
PROTOKÓŁ FLAGOWY

§ 1
Flaga Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest obok herbu, 
najważniejszym samorządowym znakiem i symbolem heraldy-
cznym społeczności naszego regionu.

§ 2
Flaga Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest podnoszona 
(wywieszana):
1) w dni powszednie przed budynkami lub na budynkach 
władz samorządowych oraz siedzib wojewódzkich instytucji 
samorządowych, takich jak np.: straż pożarna, policja, szkoły, 
biblioteki, samorządowych jednostki organizacyjne,
2) z okazji świąt państwowych, wojewódzkich, rocznic oraz 
innych uroczystości, w miejscach publicznych, określonych przez 
samorządowe władze województwa.

§ 3
1. Flaga Województwa Kujawsko-Pomorskiego może być pod-
noszona (wywieszana) przez wszystkich mieszkańców regionu 
na terenie ich posesji oraz przez przedsiębiorstwa, których 
siedziby znajdują się na terenie województwa.
2. Flaga może pozostać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli 
pozostaje dłużej, musi być dobrze oświetlona.
3. Nie należy wywieszać flagi w dni deszczowe oraz w dni 
o wyjątkowo silnym wietrze.
4. Flaga nie może dotykać podłogi, ziemi, bruku lub wody.
5. Wywieszona flaga nie może być brudna, poplamiona albo 
też uszkodzona lub podarta.

§ 4
Na jednym maszcie można umieścić tylko jedną flagę Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego.
W przypadku wywieszenia kilku różnych flag należy kierować 
się następującymi zasadami:
1)kolejność, zgodnie z hierarchią, musi być następująca:
a)flaga państwowa,
b)flaga województwa,
c)flaga powiatu,
d)flaga miasta lub gminy,
e)flaga służbowa instytucji, np. policji,
2)wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii, 
pierwszeństwo ma zawsze flaga gospodarza (np. flaga RP 
jest przed flagą innych państw, flaga województwa lub dane-
go miasta przed flagami innego województwa lub innego 
miasta, 
3)wszystkie maszty flagowe muszą być jednakowej wysokości 
i wyglądu. Odległość pomiędzy masztami nie może być 
mniejsza niż 1/5 wysokości masztu.

4) kolejność flag zależy od liczby masztów i ich ustawienia:
a)dwa maszty – na lewym flaga państwowa, na prawym 
flaga niższej rangi,
b)trzy maszty – na lewym flaga wojewódzka, na środkowym 
flaga państwowa, na prawym np. flaga powiatowa,
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na drugim flaga wojewódzka, na trzecim flaga powiatowa, 
na czwartym flaga gminna,
d)pięć masztów – (od lewej) na pierwszym flaga służbowa 
(np. policji, straży poż. itp.), na drugim flaga wojewódzka, 
na trzecim flaga państwowa, na czwartym flaga gminna, na 
piątym flaga inna (np. instytucji, uczelni, szkoły, klubu spor-
towego, firmowa itp.),
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6)szerokość flagi na maszcie stojącym nie może być mniejsza 
niż 1/6 wysokości masztu lub większa niż 1/4 tej wysokości,
7)szerokość flagi na maszcie skośnym, umocowanym pod 
kątem do ściany lub słupa, nie może być mniejsza niż 1/3 
długości masztu lub większa niż 1/2 długości masztu.

 § 5
Jeśli flagę wywiesza się pionowo, górny skraj flagi musi być po 
lewej stronie. 
W przypadku flag, na których odwzorowany jest herb, należy 
wykonać specjalną flagę pionową, na której herb ten będzie 
we właściwej pozycji.

§ 6
W dniach żałoby ogłoszonej przez władze państwowe lub lo-
kalne:
1)rano wciąga się flagę na szczyt masztu, a następnie powoli 
opuszcza się ją do połowy jego wysokości;
2)wieczorem podnosi się na chwilę ponownie na szczyt 
masztu, a następnie powoli opuszcza do dołu i zwija,
3)jeśli flaga umieszczona jest na maszcie skośnym, umo-
cowanym pod kątem do ściany lub słupa, przewiązuje 
się ją czarną wstęgą (kirem).

§ 7
Podniesiona lub wywieszona flaga musi mieć czytelne barwy 
i wzór, być czysta, niepomięta i niepostrzępiona. Flagę zużytą 
należy spalić. Jest to jedyny właściwy sposób jej zniszczenia.

Konstrukcja flagi Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

nawiązuje do klasycznej idei tego weksylium, stanowiącego 

pierwotnie symboliczne przedstawienie herbu w najbardziej up-

roszczonej postaci, ograniczonej tylko do odpowiedniego układu barw 

herbowych (weksylia to ogólne pojęcie znaków wykonanych z tkaniny, 

przytwierdzonych do drzewca lub podnoszonych na linie: flag, 

chorągwi, sztandarów, bannerów). Tego typu znaki (flagi)używane 

były od średniowiecza do oznaczania statków morskich, 

a więc mogły być czytelne głównie poprzez barwy i ich układ. 

Związek między flagą a herbem jest bardzo ścisły. Doskonale 

widać go na przykładzie polskiej flagi narodowej, gdzie pas 

górny główny, biały, symbolizuje godło herbu (orła), a pas dol-

ny, czerwony, barwę pola tarczy herbowej. Tak jak w przypadku 

pola tarczy, płat flagi jest zróżnicowany hierarchicznie. Część 

przydrzewcowa (odpowiadająca prawej stronie heraldycznej, 

określanej z perspektywy trzymającego tarczę) ma pierwszeństwo 

przed częścią swobodną, a górna część płata przed dolną.

Flaga Województwa Kujawsko-Pomorskiego nawiązuje 

do jego herbu, który w srebrnym (czyli białym) polu 

przedstawia półuorła czerwonego i półulwa czarnego 

pod wspólną koroną. Najważniejsze barwy tego herbu to 

czerwień, czerń i biel. Taki też powinien być co do zasady ich 

hierarchiczny układ: od górnej części płata najpierw czerwień i czerń jako 

barwy godła herbu, później biel jako barwa pola tarczy. Przy 

podziale płata na pasy w dolnej jego części znalazłby się jed-

nak pas biały, plastycznie „najlżejszy”. W tej sytuacji uznano,

że obok względów czysto formalnych uwzględnić należy też 

wyraz plastyczny znaku. Stąd pas czarny („najcięższy” plasty-

cznie) umieszczono w dolnej części płata flagi. Rozwiązania 

takie były i są nadal stosowane. 

Obok względów czysto formalnych uwzględnić należy 

też wyraz plastyczny znaku. Proporcje szerokości pasów 

wynikają głównie z chęci nadania fladze Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego zindywidualizowanego charakteru 

odróżniającego go od znaków używanych współcześnie lub 

historycznych (identyczne barwy, choć w odmiennym układzie 

trzech pasów jednakowej szerokości, posiadała historyczna 

flaga Cesarstwa Niemieckiego).


