
UCHWAŁA NR XXIX/236/2021 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 10 września 2021 r. 

w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Czernikowo oraz zasad jego używania 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 38) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się sztandar Gminy Czernikowo według opisu i wzoru przedstawionego w załączniku numer 
1 do uchwały. 

§ 2. Określa się zasady używania sztandaru Gminy Czernikowo stanowiące załącznik numer 2 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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OPIS SZTANDARU 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. Komisja 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), drzewiec zwieńczony 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.  

 

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. 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/236/2021

Rady Gminy Czernikowo

z dnia 10 września 2021 r.
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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. 
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Zasady używania sztandaru Gminy Czernikowo 

§ 1.1. Sztandar Gminy Czernikowo, zwany dalej sztandarem, może być używany tylko i 
wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę 
przewidzianą prawem dla insygniów. 

2. Sztandar powinien być w sposób szczególny chroniony i eksponowany. 

3. Miejscem przechowywania sztandaru jest siedziba Urzędu Gminy Czernikowo. 

4. Sztandar może być używany podczas uroczystości państwowych i samorządowych, a 
także podczas uroczystych sesji Rady Gminy Czernikowo. 

5. Za zgodą i na polecenie Wójta Gminy Czernikowo, sztandar może być używany podczas 
innych uroczystości niż wymienione w ust. 4. 

6. Podczas ceremonii pogrzebowych lub w okresie żałoby narodowej sztandar winien być 
udekorowany kirem. 

§ 2. 1. Podczas uroczystości określonych w § 1 sztandarowi towarzyszy trzyosobowy poczet, 
składający się z chorążego i dwóch osób asysty, którego skład wyznacza Wójt Gminy 
Czernikowo. 

2. Członkowie pocztu sztandarowego występują w ubiorach wizytowych, szarfie w kolorze 
biało czerwonym, przepasanej przez prawe ramię i w białych rękawiczkach. 

3. Atrybuty pocztu sztandarowego (szarfy i rękawiczki) przechowywane są w siedzibie 
Urzędu Gminy Czernikowo. 

§ 3. 1. Poczet sztandarowy wprowadza sztandar na początku uroczystości, chyba, że jej 
charakter lub program przewidują inną kolejność. 

2. Prowadzący uroczystość podaje komendę dla uczestników uroczystości „Całość powstań! 
Baczność! Sztandar wprowadzić!” 

3. Po zajęciu miejsca przeznaczonego dla pocztu sztandarowego (przodem do uczestników 
uroczystości) prowadzący uroczystość wydaje komendę: „Spocznij!”, po której członkowie 
pocztu sztandarowego przyjmują pozycję stojącą. 

4. Podczas uroczystości sztandar trzymany jest przez chorążego w pozycji „Spocznij”. Jeżeli 
zaistnieją okoliczności uzasadniające trzymanie sztandaru w pozycji „Baczność” - chorąży 
pochyla wówczas sztandar w przód pod kątem 60°, a członkowie pocztu przyjmują postawę 
„Baczność”. 

5. Sztandarowi nadaje się pozycję „Baczność” wyłącznie w sytuacji: 
1) odgrywania i/lub śpiewania hymnu narodowego; 
2) ślubowania radnych na sztandar; 
3) istotnych akcentów uroczystości religijnych; 
4) dekorowania sztandaru odznaczeniem; 
5) oddawania honorów osobom lub symbolom, po komendzie „Sztandar prezentuj!” (chorąży 
pochyla sztandar w przód do około 45 °, mając płat przed sobą). 

6. Sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, po komendzie 
prowadzącego uroczystość: „Całość powstań! Sztandar wyprowadzić!”. 

7. Po wyprowadzeniu sztandaru następuje komenda „Spocznij!”. 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/236/2021

Rady Gminy Czernikowo

z dnia 10 września 2021 r.
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UZASADNIENIE 

Rada Gminy 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. 

Projekt sztandaru Gminy Czernikowo został wykonany na podstawie kwerendy historycznej 
profesora Krzysztofa Mikulskiego przez artystę plastyka Lecha-Tadeusza Karczewskiego i przyjęty 
Uchwałą Nr XIII /122/ 2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Gminy 
Czernikowo. 

Dnia 2 marca 2020 r. Gmina Czernikowo wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych                              
i Administracji, celem zaopiniowania projektu Sztandaru Gminy. Komisja Heraldyczna, działająca przy 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, uchwałą nr 36-478/O/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. 
wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu sztandaru Gminy Czernikowo. 
 Sztandar to weksylium istniejące tylko w jednym egzemplarzu. Posiadanie sztandaru przez Gminę 
Czernikowo będzie dumą dla lokalnego społeczeństwa i wielowiekowym jego dziedzictwem. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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