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ROZPORZÑDZENIA:

1998 — Ministra Infrastruktury z dnia 21 paêdziernika 2005 r. w sprawie wzorów flag dla stat-
ków morskich na oznaczenie pe∏nionej specjalnej s∏u˝by paƒstwowej oraz okolicz-
noÊci i warunków ich podnoszenia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15457

1999 — Ministra Infrastruktury z dnia 26 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie wykazu stanowisk bezpoÊrednio zwiàzanych z prowadzeniem i bezpieczeƒ-
stwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spe∏niaç osoby zatrudnione na 
tych stanowiskach oraz prowadzàcy pojazdy kolejowe  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15462

OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2000 — z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, 
barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o piecz´ciach paƒstwowych .  .  . 15492

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycz-
nia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz o piecz´ciach paƒstwowych (Dz. U.
Nr 7, poz. 18, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Flagà polskiego statku pe∏niàcego specjalnà
s∏u˝b´ paƒstwowà jest prostokàtny p∏at tkaniny
o trzech poziomych pasach równoleg∏ych; stosunek
szerokoÊci do d∏ugoÊci flagi wynosi 5:8, a stosunek
szerokoÊci pasa przebiegajàcego przez Êrodek p∏ata
do szerokoÊci flagi wynosi 1:5; poÊrodku p∏ata znajdu-

je si´ god∏o Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczone na
tle kotwicy w kolorze z∏oto˝ó∏tym; pas Êrodkowy nie
dochodzi do god∏a na odleg∏oÊç równà po∏owie jego
szerokoÊci, po obu stronach tarczy; stosunek wysoko-
Êci kotwicy wraz z rysunkiem god∏a do szerokoÊci p∏a-
ta wynosi 3:5.

§ 2. 1. Ustala si´ nast´pujàce wzory flag na ozna-
czenie pe∏nionej specjalnej s∏u˝by paƒstwowej:

1) flagà statku hydrograficznego i dozorczego urz´du
morskiego jest flaga opisana w § 1, z tym ˝e pas
przebiegajàcy przez Êrodek p∏ata jest koloru nie-
bieskiego;

2) flagà statku ratowniczego oraz specjalnego statku
do zwalczania zanieczyszczeƒ jest flaga opisana
w § 1, z tym ˝e pas przebiegajàcy przez Êrodek p∏a-
ta jest koloru pomaraƒczowego;

3) flagà statku u˝ywanego wy∏àcznie do ∏amania lo-
dów jest flaga opisana w § 1, z tym ˝e pas przebie-
gajàcy przez Êrodek p∏ata jest koloru fioletowego;

1998

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 paêdziernika 2005 r.

w sprawie wzorów flag dla statków morskich na oznaczenie pe∏nionej specjalnej s∏u˝by paƒstwowej 
oraz okolicznoÊci i warunków ich podnoszenia

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
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, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268, z 2004 r. Nr 49, poz. 467 oraz z 2005 r. Nr 172,
poz. 1439.
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4) flagà statku pilotowego jest flaga opisana w § 1,
z tym ˝e pas przebiegajàcy przez Êrodek p∏ata jest
koloru popielatego; 

5) flagà statku po˝arniczego jest flaga opisana w § 1,
z tym ˝e pas przebiegajàcy przez Êrodek p∏ata jest
koloru czerwonego;

6) flagà statku szkolnego jest flaga opisana w § 1,
z tym ˝e pas przebiegajàcy przez Êrodek p∏ata jest
koloru czarnego;

7) flagà statku celnego jest flaga opisana w § 1, z tym
˝e pas przebiegajàcy przez Êrodek p∏ata jest kolo-
ru zielonego;

8) flagà statku sanitarnego jest flaga opisana w § 1,
z tym ˝e pas przebiegajàcy przez Êrodek p∏ata jest
koloru ˝ó∏tego;

9) flagà statku telekomunikacyjnego jest flaga opisa-
na w § 1, z tym ˝e pas przebiegajàcy przez Êrodek
p∏ata jest koloru bràzowego. 

2. Wzory flag okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Flag´ oznaczajàcà pe∏nionà specjalnà s∏u˝b´
paƒstwowà podnoszà statki wymienione w § 2 ust. 1. 

2. Flag´ oznaczajàcà pe∏nionà specjalnà s∏u˝b´
paƒstwowà podnoszà statki pe∏niàce t´ s∏u˝b´, tylko
w czasie jej pe∏nienia.

3. Flag´ podnosi si´, niezale˝nie od bandery, na
prawym noku rei, a w przypadku jej braku na topie
masztu, bez wzgl´du na por´ dnia lub nocy. 

4. Wymiary flagi okreÊlonej w § 1 powinny byç do-
stosowane do wielkoÊci statku i zapewniaç dobrà wi-
docznoÊç.

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

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 21 paêdziernika 2005 r. (poz. 1998)

WZORY FLAG

1) flaga statku hydrograficznego i dozorczego urz´du morskiego 

2) flaga statku ratowniczego oraz specjalnego statku do zwalczania zanieczyszczeƒ

3) flaga statku u˝ywanego wy∏àcznie do ∏amania lodów
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4) flaga statku pilotowego

5) flaga statku po˝arniczego

6) flaga statku szkolnego
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7) flaga statku celnego

8) flaga statku sanitarnego

9) flaga statku telekomunikacyjnego


