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Uchwała Towarzystwa Rodu Plewako 
nr 2/2011 z dnia 26 września 2011 r. 

w sprawie ustanowienia herbu Hrabstwa Iwienieckiego  
i warunków jego używania 

W związku z wyrażaną potrzebą identyfikacji historyczno-terytorialnej, przy pomocy herbu, jednostki ad-
ministracyjno-gospodarczej znanej jako Hrabstwo Iwienieckie, istniejącej w okresie około stulecia 1745-
1845, w tym w drugiej jego połowie pozostającej we władaniu Rodu Plewako 

Towarzystwo Rodu Plewako 
ustanawia niniejszym 

herb Hrabstwa Iwienieckiego 

1. Herb Hrabstwa Iwienieckiego przedstawia w tarczy ciętej w cztery blanki w pas lazurowo czerwonej 
zawiera rękę w zbroi z obłoku wychodzącą dzierżąca okrąg srebrny prawdą zwany, u dolnej części tar-
czy herbowej oddzielonej blankami muru, korona rangowa hrabiowska, z kamieniami i perłami barwy 
naturalnej. Jak we współczesnym herbie Iwieńca. Tarcza podtrzymywana przez dwa lwy złote, o języ-
kach czerwonych, stojące na wstędze złotej z napisem "HRABSTWO IWIENIECKIE" 

2. Elementy herbu wzięte zostały z herbu Prawdzic rodu Sołłohubów, Pogonia rodu Plewako i współcze-
snego herbu Iwieńca. 

3. Koncepcję herbu wypracowano pod przewodnictwem pana Kaja Małachowskiego (heraldyka, głównego 
autora koncepcji) na forum Związku Szlachty Polskiej, a herb wektorowo odrysować się podjął, na za-
mówienie Towarzystwa Rodu Plewako, pan Tomasz Steifer, heraldyk, artysta plastyk, który też przeka-
zał swoje prawa do tego utworu graficznego zleceniodawcy. 

4. Herb Hrabstwa Iwienieckiego, jak każdy herb terytorialny, znajduje się w domenie publicznej, może 
być stosowany do użytku prywatnego, dla oznaczania przynależności terytorialnej obiektów lub pocho-
dzenia przedmiotów, bez ograniczeń w tym względzie, w tym do celów promocyjno-gospodarczych. 

5. Herb Hrabstwa Iwienieckiego nie może być jednak przyjęty – w całości czy części – jako herb, markę 
lub logo graficzne jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego. W przypadku chęci nawiązania do herbu 
Hrabstwa Iwienieckiego w tych zastosowaniach konieczne jest uzgodnienie z obecnym dysponentem 
herbu – Towarzystwem Rodu Plewako. 

6. Herb Hrabstwa Iwienieckiego przyjąć może, jeśli zostanie ustanowiona przez Towarzystwo Rodu Ple-
wako, Fundacja Iwieniecka. Herb ten może również zostać przyjęty dla Ordynacji Iwienieckiej, w razie 
jej utworzenia państwowym aktem prawnym (ustawą lub dekretem Państwa Białoruskiego). 

7. Herb Hrabstwa Iwienieckiego może zostać jednakże przyjęty, jeśli zajdzie taka potrzeba, jako herb jed-
nostki  administracyjnej na tym obszarze powstałej, w szczególności herb powiatu (angielskie county = 
hrabstwo) lub rejonu. Przyjęcie przez taką jednostkę terytorialną herbu Hrabstwa Iwienieckiego za herb 
tej jednostki nie wymaga dodatkowej zgody Towarzystwa, a jedynie powiadomienia Towarzystwa i pu-
blicznego ogłoszenia uchwały o przyjęciu herbu. 

8. Używanie herbu Hrabstwa Iwienieckiego w celach medalierskich i numizmatycznych wymaga licencji 
Towarzystwa Rodu Plewako, lub innego podmiotu, któremu ten herb prawnie przysługiwałby. 

9. Herb Hrabstwa Iwienieckiego może być używany jako herb pełny – wraz z trzymaczami i szarfą z pod-
pisem (zalecane) lub jako herb właściwy – wyłącznie tarcza herbowa z zawartymi na niej elementami. 

10. Dla jednolitości stosowania herbu Hrabstwa Iwienieckiego załącznikiem do niniejszego aktu jest gra-
ficzny wzór herbu  

 
za Towarzystwo Rodu Plewako: 

        mgr Stanisław Jan Plewako 
        Prezes – Przedstawiciel Reprezentujący 
        Towarzystwo Rodu Plewako 
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