
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia
1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 18, z 1985 r. Nr 23, poz. 100,
z 1990 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 34, poz. 199, z 1996 r. Nr 73,
poz. 350, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Flag´ paƒstwowà z god∏em Rzeczypospolitej
Polskiej, zwanà dalej „flagà paƒstwowà”, podnoszà
polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urz´dy
konsularne, misje dyplomatyczne oraz misje pokojowe
przy organizacjach i komisjach mi´dzynarodowych,
urz´dy kierowane przez konsulów honorowych oraz in-
ne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicà na
budynkach lub przed budynkami stanowiàcymi ich sie-
dziby urz´dowe oraz rezydencje ich kierowników
w dniach:

1) 3 maja — Âwi´ta Narodowego Trzeciego Maja
i 11 listopada — Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏o-
Êci,

2) Êwiàt narodowych paƒstwa przyjmujàcego,

3) wizyt oficjalnych w paƒstwie przyjmujàcym: Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Mi-
nistrów lub Ministra Spraw Zagranicznych,

4) ˝a∏oby narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej,

5) ˝a∏oby narodowej w paƒstwie przyjmujàcym,

6) wy∏o˝enia ksi´gi kondolencyjnej w siedzibie przed-
stawicielstwa, urz´du lub misji,

7) wy∏o˝enia ksi´gi kondolencyjnej w siedzibie w or-
ganizacji lub komisji mi´dzynarodowej, w której
uczestniczy Rzeczpospolita Polska; obowiàzek ten
dotyczy polskich przedstawicielstw, urz´dów lub
misji, majàcych swe siedziby w miejscowoÊci,
w której zosta∏a wy∏o˝ona ksi´ga kondolencyjna,

8) innych wydarzeƒ lub uroczystoÊci w Rzeczypospo-
litej Polskiej, paƒstwie przyjmujàcym, organizacji
lub komisji mi´dzynarodowej, do której nale˝y
Rzeczpospolita Polska, na podstawie odr´bnych
przepisów, praktyki lub zwyczajów.

§ 2. Kierownicy przedstawicielstw dyplomatycz-
nych, urz´dów konsularnych oraz misji dyplomatycz-
nych poza przypadkami, o których mowa w § 1, mogà:

1) stale lub czasowo wywieszaç flag´ paƒstwowà na
budynkach, wewnàtrz budynków albo przed bu-
dynkami stanowiàcymi siedziby urz´dowe oraz ich
rezydencje, o ile przewidujà to przepisy, praktyka
lub zwyczaje obowiàzujàce w paƒstwie przyjmujà-
cym lub w miejscach ich urz´dowania,

2) wywieszaç flag´ paƒstwowà lub proporczyk na po-
jazdach s∏u˝bowych w czasie ich oficjalnych prze-
jazdów.

§ 3. 1. Flag´ paƒstwowà podnosi si´ w godzinach
porannych, nie póêniej ni˝ do godziny 800 czasu miej-
scowego, oraz opuszcza si´ jà po zachodzie s∏oƒca.

2. Z powodu ˝a∏oby oraz w przypadkach, o których
mowa w § 1 pkt 6 i 7, flag´ paƒstwowà opuszcza si´ do
po∏owy masztu.

§ 4. Rozporzàdzenia nie stosuje si´, je˝eli w paƒ-
stwie przyjmujàcym lub miejscowoÊci, w której znajdu-
je si´ siedziba przedstawicielstwa, urz´du lub misji,
obowiàzujà odmienne przepisy lub zwyczaje.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 7 marca 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad podnoszenia flagi paƒstwowej z god∏em Rzeczypospolitej Polskiej przez
polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urz´dy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje

za granicà.
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