UCHWAŁA Nr XXV/388/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 2 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/99 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
24 maja 1999 r. w sprawie herbu i flagi Województwa Małopolskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 ustawy o odznakach
i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) Sejmik Województwa
Małopolskiego uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się uchwałę Nr VIII/73/99 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja
1999 roku w sprawie herbu i flagi Województwa Małopolskiego w ten sposób, że:
1) w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:
„2. Herb może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych
ze wzorcem graficznym przyjętym niniejszą uchwałą.”
2) w §1 dotychczasowy ust. 2 oraz ust. 3 otrzymują odpowiednio numerację „3” oraz „4”.
3) w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:
„2. Flaga może być używana tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorcem
graficznym przyjętym niniejszą uchwałą.”
4) W § 2 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje numerację „ 3” i następujące nowe brzmienie:
„3. Flaga województwa może być umieszczana na budynkach i obiektach dla podkreślenia
podniosłego charakteru uroczystości oraz świąt lub rocznic państwowych i wojewódzkich,
a także podczas oficjalnie ogłaszanej żałoby, z uwzględnieniem § 3 ust. 3 niniejszej
uchwały.”
5) w § 2 dodaje się ust. 4 oraz ust. 5 o następującym brzmieniu:
„4. Uznaje się za celowe wywieszanie flagi na całym obszarze województwa przez
samorządy gminne i powiatowe oraz inne instytucje, organizacje i osoby prywatne podczas
uroczystości o randze wojewódzkiej lub państwowej.
5. Na jednym maszcie można umieścić tylko jedną flagę Województwa. W przypadku
wywieszenia kilku flag stanowiących własność różnych podmiotów należy kierować się
zasadami zgodnymi z hierarchią umieszczania flag na masztach.”

6) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Herb oraz flaga Województwa ustanowione niniejszą uchwałą są zewnętrznymi znakami
rozpoznawczymi Województwa Małopolskiego.
2. Herb oraz flagę Województwa mogą używać również inne podmioty oraz można je
umieszczać w innych miejscach niż wymienione w § 1 i 2, z uwzględnieniem ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu.
3. Otaczanie herbu i flagi Województwa czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem
członków regionalnej wspólnoty samorządowej oraz organów, instytucji i organizacji, które
tych symboli używają.
4. Używanie herbu lub flagi Województwa, w tym na przedmiotach przeznaczonych do
obrotu handlowego oraz zamieszczanie herbu w znaku towarowym wymaga zgody na
zasadach określonych przez Zarządu Województwa Małopolskiego, wyrażonej w formie
uchwały.
5. Podmiot ubiegający się o prawo używania herbu lub flagi składa pisemny wniosek do
Zarządu Województwa Małopolskiego, w którym podaje dane wnioskodawcy, cel, sposób
i okres korzystania z herbu lub flagi.
6. Zarząd Województwa Małopolskiego może zawiesić lub cofnąć zgodę na używanie herbu
lub flagi, jeżeli podmiot, który tę zgodę otrzymał narusza dobre imię lub interes Województwa
Małopolskiego albo używa herbu lub flagi w sposób lub w zakresie innym niż określone
w uchwale Zarządu Województwa Małopolskiego.
7. Wszystkie symbole województwa podlegają ochronie z mocy prawa.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

UZASADNIENIE:
Przepis art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r.
Nr 31, poz. 130, z późn. zm.) przyznaje jednostkom samorządu terytorialnego wszystkich
szczebli prawo do ustanawiania własnych herbów, flag, emblematów, insygniów i innych
symboli. Uchwałą Nr VIII/73/99 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 1999 r.
w sprawie herbu i flagi Województwa Małopolskiego określono wzór herbu oraz flagi
Małopolski. Akt ten nie wyczerpuje jednak całokształtu problematyki ustrojowej dotyczącej
herbu oraz flagi Województwa Małopolskiego. Aby wykluczyć incydenty używania herbu oraz
flagi Województwa w sposób niezapewniający należytej czci i szacunku postanawia się
niniejszą uchwałą zmienić Uchwałę Nr VIII/73/99 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 24 maja 1999 r., aby w sposób jednoznaczny określa ona zasady i warunki używania
tych symboli. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

