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ZAPYTANIE

W związku z brzmieniem Rozdziału I § 5 ust. 6 Statutu Powiatu Rawskiego, wprowadzonego 

Uchwałą Nr VII/61/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 1 lipca 2011 

roku w sprawie statutu powiatu rawskiego, tj. „zasady używania herbu, barw powiatu, chorągwi 

powiatu, insygniów oraz przyznawania tytułu: „Zasłużony dla Ziemi Rawskiej” określa Rada 

Powiatu odrębną uchwałą”, proszę o udzielenie informacji w jaki sposób uregulowana została 

możliwość posługiwania się przez radnych powiatu herbem Powiatu Rawskiego w związku z 

wykonywaniem mandatu radnego, tj. m.in. w pismach, na stronach internetowych, 

wizytówkach.



STAROSTA RAWSKI
Plac Wolności 1 
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Pan Paweł Jakubowski

Radny Rady Powiatu Rawskiego

0r.0003.10.2019

W odpowiedzi na Pana zapytanie z 12 lipca 2019 r. dotyczące 

posługiwania się przez radnych powiatu herbem Powiatu Rawskiego w związku 

z wykonywaniem mandatu radnego w załączeniu przekazuję Uchwałę 

Nr XXVIII/157/2001 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 19 czerwca 2001 r. 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz pieczęcie urzędowych Powiatu 

Rawskiego.

Z poważaniem



Uchwala Nr XXVIII/ 157/ 2001 
Rady Powiatu Rawskiego 
z dnia 19 czerwca 2001 r.

w sprawie ustanowienia lierbu, flagi oraz pieczęci urzędowych
Powiatu Rawskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), § 9 ust. 10 Statutu Powiatu Rawskiego, 
przyjętego Uchwałą Nr IV/ 13/ 98 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. 
w sprawie zatwierdzenia Statutu Powiatu Rawskiego (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego z dnia 
31 grudnia 1998 r. Nr 23, poz. 274) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1 Herbem Powiatu Rawskiego jest wizerunek czarnego orla, z głową zwróconą 
w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, ze złotą literą „R” na piersiach, z dziobem, 
językiem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy herbowej.

2. Wzory herbu Powiatu w postaci podstawowej i dostojnej zawiera załącznik nr I.

1. Flagą Powiatu jest prostokątny płat tkaniny, w którym stosunek szerokości do 
długości wynosi 4:7, w kolorach: białym, złotym, czarnym i czerwonym, ułożonych 
w pięciu poziomych, równoległych pasach o zróżnicowanej szerokości, w następującej 
kolejności i proporcjach licząc od góry: białym - 16:40, złotym 1:40, czarnym 
6:40, złotym - 1:40, czerwonym - 16:40.

2. Przy umieszczaniu Hagi w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej 
stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.

3. Wzór flagi Powiatu w wersji poziomej i pionowej oraz banneru Powiatu zawiera 
załącznik nr 2.

§3

1. Ustala się wzory metali i barw heraldycznych stosowanych dla herbu oraz, innych 
symboli powiatu oraz ich wzorce katalogowe, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. I lerb Powiatu w postaci podstawowej lub dostojnej, o pełnej palecie metali i barw 
heraldycznych, zwany jest herbem w wersji kanonicznej.

3. Herb Powiatu w postaci podstawowej lub dostojnej, z zastosowaniem tylko barw 
heraldycznych, zwany jest herbem w wersji użytkowej.

4. Herb Powiatu w postaci podstawowej lub dostojnej, w wersji zastosowaniem tylko 
koloru białego i czarnego, zwany jest herbem w wersji monochromatycznej.

5. Herb Powiatu w postaci podstawowej lub dostojnej stosowany do pieczęci, zwany jest 
herbem w wersji linearnej.



§4

Ustanawia się pieczęcie urzędowe powiatu z wizerunkiem orla ustalonym dla herbu Powiatu, 
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5

1. Wizerunku orla ustalonego dla herbu mogą używać organy powiatu oraz za zgodą 
Zarządu Powiatu inne samorządowe jednostki organizacyjne.

2. Wizerunek, o którym mowa w ust. 1 może być udostępniany za zgodą Zarządu 
Powiatu innym osobom fizycznym i prawnym.

§6

Zasady i okoliczności używania herbu i symboli Powiatu rawskiego określa „Regulamin 
zasad używania herbu i symboli Powiatu Rawskiego” stanowiący załącznik nr 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§7

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia



Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/157/2001

R

Herb Powiatu 
w formie podstawowej

Herb Powiatu 
w formie dostojnej



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/ 157 /?001

Flaga Powiatu 
w wersji pionowej

Banner Powiatu



Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVłlłH57/2OO1

czerwony żółty/złoty czarny

109/873 proces blackFANTON 032

Wzory metali i barw heraldycznych oraz ich oznaczeń 
dla herbu I innych symboli Powiatu



Załącznik nr 4
do Uchwały N' XXVIII/ *

Wzory pieczęci urzędowych Powiatu

Wielkość naturalna



Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/157/ 2001

REGULAMIN
ZASAD UŻYWANIA HERBU I SYMBOLI POWIATU RAWSKIEGO

§1

Ilekroć w Regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o:
Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Rawski,
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Rawskiego,
Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Rawskiego,
Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Rawskiego, Przewodniczącego Zarządu, 
Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, 
Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.

§2
Niniejszy Regulamin ustala zasady i okoliczności używania herbu i symboli Powiatu przez:

1. Powiat Rawski jako samodzielną jednostkę samorządu terytorialnego,
2. organy powiatu, Starostwo i inne jednostki organizacyjne,
3. Radnych i pracowników samorządowych,
4. inne podmioty poza wymienionymi w punktach 1-3, które mają siedzibę na terenie 

powiatu.

§3
Herb Powiatu Rawskiego zwany dalej herbem jest używany:

1. w wersji o pełnej palecie metali i barw heraldycznych, zwanej dalej wersją kanoniczną
2. w wersji z zastosowaniem tylko barw heraldycznych, zwanej dalej wersją użytkową,
3. w wersji do opracowań mnochromatycznych,
4. w wersj i linearnej,
5. w dwóch postaciach:

a) podstawowej - o tarczy herbowej zaokrąglonej u dołu,
b) dostojnej przedstawiającej kartusz i rozwiniętą wstęgę z napisem Powiat 

Rawski.

§4
Wzorce metali i barw heraldycznych stosowanych dla herbu i innych symboli powiatu oraz 
ich wzorce katalogowe zawiera załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/157/2001 Rady 
Powiatu Rawskiego.

§5

1. Herb Powiatu w wersji kanonicznej, tj. z pełną paletą metali i barw heraldycznych:
1) jest eksponowany w sali obrad organów powiatu,



2) może być eksponowany w urzędowych pomieszczeniach:
a) Starostwa,
b) organów i jednostek organizacyjnych powiatu,
c) szkół i placówek oświatowych mających siedzibę na terenie powiatu,

3) może być używany w okolicznościowych, uroczystych drukach, sygnowanych przez 
Radę lub Zarząd,

4) może stanowić zasadniczy element przydrożnego słupa granicznego Powiatu,
5) może stanowić element ozdobnych, informacyjnych plansz o Powiecie 

umieszczanych:
a) przy drogach,
b) na placach o charakterze publicznym,
c) w innych miejscach określonych przez Zarząd,

6) może być umieszczany (haftowany bądź wykonany inną techniką) na sztandarach 
organizacji kulturalnych i oświatowych, organizacji społecznych i sportowych 
mających siedzibę na terenie powiatu,

7) może być używany w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących 
Powiatu.

2. Herb Powiatu w wersji użytkowej, tj. z zastosowaniem tylko barw heraldycznych:
1) może być używany w winiecie firmowych druków organów powiatu, jednostek 

powiatowej administracji zespolonej i jednostek organizacyjnych powiatu,
2) na wizytówkach, identyfikatorach (plakietkach identyfikacyjnych) radnych, 

funkcjonariuszy i pracowników samorządu powiatowego,
3) może być eksponowany na wolnej przestrzeni, na budynkach lub w pomieszczeniach:

a) podczas świąt i uroczystości państwowych,
b) w czasie innych niż państwowe uroczystości i imprez o charakterze 

ogólnopowiatowym - za każdorazową zgodą Zarządu.

3. Herb Powiatu w wersji monochromatycznej może być używany:
1) do druku jednobarwnego w publikacjach prasowych,
2) w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

4. Herb Powiatu w wersji linearnej stosowany jest do tłoczeń, pieczęci i reliefów:

§6

1. Herb Powiatu może być sporządzony w formie rzeźbiarskiej (trójwymiarowej) - 
monochromatycznej, tj. wykonanej w jednorodnym materiale rzeźbiarskim lub z 
polichromią.

2. Herb Powiatu w formie rzeźbiarskiej, o której mowa w pkt 1:
1) może być eksponowany podczas uroczystości państwowych odbywających się 

na terenie powiatu, a w czasie innych niż państwowe uroczystości i imprez o 
charakterze ogólnopowiatowym, w każdym przypadku za zgodą Zarządu,

2) może być umieszczany w sali obrad Rady Powiatu bądź też w urzędowych 
pomieszczeniach organów powiatu, jednostek powiatowej administracji 
zespolonej i jednostek organizacyjnych powiatu,

3) może stanowić element wystroju architektonicznego lub elewacji gmachów i 
budynków stanowiących mienie Powiatu.



§7
1. Flaga Powiatu może być:

1) podnoszona na maszcie,
2) mocowana do drzewca,
3) umieszczana (rozpinana) na ścianie,
4) umieszczana w postaci proporczyka gabinetowego.

2. Wielkość (rozmiary) flagi Powiatu, także w odniesieniu do proporczyka 
gabinetowego, z zachowaniem proporcji określonych uchwałą, ustalana jest w 
zależności od okoliczności jej eksponowania oraz aktualnych potrzeb decyzją 
Zarządu.

3. Miejsce, sposób i czas eksponowania flagi Powiatu w każdym przypadku podlegają 
decyzji Zarządu.

§8

Flaga Powiatu podnoszona na maszcie lub mocowana do drzewca flagowego może być 
używana:

1) przed budynkami stanowiącymi miejsce obrad lub siedziby urzędowe organów 
powiatu, jednostek powiatowej administracji powiatowej i jednostek 
organizacyjnych powiatu,

2) z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych,
3) w czasie innych niż państwowe uroczystości i imprez organizowanych na terenie 

powiatu przez:
a) organy powiatu, jednostki powiatowej administracji zespolonej oraz 

jednostki organizacyjne powiatu,
b) placówki oświatowe oraz organizacje kulturalne i społeczne,
c) podmioty gospodarcze mające siedzibę na terenie powiatu,
d) w czasie zawodów sportowych rozgrywanych na terenie powiatu.

§9

1. Flaga Powiatu mocowana do drzewca flagowego może być eksponowana w 
stosownych miejscach obok flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na 
budynkach:
a) samorządowych,
b) mieszkalnych,
c) zakładów pracy,
d) szkolnych,
e) organizacji społecznych.

2. Flaga Powiatu może być eksponowane na budynkach, o których mowa w pkt 1
a) w dni świat i uroczystości państwowych,
b) w innych okolicznościach określonych każdorazowo przez Zarząd.

§ W

Flagi Powiatu mocowane do drzewca flagowego i umieszczone w stosownym stojaku lub 
rozpięte na ścianie, mogą być eksponowane:

1) na stałe:
a) w gabinecie Przewodniczącego Rady,
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