
UCHWAŁA NR XXVII/216/18
RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru, sztandaru i pieczęci Powiatu 
Zambrowskiego oraz zasad i warunków ich używania

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1868 i z 2018 r. poz. 130) oraz art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 38), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się herb, flagę, flagę stolikową, baner, sztandar i pieczęcie Powiatu Zambrowskiego oraz 
ustala się zasady i warunki ich używania. 

§ 2. 1.  Herb Powiatu Zambrowskiego stanowi w polu czerwonym pół orła srebrnego ze złotym dziobem 
i złotymi przepaskami zakończonymi trójliśćmi a pod nim czarna głowo żubra. Wzór graficzny herbu określa 
załącznik Nr 1. 

2. Flagę Powiatu Zambrowskiego stanowi czerwony prostokątny płat sukna o proporcjach wysokości do 
szerokości 5:8 z centralnie umieszczonym godłem Powiatu Zambrowskiego, którego wysokość stanowi 7/8 
wysokości flagi. Wzór graficzny flagi określa załącznik Nr 2.

3. Flagę stolikową Powiatu Zambrowskiego stanowi czerwony prostokątny płat sukna o proporcjach 
wysokości do szerokości 1:2 z godłem Powiatu Zambrowskiego umieszczonym w odległości 1/3 wysokości 
płata od góry, gdzie szerokość godła stanowi 4/5 szerokości flagi. Wzór graficzny flagi stolikowej stanowi 
załącznik Nr 3.

4. Baner Powiatu Zambrowskiego stanowi czerwony prostokątny płat sukna o proporcjach wysokości do 
szerokości 1:4 z godłem Powiatu Zambrowskiego umieszczonym w odległości 1/4 wysokości płata od góry, 
gdzie szerokość godła stanowi 4/5 szerokości flagi. Wzór graficzny baneru określa załącznik Nr 3.

5. Sztandar Powiatu Zambrowskiego ma kształt kwadratowego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm, 
przymocowanego do drzewca koluszkami umocowanymi na szpili a zakończonego głowicą w formie 
czterograniastego złotego grota włóczni o wymiarach 77 x 230 mm. Płaty tkaniny z trzech boków 
nie przylegających do drzewca obszyte są frędzlą złotą o długości 5 cm. Strona prawa sztandaru (na lewo od 
drzewca) przedstawia Oła Białego w czerwonym polu (godło herbu państwowego), gdzie godło stanowi 3/4 
wysokości płata. Strona lewa sztandaru (na prawo od drzewca) - w polu błękitnym godło herbu Powiatu 
Zambrowskiego, które stanowi 3/5 wysokości płata. Wokół godła po okręgu majuskułą napis, od góry 
wydzielone złotymi krzyżykami biała data 1426, dalej w prawo białymi literami TERRA ZAMVROVIENSIS, 
złoty krzyżyk u dołu ("na godz. 6.00"), dalej po okręgu biały napis POWIAT ZAMBROWSKI. Litery i cyfry 
złote obwiedzione czarną nicią - linią konturową. Szarfa sztandaru biało-czerwona przewiązana w kokardę pod 
głowicą sztandaru. Wzór graficzny sztandaru określa załącznik Nr 4.
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6. Pieczęcie Powiatu Zambrowskiego mają kształt okrągły i średnicę 36 mm. W otoku majuskulny napis, 
odpowiednio:

1) POWIAT ZAMBROWSKI;

2) RADA POWIATU ZAMBROWSKIEGO;

3) STAROSTA ZAMBROWSKI;

4) ZARZĄD POWIATU ZAMBROWSKIEGO, gdzie napis biegnie po łuku zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, a poprzedzony jest u góry krzyżykiem. W środku każdej pieczęci znajduje się wewnętrzne 
perełkowe koło, w które wpisane jest konturowe godło herbu Powiatu Zambrowskiego. Wzór graficzny 
pieczęci określa załącznik Nr 5.

§ 3. 1.  Symbole, o których mowa w § 1-2,  stanowią własność Powiatu Zambrowskiego i są znakami 
prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych 
z wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale. 

2. Prawo używania herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru, sztandaru i pieczęcie na mocy niniejszej uchwały 
przysługuje:

1) Radzie Powiatu Zambrowskiego;

2) Zarządowi Powiatu Zambrowskiemu;

3) Staroście Zambrowskiemu;

4) Starostwu Powiatowemu w Zambrowie.

3. Wizerunek herbu może być używany przez inne pomioty, niewymienione w ust. 2, pod warunkiem 
wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu Zambrowskiego.

4. Herb, flagę, flagę stolikową i baner umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami 
stanowiącymi siedziby lub miejsca obrad organów Powiatu Zambrowskiego i powiatowych jednostek 
organizacyjnych.

5. Symbole, o których mowa w § 1- 2, mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt 
i rocznic powiatowych, państwowych oraz podczas innych imprez promujących Powiat Zambrowski.

6. Symbole, o których mowa w § 1-2, mogą być zamieszczane na drukach urzędowych Rady Powiatu 
Zambrowskiego, Zarządu Powiatu Zambrowskiego, Starosty Zambrowskiego, Starostwa Powiatowego 
w Zambrowie, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz na stronach internetowych, których 
administratorem jest Starostwo Powiatowe w Zambrowie oraz powiatowe jednostki organizacyjne.

7. Sztandar Powiatu Zambrowskiego jest używany podczas uroczystości powiatowych, a także podczas 
uroczystych sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Podczas uroczystych sesji sztandar jest ustawiony obok stołu 
prezydialnego. Sztandarowi towarzyszy zawsze 3-osobowy poczet składający się z chorążego i dwóch osób 
asysty. Na uroczystościach sztandar może być obecny wyłącznie na polecenie Starosty Zambrowskiego lub 
Przewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego.

8. Wizerunki herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i sztandaru mogą być wykorzystywane 
w wydawnictwach, materiałach i przedmiotach promocyjnych wykorzystywanych na zlecenie Powiatu 
Zambrowskiego lub też wykorzystywane przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe  służby, 
inspekcje i straże do celów promocyjnych Powiatu Zambrowskiego oraz inne podmioty na mocy porozumień 
o współpracy.

9. Herb i pozostałe symbole Powiatu Zambrowskiego nie mogą być umieszczane na przedmiotach 
przeznaczonych do obrotu handlowego.

10. Herb i pozostałe symbole Powiatu Zambrowskiego mogą być umieszczane, używane 
i rozpowszechniane wyłącznie w sposób zapewniający należytą im cześć, powagę i poszanowanie przewidziane 
prawem dla insygniów władzy.

11. Starosta Zambrowski może zakazać używania herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i sztandaru jeżeli 
podmiot używający nie uzyskał zgody lub wykorzystuje te symbole w sposób nie zapewniający im należytej 
czci i szacunku albo godzi w powagę i prestiż Powiatu Zambrowskiego lub też naraża na szkodę interes 
powiatu.
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§ 4. Uzasadnienie zawartej symboliki w herbie i rys historyczny zawiera załącznik Nr 6. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/110/2000 z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi 
powiatu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.  

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Zambrowskiego

Józef Dąbrowski
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Herb Powiatu Zambrowskiego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/216/18

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 12 czerwca 2018 r.
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Flaga Powiatu Zambrowskiego

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/216/18

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 12 czerwca 2018 r.
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Flaga stolikowa (z lewej) i baner Powiatu Zambrowskiego

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/216/18

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 12 czerwca 2018 r.
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Sztandar Powiatu Zabrowskiego

strona prawa strona lewa

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/216/18

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 12 czerwca 2018 r.
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Pieczęcie Powiatu Zambrowskiego:

fi = 36 mm

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/216/18

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 12 czerwca 2018 r.
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UZASADNIENIE ZAWARTEJ SYMBOLIKI W HERBIE

Pół orła srebrnego ze złotym dziobem i złotymi przepaskami zakończonymi trójliśćmi - nawiązuje

do historycznego herbu Mazowsza. Obszar współczesnego powiatu zambrowskiego od

średniowiecza należał do Mazowsza, a sam Powiat Zambrowski jako jednostkę administracyjną w

ramach ziemi łomżyńskiej powołano na przełomie XIV i XV w.; pierwsza pisemna wzmianka 1426.

Ziemie powiatu zambrowskiego od początków polskiej państwowości należały właśnie do

Mazowsza, w latach 1138-1526 r. do Księstwa Mazowieckiego, a w latach 1526-1795 do woj.

mazowieckiego. Związki z Mazowszem podkreśla dodatkowo fakt mazowieckiego osadnictwa

rycerskiego na tych ziemiach prowadzonego przez książąt mazowieckich pod koniec XIV i w XV

wieku. Są więc mieszkańcy tych ziem Mazowszami.

Czarna głowa żubra to godło herbu miasta Zambrowa - od średniowiecza (z przerwami)

stolicy powiatu, który niebawem obchodził będzie 600 lat swojego istnienia. Sam herb miejski

Zambrowa znany jest co najmniej od I poł. XVII w.

RYS HISTORYCZNY

W średniowieczu obszar obecnego powiatu zambrowskiego leżał na styku ziem

zamieszkiwanych przez Mazowszan, Rusinów i Bałtów. Ziemie te były penetrowane zatem i

zasiedlane z trzech kierunków. Poważniejszą akcję osadniczą prowadzono to w czasach początków

polskiej a później też mazowieckiej państwowości. Osady jednak z okresu X-XIII wieku opustoszały

po niszczących najazdach Prusów i Jaćwingów w XIII w. Najstarsze osady na omawianym terenie to

należące co najmniej od pocz. XIII w. do biskupstwa płockiego, wymienione w Dyplomie Konrada

Mazowieckiego: Szumowo, Brajczewo, Wyszomierz, Przeździecko i Barłożnica (wieć dziś

nieistniejąca). W 1283 r. erygowano najstarszą na terenie powiatu Parafię św. Trójcy w Zambrowie,

którego metryka także sięga XIII w.

Ponowne ożywienie gospodarcze przyniosła tym ziemiom zakrojona na szeroką skalę akcja koloni-

zacyjna książąt mazowieckich w II poł. XIII i w XIV wieku, głównie za panowania Janusza I

Starszego.

To z tego okresu datuje się większość do dziś istniejących miejscowości, których założycielami

było w przeważającej mierze rycerstwo mazowieckie przybywające tu z zachodnich i północnych

ziem księstwa. W zamian za nadania ziemskie mieli obowiązek służby rycerskiej stając się

jednocześnie średniowiecznym korpusem ochrony pogranicza.

Nie jest znana dokładna data powołania Powiatu Zambrowskiego, ale w 1426 roku po raz

pierwszy wzmiankowana jest terra zambroviensi właśnie w tym znaczeniu. Granice tego powiatu

leżącego w południowej części ziemi łomżyńskiej wyznaczał od zachodu Czerwony Bór natomiast

na wschodzie południu i północy rzeki: Slina, Broczek i Narew. Taki stan rzeczy bez większych

zmian trwał aż 1526 (1529) r., gdy po bezpotomnej śmierci ostatnich Piastów mazowieckich ziemie

księstwa zostały włączone do Korony Królestwa Polskiego. Od tego momentu aż do rozbiorów

powiat łomżyński wraz z całą ziemią łomżyńską należał do województwa mazowieckiego. Sam

Zambrów uzyskał prawa miejskie chełmińskie przed 1430 r., potwierdzone później przez Zygmunta

Starego w 1538 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/216/18

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 12 czerwca 2018 r.
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Staropolski powiat zambrowski w II poł. XVI w. liczył 158 wsi w tym zaledwie cztery parafie

wiejskie i jedną miejską w Zambrowie. Wśród nich aż 128 było zamieszkałych przez szlachtę

zaściankową, pozostała część przez włościan królewskich (chłopów czynszowych) lub właścicieli

folwarków, których było tylko kilkunastu. W całym województwie mazowieckim pod względem

liczby folwarków ziemskich i ich powierzchni powiat zambrowski był na ostatnim miejscu.

Po III rozbiorze Polski Zambrów znalazł się w zaborze pruskim. Zlikwidowano powiat, którego

obszar wcielono do powiatu łomżyńskiego, jednak w Zambrowie pozostał nadal sąd powiatowy. W

dobie wojen napoleońskich obszar powiatu zambrowskiego znalazł się w granicach Księstwa

Warszawskiego (1807-15), a po jego upadku znalazł się w granicach podległego carskiej Rosji

Królestwa Kongresowego. W ramach represji popowstaniowych w 1870 r. Zambrów utracił prawa

miejskie, które przywrócono w odrodzonej Rzeczypospolitej w 1919 r. (województwo białostockie).

Po 17 września 1939 r. na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow cały obszar powiatu

zambrowskiego znalazł się w granicach tzw. Zachodniej Białorusi, mimo że historycznie nie było na

tych ziemiach ludności ruskiej czy prawosławnej. Taki stan trwał aż do wybuchu wojny niemiecko-

sowieckiej 22 czerwca 1941 r. W tym czasie nastąpiły masowe deportacje „obszarników",

„kułaków" i innych „elementów wrogich klasowo" do azjatyckiej części ZSRS, a w samym mieście

wzniesiono pomniki Lenina i Stalina.

Po II wojnie światowej w 1944 r. powiat łomżyński wraz z Zambrowem znalazł się w woj.

warszawskim, ale rok później przesniono te ziemie do woj. białostockiego. W 1954 roku

reaktywowano powiat zambrowski, zniesiony w związku z likwidacją powiatów w Polsce w 1975 r.

(utworzenie województwa łomżyńskiego). Kolejna reforma administracyjna kraju w 1999 r.

przywróciła powiat zambrowski, który znalazł się w granicach tzw. województwa podlaskiego,

ponieważ wbrew nazwie tylko 1/3 jego obszaru to Podlasie (części historycznego Podlasia znajdują

się też w woj. mazowieckim i lubelskim), a ok. 20% to historyczne Mazowsze: dawne ziemie

łomżyńska i wiska - współcześnie są to: większa część powiatu grajewskiego, powiat kolneński,

powiat łomżyński, powiat zambrowski, zachodnia część powiatu wysokomazowieckiego i

zachodnia część powiatu białostockiego. Herb i pozostałe insygnia Powiatu Zambrowskiego

przypominają o dawnym osadnictwie a także historycznej i geograficznej przynależności

omawianego obszaru do Mazowsza.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2754


		2018-06-21T07:19:29+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




