
UCHWAŁA Nr .2018
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zaopiniowania projektu herbu 
i flagi Powiatu Sierpeckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz § 85 ust.l 

pkt 2 i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 

78, poz. 2488 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt oświadczenia Rady 
Powiatu w Sierpcu w sprawie zaopiniowania projektu herbu i flagi Powiatu 
Sierpeckiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Jan Laskowski -  Przewodniczący

2) Wojciech Rychter -  członek

3) Sławomir Olejniczak -  członek

4) Stanisław Pawłowski -  członek

5) Krystyna Siwiec -  członek



PROJEKT
OŚWIADCZENIE Nr . .2018

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia.................. 2018 roku

w sprawie zaopiniowania projektu herbu i flagi Powiatu Sierpeckiego

Na podstawie § 40 ust. 1 tiret 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) - Rada Powiatu w Sierpcu pozytywnie 

opiniuje projekt herbu oraz flagi Powiatu Sierpeckiego (wersja ...) stanowiące 

załącznik do niniejszego stanowiska.



Projekt herbu
i

Powiatu Sierpeckiego

Na tarczy hiszpańskiej w polu czerwonym połuorzel srebrny ze złotym orężem i takimiż 
przepaskami na skrzydle i ogonie na prawej flance oraz pół kościoła złotego z łukowym portalem, 
okrągłym czarnym oknem i trójkątnym szczytem zwieńczonym krzyżem złotym, na lewo od nawy 

głównej wieża z  cegły, z  łukowym oknem, zwieńczona czarnym spadzistym dachem.

Skrócone objaśnienie symboliki:

Połuorzel w tej wersji symbolizuje odwieczną przynależność tych ziem do Mazowsza: w latach 1138 - 1493 
Księstwa Mazowieckiego, w latach 1495 - 1795 do województwa płockiego (jednego z trzech staropolskich 
województw Mazowsza). Niezależnie od późniejszych zmian administracyjnych obszar prawie całego powiatu 
sierpeckego związany był z ośrodkami administracyjnymi w Płocku lub Warszawie.
Pół kościoła to uszczerbiony herb miasta Sierpca, które stolicą powiatu zostało już w 1542 r. Ze względu na 
połączenie dwóch godeł, gdzie połuorzeł musi pozostał srebrny (biały), barwę kościoła, która w herbie miasta 
Sieprca jest czerwona, zamieniono na złotą.

Oprać. Robert Szydlik (2018)



Projekt flagi Powiatu Sierpeckiego

-  wersja A

Projekt flagi Powiatu Sierpeckiego 

-  wersja B

oprać. Robert Szydlik (2018)



Projekt flagi Powiatu Sierpeckiego

-  wersja C

Projekt flagi Powiatu Sierpeckiego 

-  wersja D

oprać. Robert Szydlik (2018)



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY Nr . . 2018

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia....................2018 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zaopiniowania projektu herbu 
i flagi Powiatu Sierpeckiego

W związku z pracami mającymi na celu ustanowienie sztandaru Powiatu 
Sierpeckiego oraz koniecznością zweryfikowania poprawności merytorycznej herbu 
Powiatu, w dniu 20 marca 2017 r. wystąpiono do Komisji Heraldycznej przy 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wyrażenie opinii 
na temat herbu i flagi Powiatu Sierpeckiego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w piśmie z dnia 21 listopada 2017 r. negatywnie zaopiniowało 
projekty wzorów herbu i flagi Powiatu Sierpeckiego i poinformowało, iż podstawą 
opinii Ministerstwa była opinia Komisji Heraldycznej (kopia pisma w załączeniu).

Komisja Heraldyczna w uzasadnieniu swojej negatywnej opinii podniosła, iż 
Powiat Sierpecki używa herbu, który nie był przedmiotem opinii Komisji 
Heraldycznej ani ministra właściwego ds. administracji publicznej. Używany przez 
Powiat herb i flaga są niezgodne z zasadami heraldyki, weksykologii i miejscową 
tradycją historyczną i przez to nie spełniają wymagań art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 
21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.).

Komisja uznała, że używane godło (w herbie) zostały przedstawione 
w różnych konwencjach stylistycznych oraz że wątpliwości budzi także użycie 
dwóch czerwonych tarczy. Tarcza herbowa ma ze swej lewej strony zgrubienie, 
mające za zadanie stworzenie wrażenia trójwymiarowości, co jest obce heraldyce. 
Przede wszystkim jednak herbem Sierpca nie jest złoty wspięty lew. Herb miasta 
Sierpca jest herbem historycznym, znanym od połowy XVI w., opartym na znanym 
materiale sfragistycznym i przedstawia murowaną budowlę z otwartą bramą (lub 
portalem), zwieńczonej trójkątnym, krzyżowo rozczłonkowanym szczytem 
z krzyżem na wierzchu i dwoma wieżami po bokach nakrytymi spadzistymi dachami. 
Komisja zauważyła, że herb ze wspiętym lwem złotym był wprawdzie używany 
przez miasto w okresie PRL, ale został zarzucony i zastąpiony herbem historycznym, 
co zyskało akceptację Komisji Heraldycznej i Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Komisja podkreśliła, że od 29 maja 2006 r. zmienił się także herb 
Województwa Mazowieckiego (na marginesie: pierwszy herb województwa został 
opracowany w analogicznej procedurze jak Powiatu Sierpeckiego).

Komisja Heraldyczna uważa, że herb Powiatu Sierpeckiego należy opracować 
na nowo, w oparciu o rzetelne studium historyczno -heraldyczne.
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż herb i flaga Powiatu Sierpeckiego zostały 
opracowane na przełomie 1999 i 2000. Projekt herbu przygotowano przy



współudziale Fundacji Tradycji Rzeczypospolitej (której specjaliści działali 
w Heraldycznym Punkcie Konsultacyjnym przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji przed utworzeniem Komisji Heraldycznej). Powiat Sierpecki, 
podobnie jak i inne samorządy przyjął opinię Fundacji Tradycji Rzeczypospolitej, iż 
projekty herbów przygotowane przed powołaniem Komisji Heraldycznej nie ma 
obowiązku opiniować. W środowisku samorządowym znany był też spór toczony 
przez dwie instytucje zajmujące się heraldyką tj. Komisję Heraldyczną i Fundację 
Tradycji Rzeczypospolitej.

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż wzór herbu i flagi Powiatu został 
zatwierdzony Uchwałą Nr 98/XVIII/2000 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 
2000 r., a uchwała ta nie została uznana za nieważną przez organ nadzoru, a więc 
stanowi powszechnie obowiązujące prawo.

W latach 2001 - 2016 wiele samorządów, które ustanowiły wzory herbów 
(i innych symboli i insygniów) w podobnej jak Powiat Sierpecki procedurze i przy 
współpracy z Fundacją Tradycji Rzeczypospolitej, podjęły się prac nad 
opracowaniem nowych wzorów, zgodnie z wymaganiami Komisji Heraldycznej oraz 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dlatego też, w celu ustanowienia innych symboli czy insygniów Powiatu 
Sierpeckiego, weryfikacja wzoru herbu (oraz flagi), tj. dostosowanie go do zaleceń 
Komisji Heraldycznej stała się nieodzowna. W tym celu nawiązano współpracę 
z cenionym i doświadczonym heraldykiem, który w pierwszym etapie przygotował 
propozycje wzorów: herbu oraz flagi (4 wersje) Powiatu Sierpeckiego. Dla 
przeprowadzenia dalszych prac związanych z opracowaniem wzorów: sztandaru oraz 
insygniów i pieczęci ozdobnych organów powiatu, a także uzyskaniem opinii 
pozytywnej Komisji Heraldycznej w tej sprawie -  niezbędna jest opinia Rady 
Powiatu, jako organu właściwego do zatwierdzenia przedmiotowych wzorów. 
Z uwagi na zaproponowanie 4 wersji flagi konieczne także jest dokonanie wyboru 
wersji.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały i skierowanie 
stanowiska pod obrady Rady Powiatu jest w pełni uzasadnione.


