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Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 19 lutego
1993 r. o znakach Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z póên. zm.1)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Or∏y wojskowe

§ 1. Oprócz or∏ów wojskowych okreÊlonych
w ustawie z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „usta-
wà”, znakami u˝ywanymi w Si∏ach Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej sà:

1) orze∏ Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) orze∏ Marsza∏ka Polski;

3) orze∏ genera∏ów (admira∏ów).

§ 2. 1. Or∏em Ministerstwa Obrony Narodowej jest
bia∏y orze∏ w koronie zamkni´tej, z g∏owà zwróconà
w prawo i ze wzniesionymi skrzyd∏ami, nawiàzujàcy
sylwetkà do or∏a wieƒczàcego g∏owic´ sztandaru woj-
skowego, wsparty szponami na okalajàcym go okr´gu
z napisem „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”.
Korona, dziób i szpony or∏a sà koloru z∏otego.

2. Wzór or∏a Ministerstwa Obrony Narodowej
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Or∏em Marsza∏ka Polski jest bia∏y orze∏
w koronie zamkni´tej, z g∏owà zwróconà w prawo, ze
wzniesionymi skrzyd∏ami, trzymajàcy w szponach
skrzy˝owane dwie bu∏awy hetmaƒskie. Korona, dziób,
szpony or∏a oraz g∏owice bu∏aw sà koloru z∏otego.

2. Wzór or∏a Marsza∏ka Polski okreÊla za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Or∏em genera∏ów (admira∏ów) jest bia∏y
orze∏ w koronie zamkni´tej, z g∏owà zwróconà w pra-
wo, ze wzniesionymi skrzyd∏ami. Korona, dziób i szpo-
ny or∏a sà koloru z∏otego.

2. Wzór or∏a genera∏ów (admira∏ów) okreÊla za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 2

Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 5. 1. Znakiem u˝ywanym w Si∏ach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej jest proporzec Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Proporcem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
jest p∏at tkaniny barwy czerwonej z wizerunkiem or∏a
ustalonego dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej po-
Êrodku p∏ata, w obramowaniu w´˝yka generalskiego.

3. Stosunek szerokoÊci proporca do jego d∏ugoÊci
wynosi 5:6. Stosunek wysokoÊci or∏a do szerokoÊci
proporca wynosi 3:5.

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

Rozdzia∏ 3

Flagi Ministra Obrony Narodowej, Marsza∏ka Polski
i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

§ 6. Oprócz flag rodzajów Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej okreÊlonych w ustawie, znakami u˝ywa-
nymi w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej sà:

1) flaga Ministra Obrony Narodowej;

2) flaga Marsza∏ka Polski;

3) flaga Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 7. 1. Flagà Ministra Obrony Narodowej jest pro-
stokàtny p∏at tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zakoƒczony dwoma trójkàtnymi j´zykami na
wolnym liku. PoÊrodku d∏ugoÊci bia∏ego pasa, mierzo-
nej od liku przydrzewcowego do wierzcho∏ka wci´cia
mi´dzy j´zykami, jest umieszczone god∏o Rzeczypo-
spolitej Polskiej. PoÊrodku d∏ugoÊci czerwonego pasa,
pod herbem, jest umieszczona kotwica koloru bia∏ego
z przeplecionà linà kotwicznà zwini´tà w kszta∏cie lite-
ry „S”, skrzy˝owana w po∏owie swojej d∏ugoÊci z lufà
armatnià koloru ˝ó∏tego.

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

3. Wzór flagi Ministra Obrony Narodowej okreÊla
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 8. 1. Flagà Marsza∏ka Polski jest prostokàtny p∏at
tkaniny barwy czerwonej, obramowany dooko∏a
dwiema wst´gami bia∏ymi, mi´dzy którymi jest
umieszczona wst´ga czerwona. PoÊrodku p∏ata jest
umieszczony wizerunek or∏a Marsza∏ka Polski.

2. Stosunek szerokoÊci p∏ata do jego d∏ugoÊci wy-
nosi 5:6. Stosunek wst´g bia∏ych i wst´gi czerwonej
do szerokoÊci p∏ata wynosi 1:2. SzerokoÊç wst´gi bia-
∏ej (zewn´trznej) i wst´gi czerwonej jest jednakowa.
Stosunek szerokoÊci wst´gi bia∏ej wewn´trznej do
wst´gi bia∏ej zewn´trznej wynosi 2:3. Stosunek wyso-
koÊci or∏a do szerokoÊci flagi wynosi 1:2,5.
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3. Wzór flagi Marsza∏ka Polski okreÊla za∏àcznik nr 4
do rozporzàdzenia.

§ 9. 1. Flagà Szefa Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego 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 jest umieszczony wizerunek or∏a gene-
ra∏ów.

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

3. Wzór flagi Szefa Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 4

Znaki Marynarki Wojennej

§ 10. Oprócz znaków Marynarki Wojennej okreÊlo-
nych w ustawie, znakami u˝ywanymi w Marynarce
Wojennej sà:

1) bandera jednostek pomocniczych Marynarki Wo-
jennej;

2) flaga lotnisk (làdowisk) Marynarki Wojennej;

3) flagi:

a) dowódcy Marynarki Wojennej,

b) admira∏a,

c) admira∏a floty,

d) wiceadmira∏a,

e) kontradmira∏a,

f) genera∏ów;

4) proporczyki:

a) Szefa Sztabu Marynarki Wojennej,

b) dowódcy flotylli,

c) dowódcy dywizjonu,

d) dowódcy grupy.

§ 11. 1. Banderà jednostek pomocniczych Mary-
narki Wojennej jest prostokàtny p∏at tkaniny barwy
niebieskiej. W górnym rogu p∏ata, przy liku przy-
drzewcowym, jest umieszczony wizerunek bandery
wojennej. Stosunek szerokoÊci p∏ata do jego d∏ugoÊci
wynosi 3:5. Stosunek szerokoÊci wizerunku bandery
wojennej do szerokoÊci p∏ata wynosi 1:2.

2. Wzór bandery jednostek pomocniczych Marynar-
ki Wojennej okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 12. 1. Na obszyciu liku przydrzewcowego bande-
ry wojennej i bandery jednostek pomocniczych Mary-
narki Wojennej umieszcza si´ nazw´ okr´tu lub jed-
nostki pomocniczej Marynarki Wojennej.

2. Na pierwszej banderze podnoszonej na okr´cie
lub innej jednostce p∏ywajàcej umieszcza si´ nazw´
okr´tu lub jednostki pomocniczej Marynarki Wojennej
oraz dat´ pierwszego podniesienia bandery.

§ 13. 1. Flagà lotnisk (làdowisk) Marynarki Wojen-
nej jest prostokàtny p∏at tkaniny o barwach Rzeczypo-
spolitej Polskiej. PoÊrodku bia∏ego pasa jest umiesz-
czone god∏o Rzeczypospolitej Polskiej. W cz´Êci bia∏e-
go pasa, pomi´dzy god∏em Rzeczypospolitej Polskiej
a brzegiem przydrzewcowym, jest umieszczona sza-
chownica lotnicza. Na pasie czerwonym pod szachow-
nicà jest umieszczona kotwica koloru bia∏ego, przeple-
ciona linà kotwicznà zwini´tà w kszta∏cie litery „S”.

2. Stosunek wysokoÊci kotwicy do szerokoÊci flagi
wynosi 2:5.

3. Wzór flagi lotnisk (làdowisk) Marynarki Wojen-
nej okreÊla za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

§ 14. 1. Flagà dowódcy Marynarki Wojennej jest
prostokàtny p∏at tkaniny o barwach Rzeczypospolitej
Polskiej, zakoƒczony dwoma trójkàtnymi j´zykami na
wolnym liku. PoÊrodku d∏ugoÊci bia∏ego pasa, mierzo-
nej od liku przydrzewcowego do wierzcho∏ka wci´cia
mi´dzy j´zykami, jest umieszczone god∏o Rzeczypo-
spolitej Polskiej. PoÊrodku d∏ugoÊci czerwonego pasa,
pod god∏em Rzeczypospolitej Polskiej, jest umieszczo-
na kotwica koloru bia∏ego z linà kotwicznà zwini´tà
w kszta∏cie litery „S”.

2. Stosunek szerokoÊci p∏ata do jego d∏ugoÊci wy-
nosi 5:6. G∏´bokoÊç wci´cia jest równa jednej piàtej
szerokoÊci p∏ata. Stosunek wysokoÊci god∏a do szero-
koÊci p∏ata wynosi 2,15:5, a wysokoÊç kotwicy do sze-
rokoÊci p∏ata — 2,3:5.

3. Wzór flagi dowódcy Marynarki Wojennej okreÊ-
la za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

§ 15. 1. Flagà admira∏a jest prostokàtny p∏at tkani-
ny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakoƒczony
dwoma trójkàtnymi j´zykami na wolnym liku. PoÊrod-
ku d∏ugoÊci bia∏ego pasa, mierzonej od liku przy-
drzewcowego do wierzcho∏ka wci´cia mi´dzy j´zyka-
mi, jest umieszczone god∏o Rzeczypospolitej Polskiej.
Na czerwonym pasie, w pobli˝u liku przydrzewcowe-
go, sà umieszczone cztery gwiazdy pi´ciopromienne
koloru bia∏ego, u∏o˝one w romb.

2. Stosunek szerokoÊci p∏ata do jego d∏ugoÊci wy-
nosi 5:6. G∏´bokoÊç wci´cia jest równa jednej piàtej
szerokoÊci p∏ata. Stosunek wysokoÊci god∏a do szero-
koÊci p∏ata wynosi 2,15:5. Stosunek Êrednicy ko∏a 
opisanego na wierzcho∏kach gwiazdy do szerokoÊci
p∏ata wynosi 0,75:5. Stosunek odleg∏oÊci mi´dzy ob-
wodami kó∏ opisanymi na wierzcho∏kach gwiazd do
szerokoÊci p∏ata wynosi 0,35:5. Stosunek odleg∏oÊci
pomi´dzy Êrodkiem gwiazdy umieszczonej w pobli˝u
liku przydrzewcowego a likiem przydrzewcowym do
szerokoÊci p∏ata wynosi 1:5. Stosunek odleg∏oÊci po-
mi´dzy Êrodkiem gwiazd umieszczonych w pionie 
a likiem przydrzewcowym do szerokoÊci p∏ata wyno-
si 2,35:5.

3. Wzór flagi admira∏a okreÊla za∏àcznik nr 7 do
rozporzàdzenia.
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§ 16. 1. Flagà admira∏a floty jest prostokàtny p∏at
tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakoƒ-
czony 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 Pol-
skiej. Na czerwonym pasie, w pobli˝u liku przydrzew-
cowego, sà umieszczone trzy gwiazdy pi´ciopromien-
ne koloru bia∏ego, u∏o˝one w trójkàt równoboczny
w taki sposób, aby dwie z nich by∏y w jednakowej od-
leg∏oÊci od tego liku.

2. Stosunek szerokoÊci p∏ata do jego d∏ugoÊci wy-
nosi 5:6. G∏´bokoÊç wci´cia jest równa jednej piàtej
szerokoÊci p∏ata. Stosunek wysokoÊci god∏a do szero-
koÊci p∏ata wynosi 2,15:5. Stosunek Êrednicy ko∏a
opisanego na wierzcho∏kach gwiazdy do szerokoÊci
p∏ata wynosi 0,75:5. Stosunek odleg∏oÊci mi´dzy ob-
wodami kó∏ opisanymi na wierzcho∏kach gwiazd do
szerokoÊci p∏ata wynosi 0,35:5. Stosunek odleg∏oÊci
pomi´dzy Êrodkiem gwiazd umieszczonych w pionie
w pobli˝u liku przydrzewcowego do szerokoÊci p∏ata
wynosi 1:5. Stosunek odleg∏oÊci pomi´dzy Êrodkiem
pojedynczej gwiazdy a likiem przydrzewcowym do
szerokoÊci p∏ata wynosi 2,35:5.

3. Wzór flagi admira∏a floty okreÊla za∏àcznik nr 7
do rozporzàdzenia.

§ 17. 1. Flagà wiceadmira∏a jest prostokàtny p∏at
tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakoƒczo-
ny dwoma trójkàtnymi j´zykami na wolnym liku. Po-
Êrodku d∏ugoÊci bia∏ego pasa, mierzonej od liku przy-
drzewcowego do wierzcho∏ka wci´cia mi´dzy j´zyka-
mi, jest umieszczone god∏o Rzeczypospolitej Polskiej.
Na czerwonym pasie, w pobli˝u liku przydrzewcowego,
w jednakowej odleg∏oÊci od tego liku, sà umieszczone
dwie gwiazdy pi´ciopromienne koloru bia∏ego.

2. Stosunek szerokoÊci p∏ata do jego d∏ugoÊci wy-
nosi 5:6. G∏´bokoÊç wci´cia jest równa jednej piàtej
szerokoÊci p∏ata. Stosunek wysokoÊci god∏a do szero-
koÊci p∏ata wynosi 2,15:5. Stosunek Êrednicy ko∏a 
opisanego na wierzcho∏kach gwiazdy do szerokoÊci
p∏ata wynosi 0,75:5. Stosunek odleg∏oÊci mi´dzy ob-
wodami kó∏ opisanymi na wierzcho∏kach gwiazd do
szerokoÊci p∏ata wynosi 0,35:5. Stosunek odleg∏oÊci
pomi´dzy Êrodkami gwiazd umieszczonych w pionie
w pobli˝u liku przydrzewcowego do szerokoÊci p∏ata
wynosi 1:5.

3. Wzór flagi wiceadmira∏a okreÊla za∏àcznik nr 7
do rozporzàdzenia.

§ 18. 1. Flagà kontradmira∏a jest prostokàtny p∏at
tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakoƒ-
czony 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 Pol-
skiej. Na czerwonym pasie, w pobli˝u liku przydrzew-
cowego, jest umieszczona poÊrodku gwiazda pi´cio-
promienna koloru bia∏ego.

2. Stosunek szerokoÊci p∏ata do jego d∏ugoÊci wy-
nosi 5:6. G∏´bokoÊç wci´cia jest równa jednej piàtej
szerokoÊci p∏ata. Stosunek wysokoÊci god∏a do szero-
koÊci p∏ata wynosi 2,15:5. Stosunek Êrednicy ko∏a 
opisanego na wierzcho∏kach gwiazdy do szerokoÊci

p∏ata wynosi 0,75:5. Stosunek odleg∏oÊci pomi´dzy
Êrodkiem gwiazdy a likiem przydrzewcowym do sze-
rokoÊci p∏ata wynosi 1:5.

3. Wzór flagi kontradmira∏a okreÊla za∏àcznik nr 7
do rozporzàdzenia.

§ 19. 1. Flagà genera∏ów jest prostokàtny p∏at tka-
niny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakoƒczony
dwoma trójkàtnymi j´zykami na wolnym liku. PoÊrod-
ku d∏ugoÊci bia∏ego pasa, mierzonej od liku przy-
drzewcowego do wierzcho∏ka wci´cia mi´dzy j´zyka-
mi, jest umieszczone god∏o Rzeczypospolitej Polskiej.
PoÊrodku d∏ugoÊci czerwonego pasa, pod god∏em
Rzeczypospolitej Polskiej, sà umieszczone dwie skrzy-
˝owane lufy armatnie, a pod nimi kula. Lufy i kula sà
koloru ˝ó∏tego.

2. Stosunek szerokoÊci p∏ata do jego d∏ugoÊci wy-
nosi 5:6. G∏´bokoÊç wci´cia jest równa jednej piàtej
szerokoÊci p∏ata. Stosunek wysokoÊci god∏a do szero-
koÊci p∏ata wynosi 2,15:5. Stosunek szerokoÊci p∏asz-
czyzny zaj´tej przez skrzy˝owane lufy oraz kul´ do sze-
rokoÊci p∏ata wynosi 2,15:5. Stosunek Êrednicy kuli do
szerokoÊci p∏ata wynosi 1:9.

3. Wzór flagi genera∏ów okreÊla za∏àcznik nr 7 do
rozporzàdzenia.

§ 20. 1. Znakami Szefa Sztabu Marynarki Wojennej
i dowódców zespo∏ów okr´tów sà proporczyki z p∏ata
tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej z god∏em
Rzeczypospolitej Polskiej, zakoƒczone „jaskó∏czymi
ogonami” o ustalonych kolorach dla:

1) Szefa Sztabu Marynarki Wojennej — czerwony;

2) dowódcy flotylli — bia∏y;

3) dowódcy dywizjonu — niebieski;

4) dowódcy grupy — zielony.

2. Wzory znaków, o których mowa w ust. 1, okreÊ-
la za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 5

Flagi dowódców (komendantów, szefów)
jednostek organizacyjnych podleg∏ych

Ministrowi Obrony Narodowej

§ 21. 1. Znakami u˝ywanymi w Si∏ach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej sà flagi dowódców (komen-
dantów, szefów) jednostek organizacyjnych podle-
g∏ych Ministrowi Obrony Narodowej.

2. Flagà dowódców (komendantów, szefów) jedno-
stek organizacyjnych jest prostokàtny p∏at tkaniny. Sto-
sunek szerokoÊci p∏ata do jego d∏ugoÊci wynosi 5:6.

Rozdzia∏ 6

Proporce rozpoznawcze dowódców
zwiàzków operacyjnych, taktycznych,

oddzia∏ów i pododdzia∏ów

§ 22. Znakami u˝ywanymi w Si∏ach Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej sà proporce rozpoznawcze do-
wódców zwiàzków operacyjnych, taktycznych, od-
dzia∏ów i pododdzia∏ów.
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§ 23. 1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy
zwiàzku operacyjnego (równorz´dny) jest prostokàtny
p∏at tkaniny g∏adki albo sk∏adajàcy si´ z dwóch lub
trzech pasów. PoÊrodku d∏ugoÊci p∏ata mierzonej od
liku przydrzewcowego do tylnej kraw´dzi proporca
jest umieszczony znak Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej okreÊlony w ustawie lub inny element sym-
boliki wojskowej zwiàzku operacyjnego.

2. D∏ugoÊç p∏ata wynosi 90 cm, a szerokoÊç p∏ata
— 30 cm. 

§ 24. 1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy dy-
wizji (równorz´dny) jest prostokàtny p∏at tkaniny
g∏adki albo sk∏adajàcy si´ z dwóch, trzech lub czterech
pasów. Cz´Êç przylegajàca do liku przydrzewcowego
ma postaç trójkàta z∏o˝onego z trzech cz´Êci trójkàt-
nych barwy amarantowej, chabrowej i bia∏ej. PoÊrod-
ku d∏ugoÊci p∏ata, mierzonej od liku przydrzewcowe-
go do tylnej kraw´dzi proporca, mo˝e byç umieszczo-
na oznaka rozpoznawcza dywizji (równorz´dny).

2. D∏ugoÊç p∏ata wynosi 80 cm, a szerokoÊç p∏ata
— 30 cm. G∏´bokoÊç trójkàta przylegajàcego do liku
przydrzewcowego wynosi 25 cm. 

3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy
dywizji (równorz´dny) okreÊla za∏àcznik nr 9 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 25. 1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy dy-
wizji dziedziczàcej tradycje zwiàzku taktycznego kawa-
lerii jest prostokàtny p∏at tkaniny z umieszczonym na
Êrodku trójkàtem, zakoƒczony dwoma trójkàtnymi j´-
zykami na wolnym liku. Cz´Êç przylegajàca do liku
przydrzewcowego ma postaç kwadratu sk∏adajàcego
si´ z czterech kwadratowych cz´Êci w barwach ama-
rantowej, bia∏ej, ˝ó∏tej i chabrowej. PoÊrodku kwadra-
tu, na przeci´ciu linii ∏àczàcych poszczególne cz´Êci,
mo˝e byç umieszczona oznaka rozpoznawcza dywizji.

2. D∏ugoÊç p∏ata wynosi 120 cm, a szerokoÊç p∏ata
— 30 cm. G∏´bokoÊç wci´cia jest równa jednej drugiej
d∏ugoÊci p∏ata. Stosunek wielkoÊci kwadratu do d∏u-
goÊci p∏ata wynosi 1:4.

3. Wzór proporca rozpoznawczego dowódcy dywi-
zji dziedziczàcej tradycje zwiàzku taktycznego kawale-
rii okreÊla za∏àcznik nr 10 do rozporzàdzenia.

§ 26. 1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy bry-
gady (równorz´dny) jest trójkàtny p∏at tkaniny g∏adki
albo sk∏adajàcy si´ z dwóch, trzech lub czterech pa-
sów, zakoƒczony dwoma trójkàtnymi j´zykami na
wolnym liku. W jednej piàtej d∏ugoÊci p∏ata, mierzonej
od liku przydrzewcowego do wierzcho∏ka wci´cia
mi´dzy j´zykami, mo˝e byç umieszczony element
symboliki brygady (równorz´dny).

2. D∏ugoÊç p∏ata wynosi 80 cm. SzerokoÊç p∏ata
mierzona przy liku przydrzewcowym wynosi 30 cm,
a pomi´dzy koƒcówkami j´zyków na wolnym liku 
— 15 cm. G∏´bokoÊç wci´cia wynosi 25 cm.

3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy
brygady (równorz´dny) okreÊla za∏àcznik nr 11 do roz-
porzàdzenia.

§ 27. 1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy bry-
gady (równorz´dny) dziedziczàcej tradycje zwiàzku
taktycznego lub oddzia∏u kawalerii jest prostokàtny
p∏at tkaniny g∏adki albo sk∏adajàcy si´ z dwóch, trzech
lub czterech pasów, zakoƒczony dwoma trójkàtnymi
j´zykami na wolnym liku. Cz´Êç przylegajàca do liku
przydrzewcowego ma postaç kwadratu sk∏adajàcego
si´ z czterech kwadratowych cz´Êci w barwach ama-
rantowej, bia∏ej, ˝ó∏tej i chabrowej lub w barwach ba-
talionów brygady. PoÊrodku kwadratu, na przeci´ciu
linii ∏àczàcych poszczególne cz´Êci, mo˝e byç umiesz-
czony element symboliki brygady (równorz´dny).

2. D∏ugoÊç p∏ata wynosi 120 cm, a szerokoÊç p∏ata
— 30 cm. G∏´bokoÊç wci´cia jest równa jednej drugiej
d∏ugoÊci p∏ata. Stosunek wielkoÊci kwadratu do d∏u-
goÊci p∏ata wynosi 1:4.

3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy
brygady (równorz´dny) dziedziczàcej tradycje zwiàzku
taktycznego lub oddzia∏u kawalerii okreÊla za∏àcznik
nr 12 do rozporzàdzenia.

§ 28. 1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy pu∏ku
(równorz´dny) jest prostokàtny p∏at tkaniny g∏adki albo
sk∏adajàcy si´ z dwóch lub trzech pasów. W jednej pià-
tej d∏ugoÊci p∏ata, mierzonej od liku przydrzewcowego,
mo˝e byç umieszczony element symboliki pu∏ku (rów-
norz´dny).

2. D∏ugoÊç p∏ata wynosi 50 cm, a szerokoÊç —
30 cm.

3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy
pu∏ku (równorz´dny) okreÊla za∏àcznik nr 13 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 29. 1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy pu∏ku
(równorz´dny) dziedziczàcego tradycje zwiàzku tak-
tycznego lub oddzia∏u kawalerii jest prostokàtny p∏at
tkaniny g∏adki albo sk∏adajàcy si´ z dwóch, trzech lub
czterech pasów, zakoƒczony dwoma trójkàtnymi j´zy-
kami na wolnym liku. Cz´Êç przylegajàca do liku przy-
drzewcowego ma postaç kwadratu sk∏adajàcego si´
z czterech kwadratowych cz´Êci w barwach amaranto-
wej, bia∏ej, ˝ó∏tej i chabrowej lub w barwach podod-
dzia∏ów. PoÊrodku kwadratu, na przeci´ciu linii ∏àczà-
cych poszczególne cz´Êci, mo˝e byç umieszczony ele-
ment symboliki pu∏ku (równorz´dny).

2. D∏ugoÊç p∏ata wynosi 100 cm, a szerokoÊç p∏ata
— 25 cm. G∏´bokoÊç wci´cia jest równa jednej drugiej
d∏ugoÊci p∏ata. Stosunek wielkoÊci kwadratu do d∏u-
goÊci p∏ata wynosi 1:4.

3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy
pu∏ku (równorz´dny) dziedziczàcego tradycje zwiàzku
taktycznego lub oddzia∏u kawalerii okreÊla za∏àcznik
nr 14 do rozporzàdzenia.

§ 30. 1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy ba-
talionu (równorz´dny) jest trójkàtny p∏at tkaniny g∏ad-
ki albo sk∏adajàcy si´ z dwóch lub trzech pasów.
W jednej piàtej d∏ugoÊci p∏ata, mierzonej od liku przy-
drzewcowego, mo˝e byç umieszczony element sym-
boliki batalionu (równorz´dny).

2. D∏ugoÊç p∏ata wynosi 80 cm, a szerokoÊç p∏ata
mierzona przy liku przydrzewcowym — 30 cm.
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3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy
batalionu (równorz´dnych) okreÊla za∏àcznik nr 15 do
rozporzàdzenia.

§ 31. 1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy ba-
talionu (równorz´dny) dziedziczàcego tradycje zwiàz-
ku taktycznego, oddzia∏u lub pododdzia∏u kawalerii
jest prostokàtny p∏at tkaniny g∏adki albo sk∏adajàcy
si´ z dwóch lub trzech pasów, zakoƒczony dwoma
trójkàtnymi j´zykami na wolnym liku. Cz´Êç przylega-
jàca do liku przydrzewcowego ma postaç kwadratu
sk∏adajàcego si´ z czterech kwadratowych cz´Êci
w barwach amarantowej, bia∏ej, ˝ó∏tej i chabrowej.
PoÊrodku kwadratu, na przeci´ciu linii ∏àczàcych po-
szczególne cz´Êci, mo˝e byç umieszczony element na-
wiàzujàcy do symboliki batalionu (równorz´dny).

2. D∏ugoÊç p∏ata wynosi 80 cm, a szerokoÊç p∏ata
— 20 cm. G∏´bokoÊç wci´cia jest równa jednej drugiej
d∏ugoÊci p∏ata. Stosunek wielkoÊci kwadratu do d∏u-
goÊci p∏ata wynosi 1:4.

3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy
batalionu (równorz´dny) dziedziczàcego tradycje
zwiàzku taktycznego, oddzia∏u lub pododdzia∏u kawa-
lerii okreÊla za∏àcznik nr 16 do rozporzàdzenia.

§ 32. 1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy
kompanii (równorz´dny) jest trójkàtny p∏at tkaniny
g∏adki lub sk∏adajàcy si´ z dwóch pasów. W jednej
czwartej d∏ugoÊci p∏ata, mierzonej od liku przydrzew-
cowego, mo˝e byç umieszczony element symboliki
kompanii (równorz´dny).

2. D∏ugoÊç p∏ata wynosi 50 cm, a szerokoÊç mie-
rzona przy liku przydrzewcowym — 30 cm.

3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy
kompanii (równorz´dny) okreÊla za∏àcznik nr 17 do
rozporzàdzenia.

§ 33. 1. Proporcem rozpoznawczym dowódcy
kompanii (równorz´dny) dziedziczàcej tradycje pod-
oddzia∏u kawalerii jest prostokàtny p∏at tkaniny g∏adki
lub sk∏adajàcy si´ z dwóch pasów, zakoƒczony dwo-
ma trójkàtnymi j´zykami na wolnym liku. Cz´Êç przy-
legajàca do liku przydrzewcowego ma postaç kwadra-
tu w barwie wynikajàcej z kolejnoÊci pododdzia∏u. Po-
Êrodku kwadratu mo˝e byç umieszczony element na-
wiàzujàcy do symboliki kompanii (równorz´dny).

2. D∏ugoÊç p∏ata wynosi 80 cm, a szerokoÊç p∏ata
— 20 cm. G∏´bokoÊç wci´cia jest równa jednej drugiej
d∏ugoÊci p∏ata. Stosunek wielkoÊci kwadratu do d∏u-
goÊci p∏ata wynosi 1:4.

3. Wzory proporców rozpoznawczych dowódcy
kompanii (równorz´dny) dziedziczàcej tradycje pod-
oddzia∏u kawalerii okreÊla za∏àcznik nr 18 do rozporzà-
dzenia.

Rozdzia∏ 7

Odznaki honorowe, odznaki pamiàtkowe,
odznaki absolwentów oraz oznaki

dla celów rozpoznawczych

§ 34. Znakami u˝ywanymi w Si∏ach Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej sà: 

1) odznaki honorowe, okolicznoÊciowe i jubileuszowe;

2) odznaki pamiàtkowe jednostek wojskowych;

3) odznaki absolwentów akademii wojskowych,
szkó∏ wojskowych oraz centrów i oÊrodków szko-
lenia rodzajów Si∏ Zbrojnych;

4) dla celów rozpoznawczych:

a) oznaki rozpoznawcze jednostek wojskowych,

b) proporczyki na berety (fura˝erki) jednostek woj-
skowych,

c) barwy otoków na czapkach garnizonowych,

d) god∏a jednostek lotniczych,

e) god∏a okr´tów.

Rozdzia∏ 8

Oznaki przynale˝noÊci paƒstwowej ˝o∏nierzy
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

§ 35. Oznakami przynale˝noÊci paƒstwowej u˝y-
wanymi przez ˝o∏nierzy Si∏ Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej, zwanymi dalej „oznakami przynale˝noÊci
paƒstwowej”, sà symbole Rzeczypospolitej Polskiej,
okreÊlone w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle,
barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o piecz´ciach paƒstwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235,
poz. 2000 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600), noszone
na ubiorze wojskowym w postaci naszywek odpowia-
dajàcych:

1) god∏u Rzeczypospolitej Polskiej;

2) fladze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 36. 1. Naszywka, o której mowa w § 35 pkt 1, ma
wymiary 52 mm x 66 mm.

2. Naszywka, o której mowa w § 35 pkt 2, ma wy-
miary 30 mm x 48 mm.

Rozdzia∏ 9

Znak promocyjny Wojska Polskiego

§ 37. 1. Znakiem u˝ywanym w Si∏ach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej jest znak promocyjny Woj-
ska Polskiego.

2. Znakiem promocyjnym Wojska Polskiego sà li-
tery „WP” z wpisanym w liter´ „P” stylizowanym wi-
zerunkiem or∏a w koronie zamkni´tej. W prawym dol-
nym rogu znaku promocyjnego Wojska Polskiego
znajduje si´ napis: „WOJSKO POLSKIE”. Znak Wojska
Polskiego jest barwy czerwonej.

3. Wzór znaku promocyjnego Wojska Polskiego
okreÊla za∏àcznik nr 19 do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 10

Przepis koƒcowy

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

Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. (poz. 689)

Za∏àcznik nr 1

ORZE¸
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

ORZE¸ ORZE¸
MARSZA¸KA POLSKI GENERA¸ÓW

(ADMIRA¸ÓW)
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Za∏àcznik nr 2

PROPORZEC
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Za∏àcznik nr 3

FLAGA
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
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Za∏àcznik nr 4

FLAGA
MARSZA¸KA POLSKI

FLAGA
SZEFA SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO
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Za∏àcznik nr 5

BANDERA
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MARYNARKI WOJENNEJ
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Za∏àcznik nr 6

FLAGA
LOTNISK (LÑDOWISK) MARYNARKI WOJENNEJ
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Za∏àcznik nr 7

FLAGA DOWÓDCY FLAGA
MARYNARKI WOJENNEJ ADMIRA¸A

FLAGA FLAGA
ADMIRA¸A FLOTY WICEADMIRA¸A

FLAGA FLAGA
KONTRADMIRA¸A GENERA¸ÓW
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Za∏àcznik nr 8

PROPORCZYK
SZEFA SZTABU

MARYNARKI WOJENNEJ

PROPORCZYK
DOWÓDCY FLOTYLLI

PROPORCZYK
DOWÓDCY DYWIZJONU

PROPORCZYK
DOWÓDCY GRUPY
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Za∏àcznik nr 9

PROPORCE ROZPOZNAWCZE DOWÓDCY DYWIZJI (RÓWNORZ¢DNY)
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Za∏àcznik nr 10

PROPORZEC ROZPOZNAWCZY DOWÓDCY DYWIZJI
DZIEDZICZÑCEJ TRADYCJE ZWIÑZKU TAKTYCZNEGO KAWALERII
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Za∏àcznik nr 11

PROPORCE ROZPOZNAWCZE DOWÓDCY BRYGADY (RÓWNORZ¢DNY)
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Za∏àcznik nr 12

PROPORCE ROZPOZNAWCZE DOWÓDCY BRYGADY (RÓWNORZ¢DNY)
DZIEDZICZÑCEJ TRADYCJE ZWIÑZKU TAKTYCZNEGO

LUB ODDZIA¸U KAWALERII
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Za∏àcznik nr 13

PROPORCE ROZPOZNAWCZE DOWÓDCY PU¸KU (RÓWNORZ¢DNY)
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Za∏àcznik nr 14

PROPORCE ROZPOZNAWCZE DOWÓDCY PU¸KU (RÓWNORZ¢DNY)
DZIEDZICZÑCEGO TRADYCJE ZWIÑZKU TAKTYCZNEGO

LUB ODDZIA¸U KAWALERII
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Za∏àcznik nr 15

PROPORCE ROZPOZNAWCZE DOWÓDCY BATALIONU (RÓWNORZ¢DNY)
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Za∏àcznik nr 16

PROPORCE ROZPOZNAWCZE DOWÓDCY BATALIONU (RÓWNORZ¢DNY)
DZIEDZICZÑCEGO TRADYCJE ZWIÑZKU TAKTYCZNEGO,

ODDZIA¸U LUB PODODDZIA¸U KAWALERII
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Za∏àcznik nr 17

PROPORCE ROZPOZNAWCZE DOWÓDCY KOMPANII (RÓWNORZ¢DNY)
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Za∏àcznik nr 18

PROPORCE ROZPOZNAWCZE DOWÓDCY KOMPANII (RÓWNORZ¢DNY)
DZIEDZICZÑCEJ TRADYCJE PODODDZIA¸U KAWALERII
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Za∏àcznik nr 19

ZNAK PROMOCYJNY WOJSKA POLSKIEGO


