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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 maja 2009 r.
w sprawie sposobu u˝ywania znaków Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 lutego
1993 r. o znakach Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z póên. zm.1)) zarzàdza
si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1

§ 5. 1. Wizerunek or∏a genera∏ów (admira∏ów) mo˝e byç u˝ywany na ich drukach, proporcach i innych
znakach.
2. Wzór haftu or∏a genera∏ów (admira∏ów) i sposób jego umieszczania na mundurze okreÊlajà przepisy rozporzàdzenia, o którym mowa w § 2.

Or∏y wojskowe
Rozdzia∏ 2
§ 1. Znaków or∏ów wojskowych u˝ywa si´:
1) na wojskowych nakryciach g∏owy;
2) na proporcach, odznakach, oznakach, god∏ach i innych znakach u˝ywanych wy∏àcznie w Si∏ach
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3) na p∏omieniach do sygna∏ówek oraz fartuchach do
werbli, tarabanów i kot∏ów marszowych;
4) na guzikach mundurów wyjÊciowych i galowych
˝o∏nierzy Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(z wyjàtkiem Marynarki Wojennej);
5) jako materia∏ ilustracyjny;
6) na drukach i wydawnictwach wojskowych;
7) w winietach wydawnictw i w publikacjach naukowych;
8) w innych przypadkach w jednostkach wojskowych
— za zgodà Ministra Obrony Narodowej.
§ 2. Sposób noszenia or∏ów wojskowych okreÊlajà
przepisy rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez ˝o∏nierzy zawodowych i kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 53, z póên. zm.2)).
§ 3. Wizerunek or∏a Ministerstwa Obrony Narodowej mo˝e byç u˝ywany przez jednostki organizacyjne
podleg∏e Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane i komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej.
§ 4. 1. Wizerunek or∏a Marsza∏ka Polski mo˝e byç
u˝ywany na drukach oraz na fladze, proporcu i innych
znakach Marsza∏ka Polski.
2. Wzór haftu or∏a Marsza∏ka Polski i sposób jego
umieszczania na mundurze okreÊlajà przepisy rozporzàdzenia, o którym mowa w § 2.
———————
1)

2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1995 r. Nr 150, poz. 731, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036,
z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 588.
Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1137, z 2007 r. Nr 113,
poz. 776, z 2008 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 138, poz. 867 oraz
z 2009 r. Nr 9, poz. 47.

Sztandary jednostek wojskowych
§ 6. 1. Sztandary jednostek wojskowych sà u˝ywane podczas:
1) uroczystych obchodów Êwiàt narodowych, paƒstwowych i wojskowych;
2) wr´czania jednostce wojskowej odznak orderów
i odznaczeƒ;
3) przyjmowania przez jednostk´ wojskowà wyró˝niajàcej nazwy lub imienia patrona;
4) sk∏adania przez ˝o∏nierzy przysi´gi wojskowej;
5) po˝egnania ˝o∏nierzy zwalnianych z czynnej s∏u˝by wojskowej;
6) promowania absolwentów szkó∏ wojskowych;
7) przekazywania stanowiska s∏u˝bowego dowódcy
jednostki wojskowej;
8) uroczystoÊci o charakterze patriotycznym i religijnym (apeli lub zbiórek ˝o∏nierzy, parad wojskowych, capstrzyków, apeli poleg∏ych, apeli pami´ci,
odpraw wart, pogrzebów z wojskowà asystà honorowà);
9) po˝egnania i powitania ˝o∏nierzy wyje˝d˝ajàcych
i powracajàcych z misji poza granicami paƒstwa;
10) przekazywania sztandaru do Muzeum Wojska Polskiego;
11) wykonywania szczególnych zadaƒ s∏u˝bowych
przez jednostk´ wojskowà, çwiczeƒ wojskowych
oraz w innych szczególnych okolicznoÊciach.
2. Sztandaru u˝ywa si´ na rozkaz dowódcy jednostki wojskowej lub jego prze∏o˝onych.
3. Ze sztandarem mo˝e wyst´powaç jednostka
wojskowa, jej kompania honorowa albo wystawiona
przez t´ jednostk´ wojskowa asysta honorowa.
4. Rozwini´ty sztandar nosi poczet sztandarowy
w sk∏adzie: dowódca pocztu sztandarowego — oficer
m∏odszy, sztandarowy — podoficer oraz asystujàcy —
podoficer.
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5. Sztandarowy nosi bandolier (pas) wykonany ze
skóry i pokryty suknem czerwonym z galonem srebrnym. Bandolier jednostki wojskowej odznaczonej Orderem Wojennym Virtuti Militari pokrywa si´ suknem
niebieskim z pasami czarnymi i galonem srebrnym.
Bandolier jednostki wojskowej odznaczonej Orderem
Krzy˝a Wojskowego pokrywa si´ suknem karmazynowym z pasami granatowymi i galonem srebrnym.
§ 7. 1. Wr´czania sztandaru nadanego jednostce
wojskowej dokonuje si´ podczas uroczystego apelu
(zbiórki) ˝o∏nierzy tej jednostki.
2. Przed wr´czeniem sztandaru kapelan wojskowy
dokonuje jego poÊwi´cenia.
3. Na uroczystoÊç wr´czenia sztandaru zaprasza
si´ jego fundatorów, a tak˝e przedstawicieli w∏adz
paƒstwowych i samorzàdu terytorialnego oraz stowarzyszeƒ kombatanckich i innych organizacji pozarzàdowych.
4. Podczas uroczystoÊci wr´czenia sztandaru wbija si´ czternaÊcie gwoêdzi honorowych, które wbijajà:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Minister Obrony Narodowej;

Poz. 690

2. Umieszczenie na sztandarze odznaki orderu lub
odznaczenia nadanego jednostce wojskowej nast´puje w sposób okreÊlony w § 31 rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materia∏u, wymiarów,
wzorów rysunkowych oraz sposobu i okolicznoÊci noszenia odznak orderów i odznaczeƒ (Dz. U. Nr 90,
poz. 452, z 2006 r. Nr 196, poz. 1445 oraz z 2007 r.
Nr 53, poz. 353 i Nr 151, poz. 1075).
3. Szarfa ze wst´gi Orderu Wojennego Virtuti Militari lub Orderu Krzy˝a Wojskowego pozostaje umieszczona na drzewcu sztandaru.
§ 10. 1. Sztandar powinien byç przechowywany
w miejscu zapewniajàcym jego ochron´ przed utratà
i zniszczeniem oraz jego nale˝yte honorowanie:
1) w miejscu sta∏ej dyslokacji jednostki wojskowej —
w sali tradycji, gabinecie dowódcy lub w kancelarii, rozwini´ty w gablocie;
2) w miejscu tymczasowej dyslokacji jednostki wojskowej i podczas marszu (przejazdu) — w miejscu
wskazanym przez dowódc´ jednostki wojskowej,
zwini´ty w pokrowcu i pod ochronà wartownika;
na rozkaz dowódcy jednostki wojskowej sztandar
mo˝e byç rozwini´ty.

3) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
4) dowódca rodzaju Si∏ Zbrojnych (okr´gu wojskowego);

2. Przechowywanie i ochron´ sztandaru organizuje szef sztabu jednostki wojskowej.

5) wojewoda;

§ 11. 1. Dowódca jednostki wojskowej ulegajàcej
rozformowaniu przekazuje sztandar jednostki wojskowej do Muzeum Wojska Polskiego wraz z aktami
nadania i ufundowania sztandaru, z zastrze˝eniem
ust. 2.

6) fundator sztandaru;
7) rodzice chrzestni sztandaru;
8) dowódca (szef) rodzaju wojsk (s∏u˝by);
9) dowódca dywizji (innego zwiàzku organizacyjnego);
10) dowódca jednostki wojskowej;
11) przedstawiciel oficerów;
12) przedstawiciel podoficerów zawodowych;
13) przedstawiciel szeregowych zawodowych;
14) przedstawiciel pracowników wojska.
5. W przypadku nieobecnoÊci osób, o których mowa w ust. 4 pkt 1—6 i 8—10, gwoêdzie honorowe wbijajà przedstawiciele tych osób.
§ 8. Ponadto podczas uroczystoÊci wr´czania
sztandaru lub w przypadkach okreÊlonych w § 6 mogà byç wbijane w jego drzewce gwoêdzie pamiàtkowe, zawierajàce nazwy pól bitewnych, na których walczy∏a jednostka wojskowa, i daty tych bitew, imiona
i nazwiska oraz stopnie wojskowe jej zas∏u˝onych dowódców i ˝o∏nierzy, a tak˝e daty i zdarzenia wa˝ne
w dziejach jednostki.
§ 9. 1. Umieszczenie na sztandarze odznak orderów i odznaczeƒ nadanych jednostce wojskowej dokonuje si´ podczas uroczystego apelu (zbiórki) ˝o∏nierzy tej jednostki.

2. W przypadku rozformowania jednostki wojskowej i sformowania w miejscu jej stacjonowania innej
jednostki, która przejmuje dziedzictwo tradycji rozformowanej jednostki, sztandar tej jednostki mo˝e byç
przej´ty przez jednostk´ nowo sformowanà. Decyzj´
w tej sprawie podejmuje Minister Obrony Narodowej
na wniosek dowódcy nowo sformowanej jednostki
wojskowej, przy uwzgl´dnieniu opinii kolejnych prze∏o˝onych oraz stanowiska dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwej
do spraw dzia∏alnoÊci wychowawczej w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przy zdawaniu sztandaru jednostki wojskowej
do Muzeum Wojska Polskiego sporzàdza si´ protokó∏
zdawczo-odbiorczy, który pozostaje w jednostce wojskowej i w Muzeum Wojska Polskiego, a tak˝e przesy∏a si´ go do komórki organizacyjnej Ministerstwa
Obrony Narodowej w∏aÊciwej do spraw dzia∏alnoÊci
wychowawczej w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Protokó∏ zdawczo-odbiorczy powinien zawieraç opis
stanu sztandaru, wzmiank´ o przekazaniu aktów
nadania i ufundowania sztandaru oraz podpisy osoby
przekazujàcej i przyjmujàcej.
4. Wraz z protoko∏em powinien byç przekazany zarys dziejów sztandaru.
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§ 12. 1. W uzasadnionych przypadkach sztandary
przekazane do Muzeum Wojska Polskiego mogà byç
— za zgodà dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwej do spraw dzia∏alnoÊci wychowawczej w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — wypo˝yczane jednostkom wojskowym w celu umieszczenia w ich salach tradycji oraz
eksponowania podczas obchodów Êwiàt narodowych, paƒstwowych i wojskowych na terenie jednostki wojskowej.
2. W wyjàtkowych przypadkach sztandary wypo˝yczone z Muzeum Wojska Polskiego mogà byç — za
zgodà dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa
Obrony Narodowej w∏aÊciwej do spraw dzia∏alnoÊci
wychowawczej w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej — eksponowane podczas uroczystych obchodów Êwiàt narodowych, paƒstwowych i wojskowych.
3. Jednostki wojskowe, które wypo˝yczy∏y sztandary z Muzeum Wojska Polskiego, nie mogà ich u˝ywaç do innych celów ni˝ okreÊlone w ust. 1 i 2.

Poz. 690

3. W przypadku obecnoÊci na lotnisku (làdowisku)
Marynarki Wojennej zorganizowanych jednostek bàdê
si∏ i Êrodków lotnictwa wojskowego paƒstw obcych
flaga lotnisk (làdowisk) Marynarki Wojennej powinna
byç podniesiona przez ca∏y czas ich obecnoÊci.
4. Szczegó∏owe zasady podnoszenia i opuszczania
flagi lotnisk (làdowisk) Marynarki Wojennej okreÊla
Ceremonia∏ Wojskowy.
§ 19. Flagi dowódcy Marynarki Wojennej, admira∏a, admira∏a floty, wiceadmira∏a, kontradmira∏a, genera∏ów oraz proporczyki Szefa Sztabu Marynarki Wojennej, dowódcy flotylli, dowódcy dywizjonu, dowódcy grupy podnosi si´ na okr´cie wojennym lub innej
jednostce p∏ywajàcej Marynarki Wojennej, na których
osoby honorowane tymi znakami przebywajà oficjalnie.
Rozdzia∏ 4
Znaki lotnictwa wojskowego

Rozdzia∏ 3

§ 20. 1. Na wojskowych statkach powietrznych
szachownica lotnicza umieszczana jest na p∏atowcu:

Znaki Marynarki Wojennej

1) samolotu — po obu stronach statecznika pionowego (w przypadku podwójnego usterzenia pionowego tylko na zewn´trznych powierzchniach
stateczników pionowych) oraz na dolnych powierzchniach lewego i prawego p∏ata skrzyd∏a
(w przypadku dwup∏ata — tylko na dolnych powierzchniach lewego i prawego dolnego p∏ata
skrzyd∏a);

§ 13. 1. Bander´ wojennà podnoszà okr´ty Marynarki Wojennej.
2. List´ okr´tów Marynarki Wojennej uprawnionych do podnoszenia bandery wojennej oraz daty
pierwszego podniesienia i ostatniego opuszczenia
bandery wojennej ustala dowódca Marynarki Wojennej.
§ 14. Jednostki p∏ywajàce, nieuprawnione do u˝ywania bandery wojennej, podnoszà w jej miejsce bander´ jednostek pomocniczych Marynarki Wojennej.
§ 15. 1. Bandera podnoszona po raz pierwszy na
okr´cie bàdê innej jednostce p∏ywajàcej mo˝e byç
ufundowana za zgodà dowódcy Marynarki Wojennej.
2. Bandery, o której mowa w ust. 1, u˝ywa si´ do
ostatniego podniesienia bandery. Po ostatnim jej
opuszczeniu na obszyciu liku przydrzewcowego
umieszcza si´ dat´ ostatniego opuszczenia i przekazuje do Muzeum Marynarki Wojennej. Tryb przekazywania bander do muzeum ustala dowódca Marynarki
Wojennej.
§ 16. Proporzec Marynarki Wojennej podnosi si´
na okr´tach wojennych.

2) Êmig∏owca — po obu stronach tylnej cz´Êci kad∏uba oraz na jego dolnej powierzchni.
2. Szachownic´ lotniczà umieszcza si´ tak, aby jej
kraw´dzie by∏y równoleg∏e do osi symetrii pod∏u˝nej
i kraw´dzi natarcia lub sp∏ywu skrzyd∏a.
3. Szachownica lotnicza nie mo˝e swym obrysem
wchodziç na cz´Êci ruchome statku powietrznego (lotki, drzwi, wrota ∏adunkowe itp.), natomiast mo˝e byç
umieszczona w ca∏oÊci na ruchomej cz´Êci samolotu
(ruchoma cz´Êç skrzyd∏a, ster kierunku).
§ 21. 1. Szachownica lotnicza umieszczona na bia∏ych bàdê czerwonych p∏aszczyznach wojskowych
statków powietrznych powinna mieç obwiedzione
szarà kreskà obrze˝a skrajów:
1) bia∏ych — w przypadku umieszczenia na p∏aszczyznach o barwie bia∏ej;
2) czerwonych — w przypadku umieszczenia na
p∏aszczyznach o barwie czerwonej.

§ 17. Znak dowódcy okr´tu podnosi si´ na okr´cie
lub jednostce pomocniczej Marynarki Wojennej b´dàcych w kampanii i dowodzonych przez oficera Marynarki Wojennej.

SzerokoÊç szarej kreski obrze˝a wynosi 1/6 szerokoÊci
skrajów szachownicy lotniczej.

§ 18. 1. Flag´ lotnisk (làdowisk) Marynarki Wojennej podnosi si´ przy stanowisku dowodzenia na lotniskach (làdowiskach) Marynarki Wojennej — sta∏ych
i polowych.

2. Szczegó∏owe wymiary szachownicy lotniczej
dla poszczególnych typów wojskowych statków powietrznych oraz sposób jej umieszczania ustala dowódca Si∏ Powietrznych.

2. Flag´ lotnisk (làdowisk) Marynarki Wojennej
podnosi si´ i opuszcza na rozkaz dowódcy lub kierownika lotów.

§ 22. 1. Flag´ lotnisk (làdowisk) wojskowych podnosi si´ przy stanowisku dowodzenia na lotniskach
(làdowiskach) wojskowych — sta∏ych i polowych.
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2. Flag´ lotnisk (làdowisk) wojskowych podnosi
si´ i opuszcza na rozkaz dowódcy lub kierownika lotów.
3. W przypadku obecnoÊci na lotnisku (làdowisku)
wojskowym zorganizowanych jednostek bàdê si∏
i Êrodków lotnictwa wojskowego paƒstw obcych flaga
lotnisk (làdowisk) wojskowych powinna byç podniesiona przez ca∏y czas ich obecnoÊci.
Rozdzia∏ 5
Flagi rodzajów Si∏ Zbrojnych
§ 23. 1. Flag´ w∏aÊciwà dla rodzaju Si∏ Zbrojnych
podnosi si´ w rejonie stacjonowania (bazowania) jednostki wojskowej w nast´pujàcych okolicznoÊciach:
1) w dniach Êwiàt wojskowych;
2) podczas pobytu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza∏ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Obrony Narodowej i wiceministrów Obrony Narodowej, Szefa
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i jego zast´pców oraz dowódców rodzajów Si∏ Zbrojnych;
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Rozdzia∏ 7
Flagi Ministra Obrony Narodowej,
Marsza∏ka Polski
i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
§ 26. Flagi Ministra Obrony Narodowej, Marsza∏ka
Polski i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
mo˝na:
1) podnosiç na maszt w miejscu urz´dowania odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, Marsza∏ka
Polski, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
2) eksponowaç w gabinecie oraz w innych pomieszczeniach s∏u˝bowych w miejscu urz´dowania odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, Marsza∏ka Polski, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§ 27. Flagi Ministra Obrony Narodowej, Marsza∏ka
Polski i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
podnosi si´ na okr´cie wojennym lub innej jednostce
p∏ywajàcej Marynarki Wojennej, na których przebywajà te osoby.
Rozdzia∏ 8

3) w czasie uroczystego przyjmowania przedstawicieli paƒstw obcych;
4) w czasie innych uroczystoÊci organizowanych
w jednostce wojskowej.
2. Flag´ w∏aÊciwà dla rodzaju Si∏ Zbrojnych mo˝na:
1) podnosiç na maszt w miejscu urz´dowania dowódcy rodzaju Si∏ Zbrojnych;
2) eksponowaç w gabinecie dowódcy rodzaju Si∏
Zbrojnych oraz w innych pomieszczeniach s∏u˝bowych w miejscu jego urz´dowania.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, gdy
sà reprezentowane wszystkie rodzaje Si∏ Zbrojnych,
podnosi si´ flagi wszystkich rodzajów Si∏ Zbrojnych.
4. Flagi wszystkich rodzajów Si∏ Zbrojnych podnosi si´ w czasie uroczystych odpraw wart przy Grobie
Nieznanego ˚o∏nierza w Warszawie podczas centralnych uroczystoÊci Âwi´ta Wojska Polskiego oraz innych uroczystoÊci z udzia∏em przedstawicieli najwy˝szych w∏adz paƒstwowych.
Rozdzia∏ 6

Flagi dowódców (komendantów, szefów) jednostek
organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi
Obrony Narodowej
§ 28. Flagi dowódców (komendantów, szefów)
jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi
Obrony Narodowej mo˝na:
1) podnosiç na maszt w miejscu urz´dowania dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej;
2) eksponowaç w gabinecie oraz w innych pomieszczeniach s∏u˝bowych w miejscu urz´dowania dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej;
3) podnosiç na okr´cie wojennym lub innej jednostce p∏ywajàcej Marynarki Wojennej, na którym
przebywajà te osoby.
Rozdzia∏ 9
Proporce rozpoznawcze dowódców zwiàzków
operacyjnych, taktycznych, oddzia∏ów
i pododdzia∏ów

Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
§ 24. Proporca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej u˝ywa si´ w czasie uroczystoÊci Êwiàt narodowych, paƒstwowych i wojskowych, z jego udzia∏em.

§ 29. 1. Proporce rozpoznawcze dowódców zwiàzków operacyjnych, taktycznych i pu∏ków (równorz´dnych) umieszcza si´ na drzewcach d∏ugoÊci 290 cm
zakoƒczonych grotem.

§ 25. Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podnosi si´ na okr´cie wojennym lub innej jednostce p∏ywajàcej Marynarki Wojennej, na którym
przebywa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Proporce rozpoznawcze dowódców batalionów
(równorz´dnych)
i
kompanii
(równorz´dnych)
umieszcza si´ na drzewcach d∏ugoÊci 250 cm zakoƒczonych grotem.
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3. Proporce rozpoznawcze zwiàzków taktycznych,
oddzia∏ów i pododdzia∏ów dziedziczàcych tradycje
zwiàzków taktycznych, oddzia∏ów i pododdzia∏ów kawalerii umieszcza si´ na lancach kawaleryjskich d∏ugoÊci 287 cm.
4. Proporzec rozpoznawczy dowódcy nosi ˝o∏nierz
nazywany znaczkowym, który w szyku rozwini´tym
zajmuje miejsce na lewo od dowódcy, a w kolumnie
marszowej — za dowódcà.
5. Proporzec rozpoznawczy dowódcy na drzewcu
(lancy) przechowuje si´ w pomieszczeniu s∏u˝bowym
(kancelarii, gabinecie) dowódcy.
6. Proporzec rozpoznawczy dowódcy na drzewcu
(lancy) w warunkach polowych mo˝e byç zatkni´ty
w ziemi.

Poz. 690

§ 33. 1. Odznaki honorowe, okolicznoÊciowe, jubileuszowe oraz inne odznaki mogà byç wprowadzane
na zasadach i w trybie okreÊlonych dla odznak pamiàtkowych.
2. Oznaki przynale˝noÊci do korpusów osobowych, oznaki identyfikacyjne, oznaki specjalnoÊci oraz
inne oznaki mogà byç wprowadzane w trybie przewidzianym dla oznak rozpoznawczych.
§ 34. Szczegó∏owe zasady noszenia odznak honorowych, odznak pamiàtkowych, odznak absolwentów,
oznak dla celów rozpoznawczych, proporczyków na
beret, barw otoków okreÊlajà przepisy rozporzàdzenia,
o którym mowa w § 2.
Rozdzia∏ 11

7. Proporcom rozpoznawczym dowódców nie oddaje si´ honorów.

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

§ 30. 1. Proporców rozpoznawczych dowódców
zwiàzków operacyjnych, taktycznych, oddzia∏ów
i pododdzia∏ów mo˝na u˝ywaç w nast´pujàcych okolicznoÊciach:

§ 35. 1. Oznak´ przynale˝noÊci paƒstwowej w postaci naszywki z god∏em Rzeczypospolitej Polskiej noszà wy∏àcznie ˝o∏nierze Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pe∏niàcy s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa.

1) podczas zbiórek jednostki wojskowej i pododdzia∏ów;

2. Oznak´ przynale˝noÊci paƒstwowej w postaci
naszywki z god∏em Rzeczypospolitej Polskiej nosi si´
na lewym r´kawie munduru wyjÊciowego i galowego.
Szczegó∏owe zasady noszenia oznaki okreÊlajà akty
wykonawcze regulujàce noszenie umundurowania,
odznak i oznak wojskowych przez ˝o∏nierzy Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2) podczas pobytu dowódców poza miejscem sta∏ej
dyslokacji na stanowiskach dowódczych, w rejonach zakwaterowania.
2. Proporce rozpoznawcze dowódców zwiàzków
operacyjnych, taktycznych, oddzia∏ów i pododdzia∏ów
mogà byç umieszczane na antenach wozów bojowych
(pojazdów) w formie zmniejszonej do orygina∏u
w stosunku 1:3.
3. Proporce rozpoznawcze dowódców zwiàzków
operacyjnych i taktycznych mogà byç umieszczane na
samochodach s∏u˝bowych w formie zmniejszonej do
orygina∏u w stosunku 1:4.
Rozdzia∏ 10
Odznaki honorowe, odznaki pamiàtkowe,
odznaki absolwentów
oraz oznaki dla celów rozpoznawczych
§ 31. 1. Proporczyki na berety (fura˝erki) jednostek
wojskowych, w skali 10:1, mo˝na umieszczaç na antenach pojazdów mechanicznych i sprz´tu bojowego.
2. ˚o∏nierze przeniesieni do innych jednostek wojskowych nie noszà poprzednich oznak rozpoznawczych i proporczyków.
3. God∏o jednostki lotniczej umieszcza si´ po lewej
stronie przedniej cz´Êci kad∏uba samolotu, na Êmig∏owcach — po lewej stronie przedniej cz´Êci kabiny.
4. God∏o okr´tu umieszcza si´ na nadbudówce.
§ 32. Wizerunki odznak pamiàtkowych, oznak rozpoznawczych, proporczyków oraz gode∏ jednostek lotniczych i gode∏ okr´tów mogà byç u˝ywane równie˝
na drukach i wydawnictwach jednostek wojskowych
i zwiàzków organizacyjnych oraz w innych przypadkach — za zgodà Ministra Obrony Narodowej.

§ 36. Oznak´ przynale˝noÊci paƒstwowej w postaci naszywki z flagà paƒstwowà Rzeczypospolitej Polskiej noszà ˝o∏nierze Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej na obu r´kawach munduru polowego. Oznak´ t´ nosi si´ równie˝ na kombinezonie pilota oraz
ubiorach specjalnych jednostek p∏ywajàcych Marynarki Wojennej i lotnictwa wojskowego, powy˝ej
stopni wojskowych, umieszczonych na lewej piersi.
Szczegó∏owe zasady noszenia oznaki okreÊlajà akty
wykonawcze regulujàce noszenie umundurowania,
odznak i oznak wojskowych przez ˝o∏nierzy Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdzia∏ 12
Znak promocyjny Wojska Polskiego
§ 37. 1. Znak promocyjny Wojska Polskiego mo˝e
byç u˝ywany w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej w dzia∏alnoÊci promocyjnej.
2. Znak promocyjny Wojska Polskiego mo˝e byç
u˝ywany w innych przypadkach za zgodà Ministra
Obrony Narodowej.
Rozdzia∏ 13
Przepis koƒcowy
§ 38. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

