Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/281/09
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 19 marca 2009 roku

Regulamin używania herbu Powiatu Pabianickiego
§1
1. Herb jest głównym elementem symboli samorządowych m.in. flagi, sztandaru, pieczęci
i łańcuchów.
2. Herb stanowi własność Powiatu Pabianickiego i podlega ochronie jako dobro osobiste Powiatu.
Może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek oraz prestiż
i powagę, przewidzianą prawem dla insygniów władzy. Używanie herbu nie może godzić w dobre
obyczaje i interes Powiatu Pabianickiego.
4. Herb oraz pozostałe insygnia samorządowe Powiatu Pabianickiego zawierające herb muszą
być używane tylko w kształcie, proporcjach i barwach zgodnych ze wzorem graficznym
przedstawionym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Do używania herbu upoważnione są:
1)
2)
3)
4)

organy Powiatu Pabianickiego;
Starostwo Powiatowe w Pabianicach;
jednostki organizacyjne powiatu dla celów związanych z realizacją zadań statutowych;
powiatowe służby, inspekcje i straże dla celów związanych z realizacją zadań ustawowych.
§3

1. Herb umieszcza się:
1) w siedzibie władz powiatu na zewnątrz i wewnątrz budynku,
2) na blankietach korespondencyjnych i okolicznościowych Starosty Pabianickiego oraz na
blankietach korespondencyjnych i okolicznościowych powiatu i jego organów,
3) na urzędowych publikatorach i wydawnictwach Starostwa Powiatowego lub Starosty,
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz polskich
witrynach internetowych,
4) na wizytówkach używanych do celów służbowych przez członków Zarządu Powiatu,
Sekretarza, Skarbnika, naczelników wydziałów i kierowników wydziałów równorzędnych
oraz przez osoby zajmujące samodzielne stanowiska.
2. Herb może być umieszczony:
1) na budynkach, w pomieszczeniach biurowych oraz w salach posiedzeń należących do
organów powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych;
2) na pismach urzędowych;
3) w publikacjach i innych materiałach wydawanych na podstawie decyzji Starosty;

4) na folderach, biuletynach i innych publikacjach promujących powiat, a wydawanych przez
organy powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne;
5) na blankietach korespondencyjnych, teczkach i kopertach organów powiatu, Starosty,
Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych;
6) na wizytówkach służbowych kierowników jednostek organizacyjnych;
7) na tablicach i medalach pamiątkowych ufundowanych przez organy powiatu lub Starostę;
8) na tablicach usytuowanych w granicach administracyjnych powiatu;
9) na sztandarach powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji
i straży.
§4
Herbem, za zgodą Rady Powiatu, mogą posługiwać się:
1. kluby, organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i pozarządowe;
2. kościoły i związki wyznaniowe, gminy powiatu pabianickiego, ich jednostki organizacyjne;
3. podmioty realizujące wspólne zadania z samorządem powiatowym,
przy organizowaniu imprez powiatowych i promujących powiat.
§5
Wykorzystanie herbu w innych sytuacjach lub używanie herbu do celów komercyjnych,
a w szczególności umieszczanie herbu na przedmiotach w tym przeznaczonych do obrotu
handlowego oraz zamieszczanie w znaku towarowym lub usługowym wymaga zgody Rady
Powiatu Pabianickiego.

