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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 5 lipca 1995 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru flagi Straży Granicznej, okoliczności i warunków jej podnoszenia 
oraz sposobu oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej, a także znaków 

rozpoznawczych używanych przez nie w nocy. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 12 paź
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 
462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, 
z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz: 214 oraz 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34 poz. 163) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie wzoru flagi Straży 
Granicznej, okoliczności i warunków jej podnoszenia 
oraz sposobu oznakowania jednostek pływających 
i statków powietrznych Straży Granicznej, a także zna
ków rozpoznawczych używanych przez nie w nocy 
(Monitor Polski z 1992 r. Nr 5, poz. 29) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) napisem STRAŻ GRANICZNA RP - POLlSH 
BORDER GUARD, umieszczonym po obu bur
tach jednostki pływającej; napisu tego nie 

umieszcza się na jednostkach pływających 

o długości kadłuba poniżej 5 m; napis POLlSH 
BORDER GUARD umieszcza się pod napisem 
STRAŻ GRANICZNA RP"; 

2) w § 6 w pkt 4, w § 7 w ust. 1 w pkt 4 oraz w § 8 
w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "STRAŻ GRANICZNA RP, 
- COAST GUARD" zastępuje się wyrazami 
"STRAŻ GRANICZNA RP - POLlSH BORDER 
GUARD"; 

3) we wzorach oznakowań, stanowiących załączniki 
nr 3,5 i 6 do zarządzenia, napis "STRAŻ GRANICZ
NA RP - COAST GUARD" zastępuje się napisem 
"STRAŻ GRANICZNA RP - POLlSH BORDER 
GUARD". 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: A. Milczanowski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 13 lipca 1995 r. 

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu 
wprowadzenia ich do obiegu. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycz
nia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. 
z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29 oraz 
z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 
i Nr 136, poz. 703) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzory, stop, próbę i masę (wagę) 
monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, określone w za
łączniku do zarządzenia. 

• 

§ 2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się 
do obiegu z dniem 11 sierpnia 1995 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: 
H. Gronkiewicz-Waltz 


