
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r.

Poz. 71

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, 
poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) jako materiał graficzny;”;

2) w § 6 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Na czas ceremonii pogrzebowych (żałobnych) z udziałem wojskowej asysty honorowej na sztandarze umiesz-
cza się szarfę z kiru, związaną w kokardę, mocowaną na drzewcu poniżej szarfy o barwach Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Zasady używania sztandaru jednostki wojskowej podczas przedsięwzięć wymienionych w ust. 1 określa cere-
moniał wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”;

3) w § 7:

a) w ust. 4:
– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)  Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Komen-
dant Główny Żandarmerii Wojskowej lub Dowódca Garnizonu Warszawa;”,

– pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8)  właściwy inspektor podległy Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych lub Szef Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych;

9) dowódca związku organizacyjnego;”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W uzasadnionych przypadkach – za zgodą Ministra Obrony Narodowej – dopuszcza się zmianę wykazu 
osób wymienionych w ust. 4.”;

4) w § 9 dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:

„4. Koniec szarfy ze wstęgi Orderu Wojennego Virtuti Militari umocowanej na drzewcu sztandaru obszywa się 
frędzlą srebrną. Jeżeli jednostce wojskowej nadano dwukrotnie Order Wojenny Virtuti Militari, koniec szarfy ze wstę-
gi tego Orderu obszywa się frędzlą złotą.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 150, poz. 731, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 220, 
poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 588.
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5. Odznaki orderów wojennych innych państw, nadanych jednostce wojskowej, umieszcza się – za zgodą Ministra 
Obrony Narodowej – na sztandarze, poniżej szarfy o barwach Rzeczypospolitej Polskiej oraz szarfy ze wstęgi Orderu 
Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego.

6. Odznak innych orderów i odznaczeń nie eksponuje się na stałe na sztandarze, przechowuje się je w sali tradycji 
tej jednostki wojskowej.”;

5) w § 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku rozformowania jednostki wojskowej i sformowania w miejscu jej stacjonowania innej jednostki, 
która przejmuje dziedzictwo tradycji rozformowanej jednostki, sztandar jednostki rozformowanej może być przejęty 
przez jednostkę nowo sformowaną. Decyzję w tej sprawie podejmuje Minister Obrony Narodowej na wniosek dowód-
cy nowo sformowanej jednostki wojskowej, przy uwzględnieniu opinii kolejnych jego przełożonych oraz stanowiska 
dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw symboliki wojskowej i trady-
cji orężnych. 

3. Przy zdawaniu sztandaru jednostki wojskowej do Muzeum Wojska Polskiego sporządza się protokół zdawczo-
-odbiorczy, którego jeden egzemplarz pozostaje w tej jednostce, drugi zaś w Muzeum Wojska Polskiego, a trzeci 
przesyła się do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw symboliki wojskowej 
i tradycji orężnych. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać opis stanu sztandaru, wzmiankę o przekazaniu 
aktów nadania i ufundowania sztandaru oraz podpisy osoby przekazującej i przyjmującej.”;

6) w § 12 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W uzasadnionych przypadkach sztandary przekazywane do Muzeum Wojska Polskiego mogą być – za zgodą 
dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw symboliki wojskowej i trady-
cji orężnych – wypożyczane jednostkom wojskowym w celu umieszczenia ich w salach tradycji oraz eksponowania 
podczas obchodów świąt narodowych, państwowych i wojskowych oraz rocznic historycznych wydarzeń na terenie 
jednostki wojskowej.

2. W wyjątkowych przypadkach sztandary wypożyczone z Muzeum Wojska Polskiego mogą być – za zgodą dy-
rektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw symboliki wojskowej i tradycji 
orężnych – eksponowane podczas uroczystych obchodów świąt narodowych, państwowych i wojskowych oraz rocz-
nic historycznych wydarzeń.”;

7) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Listę okrętów Marynarki Wojennej uprawnionych do podnoszenia bandery wojennej oraz daty pierwszego 
podniesienia i ostatniego opuszczenia bandery ustala Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.”;

8) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Bandera podnoszona po raz pierwszy na okręcie bądź innej jednostce pływającej może być ufundowana 
za zgodą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

2. Bandery, o której mowa w ust. 1, używa się do ostatniego podniesienia bandery. Po ostatnim jej opuszczeniu na 
obszyciu liku przydrzewcowego umieszcza się datę ostatniego opuszczenia i przekazuje się do Muzeum Marynarki 
Wojennej. Tryb przekazywania bander do Muzeum Marynarki Wojennej ustala Dowódca Generalny Rodzajów Sił 
Zbrojnych.”;

9) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Flagi admirała, admirała floty, wiceadmirała, kontradmirała, generałów oraz proporczyki dowódcy flotylli, 
dowódcy dywizjonu, dowódcy grupy podnosi się na okręcie wojennym lub innej jednostce pływającej Marynarki 
Wojennej, na których osoby honorowane tymi znakami przebywają oficjalnie.”;

10) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegółowe wymiary szachownicy lotniczej dla poszczególnych typów wojskowych statków powietrznych 
oraz sposób jej umieszczenia ustala Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.”;

11) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Flagi rodzajów Sił Zbrojnych można:

1)  podnosić na masztach w miejscu urzędowania Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódcy Ope-
racyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
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2)  eksponować w gabinecie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych oraz w innych pomieszczeniach służbowych w miejscu ich urzędowania;

3)  eksponować w gabinecie właściwego inspektora rodzajów Sił Zbrojnych oraz w innych pomieszczeniach służ-
bowych w miejscu jego urzędowania; 

4) eksponować w salach tradycji jednostek wojskowych.”;

12) tytuł rozdziału 8 otrzymuje brzmienie:

„Flagi dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz 
inspektorów rodzajów Sił Zbrojnych”;

13) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. Flagi dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Naro-
dowej oraz inspektorów rodzajów Sił Zbrojnych można:

1)  podnosić na maszt w miejscu urzędowania dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych pod-
ległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz inspektorów rodzajów Sił Zbrojnych;

2)  używać w gabinecie oraz w innych pomieszczeniach służbowych w miejscu urzędowania dowódców (komen-
dantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz inspektorów rodza-
jów Sił Zbrojnych oraz podczas pobytu tych osób poza miejscem urzędowania na stanowiskach dowódczych lub 
w rejonach zakwaterowania;

3)  podnosić na okręcie wojennym lub innej jednostce pływającej Marynarki Wojennej, na którym przebywają te 
osoby.”;

14) po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu:

„§ 30a. 1. Proporca Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego używa się na drzewcu o długości 250 cm.

2. Rozwinięty proporzec Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego nosi poczet złożony z trzech żołnierzy.

3. Poczet z proporcem Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego może występować w szyku pieszym lub konnym.

4. W szyku rozwiniętym poczet z proporcem Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego zajmuje miejsce na lewo od 
dowódcy, a w kolumnie marszowej – za dowódcą.”;

15) tytuł rozdziału 10 otrzymuje brzmienie:

„Odznaki pamiątkowe, okolicznościowe i jubileuszowe, odznaki absolwentów oraz oznaki dla celów rozpoznaw-
czych”;

16) w § 31:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Godło jednostki lotniczej umieszcza się po lewej stronie przedniej części kadłuba samolotu, na śmigłow-
cach – po lewej stronie przedniej części kabiny. Wielkość godła jednostki lotniczej powinna być proporcjonalna 
do wielkości szachownicy lotniczej umieszczonej na kadłubie statku powietrznego i nie może przekraczać 
2/3 wielkości szachownicy.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Oznakę rozpoznawczą, w skali nie większej niż 4:1, umieszcza się na pojazdach mechanicznych i sprzę-
cie wojskowym jednostki wojskowej.”;

17) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. Wizerunki odznak pamiątkowych, okolicznościowych i jubileuszowych, odznak absolwentów, oznak roz-
poznawczych, proporczyków na berety oraz godeł jednostek lotniczych i godeł okrętów mogą być używane na dru-
kach i wydawnictwach oraz materiałach graficznych przez jednostki wojskowe i związki organizacyjne oraz w innych 
przypadkach – za zgodą Ministra Obrony Narodowej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak




