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Na podstawie art. 47 ust. 10 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168,
poz. 1323) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Jednostki p∏ywajàce S∏u˝by Celnej oznako-
wuje si´:

1) banderà, której wzór okreÊlajà przepisy ustawy
z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hym-
nie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o piecz´ciach
paƒstwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000,
z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 168,
poz. 1323);

2) flagà S∏u˝by Celnej, której wzór jest okreÊlony
w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3
ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o piecz´-
ciach paƒstwowych;

3) nazwà jednostki p∏ywajàcej  w kolorze czarnym
umieszczonà na obu burtach w cz´Êci dziobowej
oraz powtórzonà w cz´Êci rufowej — o wysokoÊci
liter i cyfr proporcjonalnej do wielkoÊci jednostki
p∏ywajàcej, w kolorze zielonym na kabinie po obu
burtach jednostki p∏ywajàcej — o d∏ugoÊci kad∏u-
ba powy˝ej 6 m;

4) nazwà portu macierzystego umieszczonà na rufie
pod nazwà jednostki p∏ywajàcej — w kolorze czar-
nym, o wysokoÊci liter proporcjonalnej do wielko-
Êci jednostki p∏ywajàcej;

5) napisem „S¸U˚BA CELNA” umieszczonym na
sygnalizatorze Êwiate∏ ostrzegawczych oraz na
obu burtach jednostki p∏ywajàcej powy˝ej górnej
kraw´dzi pasa zmiennego zanurzenia lub na kabi-
nie jednostki p∏ywajàcej — w kolorze zielonym;

6) dodatkowo  napisem „CUSTOMS” umieszczonym
na kabinie po obu burtach jednostki p∏ywajàcej,
poni˝ej napisu „S¸U˚BA CELNA” — w kolorze zie-
lonym;

7) napisem „CUSTOMS” wraz z nazwà jednostki p∏y-
wajàcej umieszczonym na dachu nadbudówki —
w kolorze zielonym;

8) kolorem:

a) zielonym — nawodnà zewn´trznà cz´Êç kad∏u-
ba, o szerokoÊci nie mniejszej ni˝ 20 % wysoko-
Êci burty jednostki p∏ywajàcej od górnej kraw´-
dzi pasa zmiennego zanurzenia, biegnàcym po-
Êrodku wzd∏u˝ kad∏uba,

b) bia∏ym — kabin´.

2. Graficzny sposób oznakowania jednostek p∏y-
wajàcych S∏u˝by Celnej okreÊla za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.

3. Nie umieszcza si´ bandery i flagi na jednostkach
p∏ywajàcych S∏u˝by Celnej, na których ze wzgl´dów
konstrukcyjnych nie jest to mo˝liwe.

§ 2. Elementem sk∏adowym oznakowania jednost-
ki p∏ywajàcej S∏u˝by Celnej jest jej nazwa, która sk∏a-
da si´ z liter „SC” oddzielonych poziomà kreskà od
dwucyfrowego numeru jednostki p∏ywajàcej.

§ 3. 1. Znakami rozpoznawczymi u˝ywanymi przez
jednostki p∏ywajàce S∏u˝by Celnej w czasie wykony-
wania zadaƒ s∏u˝bowych w nocy oraz w warunkach
ograniczonej widocznoÊci sà Êwiat∏a okreÊlone
w umowach mi´dzynarodowych i odr´bnych przepi-
sach dotyczàcych bezpieczeƒstwa ˝eglugi i zapobie-
gania zderzeniom na morzu.

2. Jednostki p∏ywajàce S∏u˝by Celnej, które ze
wzgl´dów konstrukcyjnych nie spe∏niajà wymogów
okreÊlonych w umowach mi´dzynarodowych i odr´b-
nych przepisach dotyczàcych bezpieczeƒstwa ˝eglugi
i zapobiegania zderzeniom na morzu, oznakowuje si´
jednym pulsujàcym Êwiat∏em niebieskim widocznym
z odleg∏oÊci co najmniej 2 mil morskich.

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

1497

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 listopada 2009 r. 

w sprawie sposobu oznakowania jednostek p∏ywajàcych S∏u˝by Celnej

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 5 listopada 2009 r. (poz. 1497)

GRAFICZNY SPOSÓB OZNAKOWANIA JEDNOSTEK P¸YWAJÑCYCH S¸U˚BY CELNEJ
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