 2020 odnosi się do czasu uchwalenia 

wzoru sztandaru. Od strony przydrzewcowej i swobodnej lewej strony sztandaru 

znajdują się elementy dekoracyjne oparte na regionalnych motywach sztuki ludowej.

Głowica sztandaru umieszczona jest ponad tuleją metalową służącą do przewiązania 

szarfy. Ma kształt ażurowego grotu osadzonego w odwróconej koronie. Wewnątrz grotu 

umieszczone są róg jeleni oraz ryba (w słup), jak w godle herbu Gminy Czernikowo. 

Tuleja oraz głowica wykonane są z metalu barwy patynowanego złota.


