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ZARZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 grudnia 2005 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad u˝ywania znaków Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ustalenia innych znaków u˝ywanych w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 3 ustawy z dnia
19 lutego 1993 r. o znakach Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z 1995 r.
Nr 150, poz. 731 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036)
i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o god-
le, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o piecz´ciach paƒstwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235,
poz. 2000) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W zarzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie szczegó∏owych 
zasad u˝ywania znaków Si∏ Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz ustalenia innych znaków u˝ywa-
nych w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(M. P. Nr 14, poz. 178) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) po Rozdziale 2 dodaje si´ Rozdzia∏ 2a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2a

Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, flagi Ministra Obrony Narodowej, Marsza∏-
ka Polski, szefa Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego

§ 9a. 1. Ustala si´ proporzec Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej — Zwierzchnika Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej jako znak u˝ywany
w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Proporcem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest p∏at tkaniny barwy czerwonej z wizerun-
kiem or∏a paƒstwowego poÊrodku p∏ata, w obra-
mowaniu w´˝yka generalskiego.

3. Stosunek szerokoÊci proporca do jego d∏u-
goÊci wynosi 5:6. Stosunek wysokoÊci or∏a do sze-
rokoÊci proporca wynosi 3:5.

4. Wzór proporca Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej okreÊla za∏àcznik nr 2 do zarzàdzenia.

§ 9b. 1. Ustala si´ flag´ Ministra Obrony Naro-
dowej jako znak u˝ywany w Si∏ach Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej.

2. Flagà Ministra Obrony Narodowej jest pro-
stokàtny p∏at tkaniny o barwach Rzeczypospolitej
Polskiej, zakoƒczony dwoma trójkàtnymi j´zykami
na wolnym liku. PoÊrodku d∏ugoÊci bia∏ego pasa,
mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzcho∏-
ka wci´cia mi´dzy j´zykami, jest umieszczone god-
∏o Rzeczypospolitej Polskiej. PoÊrodku d∏ugoÊci
czerwonego pasa, pod herbem, jest umieszczona
kotwica koloru bia∏ego z przeplecionà linà kotwicz-
nà zwini´tà w kszta∏cie litery „S”, skrzy˝owana

w po∏owie swojej d∏ugoÊci z lufà armatnià koloru
˝ó∏tego.

3. Stosunek szerokoÊci p∏ata do jego d∏ugoÊci
wynosi 5:8. G∏´bokoÊç wci´cia jest równa jednej
czwartej szerokoÊci p∏ata. Stosunek wysokoÊci god-
∏a do szerokoÊci p∏ata wynosi 2,15:5. Stosunek sze-
rokoÊci p∏aszczyzny, zaj´tej przez kotwic´ skrzy˝o-
wanà z lufà armatnià, do szerokoÊci p∏ata wynosi
2,3:5.

4. Wzór flagi Ministra Obrony Narodowej okreÊ-
la za∏àcznik nr 4 do zarzàdzenia.

§ 9c. 1. Ustala si´ flag´ Marsza∏ka Polski jako
znak u˝ywany w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

2. Flagà Marsza∏ka Polski jest prostokàtny p∏at
tkaniny barwy czerwonej, obramowany dooko∏a
dwiema wst´gami bia∏ymi, mi´dzy którymi
umieszczona jest wst´ga czerwona. PoÊrodku p∏a-
ta jest umieszczony wizerunek or∏a Marsza∏ka Pol-
ski trzymajàcego w szponach skrzy˝owane dwie
bu∏awy hetmaƒskie.

3. Stosunek szerokoÊci p∏ata do jego d∏ugoÊci
wynosi 5:6. Stosunek wst´g bia∏ych i czerwonej do
szerokoÊci p∏ata wynosi 1:2. SzerokoÊç wst´gi bia-
∏ej (zewn´trznej) i czerwonej jest jednakowa. Sto-
sunek szerokoÊci wst´gi bia∏ej wewn´trznej do
wst´gi bia∏ej zewn´trznej wynosi 2:3. Stosunek
wysokoÊci or∏a do szerokoÊci flagi wynosi 1:2,5.

4. Wzór flagi Marsza∏ka Polski okreÊla za∏àcznik
nr 4 do zarzàdzenia.

§ 9d. 1. Ustala si´ flag´ szefa Sztabu General-
nego Wojska Polskiego jako znak u˝ywany w Si-
∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Flagà szefa Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego jest prostokàtny p∏at tkaniny barwy czerwo-
nej, obramowany dooko∏a dwiema wst´gami bia-
∏ymi, mi´dzy którymi jest umieszczona wst´ga
czerwona. PoÊrodku p∏ata umieszczony jest wize-
runek or∏a genera∏ów.

3. Stosunek szerokoÊci p∏ata do jego d∏ugoÊci
wynosi 5:6. Stosunek wst´g bia∏ych i czerwonej do
szerokoÊci p∏ata wynosi 1:2. SzerokoÊç wst´gi bia-
∏ej (zewn´trznej) i czerwonej jest jednakowa. Sto-
sunek szerokoÊci wst´gi bia∏ej wewn´trznej do
wst´gi bia∏ej zewn´trznej wynosi 2:3. Stosunek
wysokoÊci or∏a do szerokoÊci flagi wynosi 1:2,5.

4. Wzór flagi szefa Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego okreÊla za∏àcznik nr 4 do zarzàdzenia.”;
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2) uchyla si´:

a) w § 11:

— pkt 1,

— w pkt 4 lit. a—c,

b) § 13 i 20—22;

3) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Znaki wymienione w § 9a ust. 1, § 9b ust. 1,
§ 9c ust. 1, § 9d ust. 1 oraz § 11 pkt 4 i 5 pod-
nosi si´ na okr´cie wojennym lub innej jed-
nostce p∏ywajàcej marynarki wojennej, na któ-

rych osoby honorowane tymi znakami przeby-
wajà oficjalnie.”.

§ 2. Za∏àczniki nr 2 i 4 do zarzàdzenia wymienione-
go w § 1 sà odpowiednio za∏àcznikami nr 2 i 4, o któ-
rych mowa w § 9a ust. 4, § 9b ust. 4, § 9c ust. 4
i § 9d ust. 4 tego zarzàdzenia, w brzmieniu nadanym
niniejszym zarzàdzeniem.

§ 3. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski


