
UCHWAŁA NR L/659/2018
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 29 marca 2018 r.

w  sprawie  zasad  używania  herbu,  pieczęci  urzędowych,  flagi,  sztandaru  i  hejnału
Miasta Kalisza wraz z ceremoniałem pocztu sztandarowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1875  ze  zm.)  oraz  §  5  uchwały
Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu
Miasta  Kalisza  (Dz.  Urz.  Woj.  Wielkopolskiego  z  2018  r.  poz.  967)  uchwala  się,  co
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady używania herbu, pieczęci urzędowych, flagi, sztandaru i hejnału
Miasta Kalisza, których wzory określone zostały w załącznikach Nr 2, 4, 5, 6 i 7 do Statutu
Miasta Kalisza.
2. Herb, pieczęcie urzędowe, flaga, sztandar i  hejnał Miasta Kalisza mogą być używane
wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek, a sposób ich używania nie
może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Miasta.
3.  Herb,  pieczęcie  urzędowe,  flaga,  sztandar  i  hejnał  Miasta  Kalisza  stanowią własność
Miasta i podlegają ochronie prawnej.
4.  Herb,  pieczęcie  urzędowe,  flaga  i  sztandar  mogą  być  używane  tylko  w  kształcie,
proporcjach  i  kolorach zgodnych ze  wzorcem graficznym ustalonym w Statucie  Miasta
Kalisza.
5.  Dopuszcza  się  stosowanie  jednobarwnej  lub  wielobarwnej  stylizacji  herbu  w postaci
płaskorzeźby, metaloplastyki lub innych dzieł artystycznych.

§  2.  Prawo do używania  herbu,  pieczęci  urzędowych,  flagi,  sztandaru  i  hejnału  Miasta
Kalisza przysługuje organom Miasta, miejskim jednostkom organizacyjnym i jednostkom
pomocniczym do celów związanych z realizacją zadań statutowych.

§ 3. Herb Miasta Kalisza przeznaczony jest do celów reprezentacyjnych Miasta i może być
umieszczany na:

1) budynkach  stanowiących  siedzibę  władz  Miasta  oraz  w  pomieszczeniach  tychże
siedzib,

2) budynkach lub w pomieszczeniach miejskich jednostek organizacyjnych,
3) miejscach odbywania się uroczystości miejskich oraz w innych miejscach, za zgodą

Prezydenta Miasta Kalisza,
4) tablicach przy drogach publicznych – wjazdowych na teren Miasta Kalisza,
5) tablicach informacyjnych, tablicach z nazwami ulic, placów, itp.,
6) tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Miasta,
7) drukach urzędowych organów Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych,
8) stronach internetowych Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych,
9) w publikacjach i biuletynach samorządowych,
10)na wizytówkach, materiałach informacyjnych i promocyjnych Miasta oraz na innych

materiałach, za zgodą Prezydenta Miasta Kalisza.



§  4.  1.  Pieczęciami  urzędowymi  Miasta  Kalisza  mogą  być  sygnowane  dokumenty
urzędowe.
2. Pieczęciami mogą być sygnowane także druki i pisma okolicznościowe, m.in. takie jak:

1) zaproszenia na uroczystości i imprezy organizowane przez organy Miasta Kalisza,
2) dyplomy honorowe i zwykłe przyznawane przez organy Miasta Kalisza,
3) pisma ze słowami uznania lub podziękowania.

3.  Odcisk  pieczęci  umieszcza  się  poniżej  tekstu  dokumentu,  druku,  pisma
okolicznościowego lub ozdobnego.

§ 5. 1. Flaga Miasta Kalisza powinna być w sposób szczególny chroniona i eksponowana.
2.  Flaga Miasta  Kalisza  może  być wywieszana  przed budynkiem stanowiącym siedzibę
władz  Miasta,  miejskich  jednostek  organizacyjnych,  na  innych  obiektach  miejskich,
w miejscach publicznych oraz na domach prywatnych,  samodzielnie lub łącznie z flagą
państwową,  z  okazji  uroczystości  lokalnych  i  świąt  narodowych  dla  podkreślenia  ich
podniosłego charakteru.
3. Flaga może być używana z innych okazji oraz w innym celu niż wskazana w ust. 2, za
zgodą Prezydenta Miasta Kalisza.
4.  Flaga  może  być  umieszczana  także  wewnątrz  budynków,  w  których  odbywają  się
uroczystości.

§  6.  1.  Sztandar  Miasta  Kalisza  powinien  być  w  sposób  szczególny  chroniony
i  eksponowany.  Jest  on  przechowywany  w  specjalnie  wykonanej  gablocie,  w  siedzibie
Urzędu Miasta Kalisza.
2.  Sztandar  może  być  używany  w  szczególności  podczas  uroczystości  państwowych
i samorządowych.
3.  Sztandar  może  być  używany  również  w czasie  innych  uroczystości  niż  wymienione
w ust. 2, decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydent Miasta Kalisza.
4. Podczas ceremonii pogrzebowych lub w okresie żałoby narodowej sztandar winien być
udekorowany kirem.
5. Podczas uroczystości określonych w ust. 2 i 3 sztandar jest niesiony oraz trzymany przez
poczet sztandarowy składający się z trzech osób: chorążego i dwóch osób asysty.
6.  Podczas  uroczystości  członkowie  pocztu  sztandarowego  mają  założoną  szarfę,
przepasaną  przez prawe ramię do lewego boku.  Atrybuty  pocztu  sztandarowego (szarfy
i rękawiczki) przechowywane są w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza.
7.  Poczet  sztandarowy  wprowadza  sztandar  na  początku  uroczystości,  chyba,  że  jej
charakter lub program przewidują inną kolejność. Prowadzący uroczystość podaje wówczas
stosowną komendę.
8.  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 60º, mając bławat przed sobą.
9. Sztandarowi nadaje się pozycję „Baczność” wyłącznie w sytuacji:

1) odgrywania i/lub śpiewania hymnu państwowego,
2) odgrywania hejnału Miasta Kalisza,
3) istotnych akcentów uroczystości religijnych,
4) dekorowania sztandaru,
5) oddawania honorów osobom lub symbolom po komendzie: „Sztandar prezentuj!” -

chorąży pochyla sztandar w przód do ok. 45º, mając bławat przed sobą.



10.  Podczas  trwania  uroczystości  chorąży  nie  może  odstawić  sztandaru,  za  wyjątkiem
uroczystości, których program przewiduje ustawienie sztandaru w wyznaczonym miejscu.
11. Sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, po komendzie
prowadzącego uroczystość. 

§  7.  1.  Hejnał  Miasta  Kalisza  może  być  używany  przez  organy  Miasta  oraz  miejskie
jednostki organizacyjne.
2. Hejnał może być publicznie odtwarzany lub wykonywany:

1) na początku uroczystości gminnych oraz świąt i rocznic państwowych,
2) w  budynkach,  pomieszczeniach  i  salach  posiedzeń  organów Miasta  Kalisza  oraz

w miejskich jednostkach organizacyjnych.
3. Zwyczajowo hejnał jest odtwarzany z wieży Ratusza, codziennie o godz. 12:00.

§ 8. 1. W przypadku rozpowszechniania wizerunku insygniów Miasta Kalisza, o których
mowa  w  §  1,  zgodę  co  do  konkretnych  okoliczności  i  warunków  użycia  insygniów
w jakichkolwiek wersjach, formach i postaciach, zgodnych z ustalonym wzorem, podejmuje
w każdym przypadku Prezydent Miasta Kalisza.
2.  Wniosek  zostanie  rozpatrzony  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza,  jeżeli  zostanie
sporządzony  przez  zainteresowany  podmiot  w  formie  pisemnej,  będzie  zawierał
uzasadnienie oraz projekt graficzny odzwierciedlający sposób, w jaki będą użyte insygnia
Miasta Kalisza.
3. Prezydent Miasta Kalisza przed udzieleniem zgody może żądać uzupełnienia wniosku
o podanie innych szczegółowych informacji. Nieuzupełnienie wniosku w określonym przez
Prezydenta Miasta terminie, skutkuje nieudzieleniem zgody.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Kalisza przed udzieleniem
zgody może wystąpić  do Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza z  prośbą o wyrażenie
opinii  przez  merytoryczną  Komisję  Prawa,  Porządku  Publicznego  oraz  Samorządu
Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
5.  Prezydent  Miasta  Kalisza  może  cofnąć  zgodę,  jeżeli  podmiot  używający  insygniów
Miasta Kalisza wykorzystuje go w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą.
6. Udzielona zgoda wygasa w przypadkach:

1) upływu okresu, na który została udzielona,
2) zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z insygniów Miasta Kalisza,
3) zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana,
4) przeniesienia prawa do używania insygniów Miasta Kalisza, bez zgody Prezydenta

Miasta Kalisza, na osobę trzecią.

§  9.  Używanie  i  rozpowszechnianie  insygniów  z  poszanowaniem  zasad  wymienionych
w niniejszej uchwale stanowi promocję Miasta Kalisza i jest bezpłatne. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXII/375/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 września
2004 r. w sprawie zasad udostępniania symboli i znaków Miasta Kalisza (ze zm).

§  12.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



  Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

           /…/
  Andrzej Plichta

 



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR L/659/2018

RADY MIASTA KALISZA

z dnia 29 marca 2018 r.

w  sprawie  zasad  używania  herbu,  pieczęci  urzędowych,  flagi,  sztandaru  i  hejnału
Miasta Kalisza wraz z ceremoniałem pocztu sztandarowego.

Używanie  herbu,  pieczęci  urzędowych,  flagi,  sztandaru  i  hejnału  ma  w  Kaliszu
wielowiekową  tradycję.  Są  to  symbole,  które  wzmacniają  poczucie  własnej  tożsamości
i samodzielności, integrują mieszkańców, ale mogą być też środkiem reklamy i promocji
Miasta.

Statut Miasta Kalisza stanowi, że herb, pieczęcie urzędowe, flaga, sztandar i hejnał
podlegają ochronie prawnej,  a Rada Miasta Kalisza odrębną uchwałą określi  zasady ich
udostępniania, stąd podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

  Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

         /…/
             Andrzej Plichta


