UCHWAŁA NR 130/470/10
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie zasad uŜywania symboli Powiatu Bielskiego:
herbu, flagi, pieczęci, sztandaru, łańcucha Starosty Bielskiego
oraz laski Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w związku
z § 7 uchwały Nr XXXIII/221/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 stycznia
2010 r. w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Bielskiego: herbu, flagi, pieczęci, sztandaru,
łańcucha Starosty Bielskiego i laski Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim,
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Wzory symboli Powiatu Bielskiego: herbu, flagi, pieczęci, sztandaru, łańcucha
Starosty Bielskiego i laski Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim określa
uchwała Nr XXXIII/221/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Bielskiego: herbu, flagi, pieczęci, sztandaru,
łańcucha Starosty Bielskiego i laski Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.
2. Herb, flaga, pieczęć, sztandar Powiatu Bielskiego, łańcuch Starosty Bielskiego oraz laska
Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim stanowią własność Powiatu
Bielskiego i podlegają ochronie prawnej.
3. Wyłącznie uprawnionym do rozporządzania prawami do wizerunków symboli Powiatu
Bielskiego jest Powiat Bielski.
Rozdział 2
Herb Powiatu Bielskiego
§ 2. 1. Organy Powiatu Bielskiego, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim,
jednostki organizacyjne Powiatu Bielskiego oraz powiatowe słuŜby, inspekcje i straŜe mogą
uŜywać herbu Powiatu Bielskiego do celów związanych z realizacją zadań powiatu lub
własnych zadań ustawowych.
2. Herb Powiatu Bielskiego moŜe być uŜywany w związku z realizacją przez Powiat Bielski
celów reprezentacyjnych i promocyjnych. W szczególności herb Powiatu moŜe być
umieszczany:
1) na budynkach będących siedzibą władz Powiatu oraz Starostwa Powiatowego
w Bielsku Podlaskim;
2) na budynkach będących siedzibami jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego,
a takŜe powiatowych słuŜb inspekcji i straŜy;
3) w salach obrad organów Powiatu Bielskiego oraz w gabinetach Przewodniczącego
Rady Powiatu, Starosty, Wicestarosty, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu;
4) na tablicach wjazdowych i wyjazdowych usytuowanych na granicach powiatu oraz na
innych tablicach informacyjnych na jego terenie umieszczanych przez organy Powiatu

Bielskiego, jednostki organizacyjne Powiatu Bielskiego oraz powiatowe słuŜby,
inspekcje i straŜe;
5) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego, a takŜe na stronach
internetowych i biuletynach informacji publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu
Bielskiego oraz powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy;
6) na drukach urzędowych, kopertach i papierze firmowym Rady Powiatu, Zarządu
Powiatu, Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, jednostek organizacyjnych
Powiatu Bielskiego oraz powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy;
7) na wizytówkach i plakietkach identyfikacyjnych osób wchodzących w skład organów
Powiatu Bielskiego, pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim,
pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego, a takŜe zatrudnionych
w powiatowych słuŜbach, inspekcjach i straŜach, o ile jest to uzasadnione realizacją
przez te osoby funkcji słuŜbowych związanych z realizacją zadań powiatu;
8) na wydawnictwach i drukach reklamowych (broszury, foldery, przewodniki itp.),
w winietach gazet i czasopism wydawanych przez organy Powiatu Bielskiego,
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, jednostki organizacyjne Powiatu
Bielskiego oraz powiatowe słuŜby, inspekcje i straŜe, promujących Powiat Bielski;
9) na przedmiotach organów Powiatu Bielskiego, Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim, jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego oraz powiatowych słuŜb,
inspekcji i straŜy, promujących Powiat Bielski, jak np.: proporczyki, znaczki, nalepki,
karty i widokówki, teczki, medale, odznaki pamiątkowe, dyplomy, środki transportu,
namioty, banery, koszulki, długopisy;
10) na pomnikach i tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Powiatu;
11) w miejscu odbywania uroczystości państwowych, samorządowych oraz podczas
innych zdarzeń o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, których
organizatorem jest Powiat Bielski.
§ 3. Gminy i przedsiębiorcy z obszaru powiatu bielskiego oraz inne podmioty
niewymienione w § 2 ust. 1, mogą uŜywać herbu Powiatu dla podkreślenia ich związku z
Powiatem Bielskim lub w celu jego promocji.
§ 4. 1. Herb Powiatu Bielskiego moŜe być uŜywany wyłącznie z zachowaniem
naleŜnego mu prestiŜu i powagi.
2. UŜywanie herbu Powiatu wymaga ścisłego zachowania wzoru herbu i jego kolorystyki oraz
proporcji elementów. Dopuszcza się uŜywanie herbu w technice graficznej w kolorach
czarno-białych.
§ 5. W przypadku uŜywania herbu Powiatu Bielskiego łącznie z godłem państwowym,
herb Powiatu Bielskiego umieszcza się zawsze poniŜej godła państwowego.

Rozdział 3
Flaga Powiatu Bielskiego
§ 6. 1. Flaga Powiatu Bielskiego moŜe być podnoszona (wywieszana):
1) codziennie na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę władz Powiatu,
Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, jednostek organizacyjnych Powiatu
Bielskiego oraz powiatowych słuŜb inspekcji i straŜy;
2) z okazji świąt i uroczystości państwowych, samorządowych, a takŜe podczas innych
zdarzeń o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym;

3) w miejscach obrad Rady Powiatu w czasie jej posiedzeń;
4) w innych miejscach i sytuacjach związanych w szczególności z reprezentowaniem
Powiatu w ramach organizowanej lub realizowanej współpracy regionalnej lub
międzynarodowej, a takŜe oficjalnych spotkań gospodarczych.
2. Flaga Powiatu Bielskiego moŜe być umieszczana na dokumentach tworzonych przez
organy Powiatu Bielskiego oraz materiałach reklamowych i promocyjnych, których wydawcą
lub sponsorem jest Powiat Bielski.
§ 7. 1. Flaga Powiatu Bielskiego moŜe być:
1) podnoszona na maszcie;
2) mocowana do drzewca;
3) umieszczana (rozpinana) na ścianie;
4) ustawiana w postaci proporczyka gabinetowego.
2. UŜywanie flagi wymaga ścisłego zachowania wzoru flagi i jej kolorystyki oraz proporcji.
Dopuszcza się uŜywanie flagi w technice graficznej w kolorach czarno-białych.
3. Wielkość (rozmiary) flagi Powiatu Bielskiego, takŜe w odniesieniu do proporczyka
gabinetowego, ustalana jest – przy zachowaniu stosunku szerokości do długości 5:8 –
w zaleŜności od okoliczności jej eksponowania oraz aktualnych potrzeb, a ustalenia tego
dokonuje Zarząd Powiatu.
§ 8. 1. Podniesiona lub wywieszona flaga musi mieć czytelne barwy i wzór, nie moŜe
być brudna, pomięta i postrzępiona.
2. Podniesiona lub wywieszona flaga nie moŜe dotykać podłoŜa.
3. Nie eksponuje się flagi w dni deszczowe, w czasie zamieci śnieŜnej i przy wyjątkowo
silnym wietrze.
4. Flagę zuŜytą naleŜy spalić, co jest jedynym godnym sposobem jej zniszczenia.
§ 9. 1. Uroczyste podniesienie flagi odbywa się publicznie z uroczystą asystą. Dwie
osoby rozwijają złoŜoną flagę, po czym jedna z nich umocowuje ją do linki, a druga trzyma
część swobodną tak, by nie dotknęła podłoŜa. Osoba, która umocowała flagę wciąga ją na
maszt. Druga puszcza skraj części swobodnej dopiero, gdy jest na wysokości jej ramion.
2. W dniach Ŝałoby narodowej flagi na masztach pionowych spuszcza się do połowy masztu.
Rano podnosi się flagę na szczyt masztu, po czym powoli opuszcza się ją do połowy
wysokości masztu. Wieczorem podnosi się flagę na chwilę na szczyt masztu, po czym
opuszcza na dół i składa. Flagę na masztach skośnych opatruje się kirem.
3. Flagę podnosi się na maszt energicznie i opuszcza powoli.
4. Zawsze po ściągnięciu flagi z masztu naleŜy ją złoŜyć.
§ 10. 1. Flaga Powiatu Bielskiego eksponowana jednocześnie z flagą państwową
Rzeczypospolitej Polskiej lub flagą o polskich barwach narodowych powinna być
w przypadku podnoszenia na dwóch sąsiadujących masztach, podniesiona na maszcie po
lewej stronie masztu z flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej lub z flagą o polskich
barwach narodowych – dla patrzącego po stronie prawej.
2. W przypadku podnoszenia na maszcie lub eksponowania w inny sposób flagi Powiatu
Bielskiego jednocześnie z flagami innych organizacji społecznych, kulturalnych,
oświatowych, spółdzielczych oraz sportowych lub podmiotów gospodarczych, flaga Powiatu
Bielskiego umieszczana jest po prawej stronie w stosunku do innych flag – dla patrzącego po
stronie lewej.
3. Flaga Powiatu nie moŜe być zawieszana na jednym maszcie z inną flagą.
4. Wszystkie maszty muszą być jednakowej wysokości, a odległość między masztami nie
moŜe być mniejsza niŜ 1/5 wysokości masztu.

5. Wszystkie flagi muszą mieć jednakową szerokość.
6. Szerokość flagi na maszcie stojącym nie moŜe być mniejsza niŜ 1/6 wysokości masztu oraz
nie moŜe być większa niŜ 1/4 wysokości masztu. Szerokość flagi na maszcie skośnym
nie moŜe być mniejsza niŜ 1/3 długości masztu oraz nie moŜe być większa niŜ 1/2 długości
masztu.
§ 11. Gminy i przedsiębiorcy z obszaru powiatu bielskiego oraz inne podmioty
niewymienione w § 2 ust. 1, mogą uŜywać flagi Powiatu dla podkreślenia ich związku z
Powiatem Bielskim lub w celu jego promocji.
§ 12. Flaga Powiatu Bielskiego moŜe być uŜywana wyłącznie z zachowaniem
naleŜnego jej prestiŜu i powagi.

Rozdział 4
Pieczęć Powiatu Bielskiego
§ 13. Pieczęć Powiatu Bielskiego jest symbolem Powiatu uŜywanym do oznaczania
szczególnie waŜnych i uroczystych dokumentów wydawanych przez władze samorządowe
Powiatu, w tym m.in.:
1) listów gratulacyjnych;
2) dyplomów;
3) druków okolicznościowych;
4) materiałów reklamowych i promocyjnych, których wydawcą lub sponsorem jest
Powiat Bielski lub partycypuje w wydaniach na podstawie zawieranych umów
i porozumień.
§ 14. Prawo do uŜywania pieczęci Powiatu Bielskiego przysługuje Przewodniczącemu
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim oraz Staroście Bielskiemu.
§ 15. UŜywanie pieczęci Powiatu Bielskiego wymaga ścisłego zachowania jej wzoru
oraz rozmiaru.
§ 16. Pieczęć przechowywana jest na stałe w sekretariacie Starosty Bielskiego.

Rozdział 5
Sztandar Powiatu Bielskiego
§ 17. Sztandar jest zewnętrznym znakiem symbolizującym Powiat Bielski jako
jednostkę samorządu terytorialnego i moŜe być uŜywany jedynie w sposób zapewniający mu
naleŜytą cześć i szacunek oraz prestiŜ i powagę.
§ 18. Wręczenie sztandaru odbywa się w sposób uroczysty podczas sesji Rady
Powiatu w Bielsku Podlaskim. Przewodniczący Rady Powiatu dokonuje aktu wręczenia
sztandaru Staroście Bielskiemu. Starosta natomiast przekazuje go pocztowi sztandarowemu.
§ 19. Sztandar moŜe być eksponowany w szczególności:
1) w sali obrad Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim lub w sali posiedzeń Zarządu
Powiatu w Bielsku Podlaskim;

2) w miejscu uroczystości oficjalnych, w których uczestniczą upowaŜnieni
przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Bielskiego;
3) podczas oficjalnych spotkań Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, Zarządu Powiatu
w Bielsku Podlaskim, Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim oraz
Starosty Bielskiego.
§ 20. 1. Sztandar wprowadzany jest podczas pierwszej sesji nowo wybranej Rady
Powiatu w Bielsku Podlaskim.
2. Sztandar wprowadzany jest ponadto podczas uroczystych sesji Rady Powiatu, podczas
pogrzebów honorowych i zasłuŜonych obywateli oraz tam, gdzie Powiat jest reprezentowany
urzędowo. W takich sytuacjach stosuje się ceremoniał pocztu sztandarowego.
3. Decyzje dotyczące udziału sztandaru w uroczystościach podejmuje Starosta Bielski
w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.
§ 21. 1. Sztandar przechowywany jest w siedzibie Starostwa, w miejscu do tego
przeznaczonym.
2. Opiekę nad sztandarem sprawują członkowie pocztu sztandarowego.
§ 22. Sztandarowi towarzyszy zawsze trzyosobowy poczet, składający się z chorąŜego
i dwóch osób asysty, którego skład ustala Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim. Strój
uroczysty pocztu sztandarowego składa się z: białej koszuli, ciemnego krawatu i ciemnego
garnituru wizytowego (dla męŜczyzn), białej bluzki i ciemnej spódnicy (dla kobiet), szarfy
sztandarowej w kolorze biało-czerwonym przepasanej przez prawe ramię, białych rękawiczek
oraz ciemnego obuwia.
§ 23. Ustala się następujące zasady uŜywania sztandaru:
1) podczas uroczystości sztandar trzymany jest przez chorąŜego w pozycji „Spocznij”
(pionowo), chyba Ŝe zaistnieją okoliczności, które wymagają pozycji sztandaru
„Baczność” (pochylony pod kątem ok. 60°);
2) podczas trwania uroczystości chorąŜy nie moŜe odstawić sztandaru;
3) sztandarowi nadaje się pozycję „Baczność” (pochyla się) wyłącznie w sytuacji:
a) odgrywania i/lub śpiewania hymnu państwowego,
b) przeistoczenia, podniesienia i błogosławieństwa w trakcie naboŜeństwa religijnego,
c) dekorowania sztandaru odznaczeniem,
d) oddawania honorów osobom lub symbolom, po komendzie: „Sztandar prezentuj!”
(chorąŜy pochyla sztandar w przód do ok. 45°, mając bławat przed sobą).

1)
2)
3)
4)

5)

§ 24. Ustala się następujące zasady wprowadzania i wyprowadzania sztandaru:
sztandar wprowadza się na początku uroczystości, chyba Ŝe jej charakter lub program
wymuszają inną kolejność;
prowadzący uroczystość podaje komendę dla uczestników uroczystości: „Całość
powstań! Baczność! Sztandar wprowadzić!”;
sztandar wprowadza i wyprowadza poczet sztandarowy poruszający się krokiem
marszowym, a chorąŜy zajmuje środkowe (drugie z kolei) miejsce;
podczas przemarszu chorąŜy trzyma sztandar na prawym ramieniu, mając bławat za
sobą, a drzewce pod kątem ok. 45°, natomiast podczas wprowadzania sztandaru
chorąŜy trzyma sztandar pod kątem ok. 60°;
po zajęciu miejsca przez poczet sztandarowy (przodem do uczestników uroczystości)
chorąŜy utrzymuje sztandar w pozycji „Baczność” (pochylony pod kątem ok. 60°),
a członkowie pocztu sztandarowego przyjmują postawę „Baczność”;

6) gdy pada komenda: „Spocznij!” (uczestnicy uroczystości mogą usiąść), członkowie
pocztu sztandarowego przyjmują postawę „Spocznij”;
7) rozpoczyna się dalsza część uroczystości;
8) sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, po komendzie
prowadzącego uroczystość: „Baczność! Sztandar wyprowadzić!”;
9) po opuszczeniu miejsca uroczystości przez poczet sztandarowy, następuje komenda:
„Spocznij!” (uczestnicy uroczystości mogą usiąść).

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

§ 25. Ustala się następujące zasady przekazywania sztandaru:
po ceremonii wprowadzenia sztandaru nie pada komenda: „Spocznij!”, zebrani na
uroczystości zachowują postawę „Baczność”;
prowadzący uroczystość podaje komendę: „Do przejęcia sztandaru – wystąp!”;
osoby towarzyszące chorąŜemu zdejmują szarfy sztandarowe i zakładają je osobom
przejmującym sztandar (osoby przejmujące sztandar mają juŜ załoŜone białe
rękawiczki);
chorąŜy przekazuje sztandar osobie przejmującej, a następnie zdejmuje swoją szarfę
i zakłada ją trzymającemu sztandar;
członkowie ustępującego pocztu sztandarowego opuszczają zajmowane miejsce,
miejsce to natychmiast zajmują członkowie nowego pocztu sztandarowego, którym
przekazany został sztandar; poczet sztandarowy staje w pozycji „Baczność”;
następuje komenda: „Sztandar prezentuj! (chorąŜy pochyla sztandar w przód pod
kątem ok. 45°, mając bławat przed sobą);
po chwili pada komenda: „Spocznij!”, sztandar przyjmuje pozycję „Spocznij”, zebrani
na uroczystości przyjmują postawę „Spocznij” (mogą usiąść);
następuje dalsza część uroczystości.

Rozdział 6
Łańcuch Starosty Bielskiego
§ 26. Łańcuch Starosty Bielskiego jest materialnym atrybutem władzy i podkreśleniem
funkcji pełnionej przez osobę sprawującą tę godność. Jest wykorzystywany podczas
uroczystych (nadzwyczajnych) sesji Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim i uroczystych
(nadzwyczajnych) posiedzeń Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim oraz przy okazji
obchodów najwaŜniejszych uroczystości powiatowych.
§ 27. Przekazanie łańcucha Staroście odbywa się w sposób uroczysty podczas sesji
Rady Powiatu, na której wybrany został Starosta bądź na sesji następnej. Ustępujący Starosta
przekazuje łańcuch nowo wybranemu Staroście. W razie nieobecności ustępującego Starosty
przekazania łańcucha dokonuje Przewodniczący Rady.
§ 28. 1. Starosta zakłada łańcuch bezpośrednio przed rozpoczęciem uroczystego
(nadzwyczajnego) posiedzenia Zarządu Powiatu. Moment ten jest formalnym aktem objęcia
przewodniczenia posiedzeniu przez Starostę. Po zakończeniu posiedzenia Starosta zdejmuje
łańcuch, jest to formalnym aktem zakończenia posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Starosta nosi równieŜ łańcuch podczas oficjalnych uroczystości lub w innych sytuacjach,
kiedy okoliczności tego wymagają.
§ 29. Łańcuch Starosty jest przechowywany w etui lub stosownej gablocie, w miejscu
urzędowania Starosty Bielskiego.

Rozdział 7
Laska Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
§ 30. 1. Laska Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim jest
materialnym atrybutem władzy i podkreśleniem funkcji pełnionej przez osobę sprawującą tę
godność. SłuŜy do otwierania i zamykania uroczystych (nadzwyczajnych) obrad Rady
Powiatu w Bielsku Podlaskim przez Przewodniczącego lub upowaŜnionego zastępcę.
Stosownie do staropolskiego zwyczaju, Przewodniczący moŜe równieŜ uderzać laską
o ziemię dla zaprowadzenia ładu i porządku na sali obrad.
2. UŜywanie laski odbywa się poprzez trzykrotne uderzenie jej stopką o podłogę
w specjalnym prowadzeniu, które jest umieszczone przy stole Przewodniczącego Rady
Powiatu na sali obrad Rady Powiatu.
§ 31. Przekazanie laski Przewodniczącemu odbywa się w sposób uroczysty podczas
sesji Rady Powiatu, na której wybrany został Przewodniczący, bądź na sesji następnej.
Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji wręcza laskę nowo wybranemu
Przewodniczącemu. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji
przekazania laski dokonuje najstarszy wiekiem radny obecny na sesji Rady.
§ 32. Laska jest przechowywana w miejscu urzędowania Przewodniczącego Rady
Powiatu w Bielsku Podlaskim. W dniach odbywania uroczystej (nadzwyczajnej) sesji Rady
Powiatu, laska jest przynoszona na salę obrad przez upowaŜnionego pracownika Starostwa
Powiatowego lub przez samego Przewodniczącego.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 33. KaŜdorazową decyzję w kwestiach nieuregulowanych niniejszą uchwałą
podejmuje Zarząd Powiatu.
§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bielskiemu.
§ 35. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1.

2.

Wicestarosta

Starosta

Piotr BoŜko

Sławomir Jerzy Snarski

Członek Zarządu Powiatu
Zbigniew Jan Szpakowski

3.

Przewodniczący:

Członek Zarządu Powiatu
Mirosław Bałło

