MINISTER OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 6/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
w sprawie sposobu używania flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez oddziały i
jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas oficjalnych uroczystości poza
granicami państwa oraz w kontaktach międzynarodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn.
zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej "flagą państwową", można
używać na maszcie lub na drzewcu.
§ 2. 1. W celu podkreślenia przynależności państwowej, podczas oficjalnych uroczystości poza
granicami państwa, z udziałem wojskowej asysty honorowej, może zostać podniesiona flaga państwowa.
2. Podczas podnoszenia flagi państwowej na maszt i jej opuszczania, wszystkie obecne osoby są
zobowiązane do zachowania należytej powagi, ciszy i spokoju oraz wyrażania szacunku; oddziały i
jednostki wojskowe oddają honory zgodnie z ceremoniałem wojskowym.
3. Jeżeli wraz z flagą państwową eksponowane są flagi innych państw i organizacji
międzynarodowych, maszty powinny być tej samej wysokości, a flagi tej samej wielkości.
4. Szczegółowe zasady podnoszenia flagi państwowej na maszt i jej opuszczania określa decyzja Nr
67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w Siłach
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Regulaminu musztry Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
(niepublikowana).
§ 3. 1. W celu podkreślenia przynależności państwowej podczas oficjalnych uroczystości poza
granicami państwa oraz w kontaktach międzynarodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
składzie wojskowej asysty honorowej może występować poczet flagowy z flagą państwową z godłem
Rzeczypospolitej Polskiej na drzewcu, zwaną dalej "flagą państwową na drzewcu".
2. Flaga państwowa na drzewcu jest używana podczas uroczystości przez polski kontyngent
wojskowy jako jego znak wojskowy.
3. Poczet flagowy z flagą państwową na drzewcu, zwany dalej "pocztem flagowym", składa się z
dowódcy, flagowego i asystenta.
4. Poczet flagowy nie występuje w szyku pododdziału honorowego.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, oraz gdy nie ma możliwości wystawienia pocztu
sztandarowego, dopuszcza się występowanie pocztu flagowego.
§ 4. 1. Na fladze państwowej, o której mowa w § 1, nie wolno umieszczać żadnych innych znaków,
liter, liczb lub rysunków.
2. Flaga państwowa ma pierwszeństwo przed innymi symbolami i znakami.

3. Jeżeli flaga państwowa jest eksponowana z innymi flagami, zajmuje pozycję uprzywilejowaną:
1) w przypadku parzystej liczby flag - umieszcza się ją na pozycji skrajnej po lewej stronie patrząc z
przodu, następnie umieszczane są flagi państw i organizacji międzynarodowych w porządku
alfabetycznym ich nazw zgodnie z alfabetem używanym w języku polskim, a po nich pozostałe flagi;
2) w przypadku nieparzystej liczby flag - umieszcza się ją w środku, następne flagi umieszczane są
naprzemiennie, licząc od środka według kolejności wymienionej w pkt 1;
3) w przypadku większej liczby flag (co najmniej 5) - może być umieszczona na początku oraz na końcu.
4. W przypadku, o którym mowa w § 2, flaga państwowa podnoszona jest na maszt jako pierwsza i
opuszczana jako ostatnia.
5. Podczas uroczystości, których organizatorem są władze innego państwa lub organizacji
międzynarodowej oraz w wyjątkowych przypadkach wynikających z zasad protokołu dyplomatycznego,
pierwszeństwo przed flagą państwową mogą mieć symbole innych państw i organizacji
międzynarodowych.
6. Flagi państwowe wycofane z użytku, które posiadają wartość historyczną, związaną z
wydarzeniem mającym szczególne znaczenie dla państwa lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
powinny być przekazane do wojskowej placówki muzealnej lub sali tradycji jednostki wojskowej.
§ 5. 1. Drzewce flagi państwowej, o którym mowa w § 3 ust. 1, ma wysokość 2 500 mm i jest
sporządzone z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z metalu białego. Na
dolnym końcu drzewca znajduje się stożkowate okucie z metalu białego. Na górnym końcu drzewca
znajduje się grot w kształcie stożka z metalu białego.
2. Dopuszcza się używanie flagi państwowej z godłem złożonej z dwóch zszytych płatów.
3. Flagę państwową mocuje się do drzewca przy pomocy pasa białej skóry przybitego 7 gwoździami
z białego metalu po każdej stronie jej płata (drzewca).
4. Wzór drzewca oraz sposób mocowania flagi państwowej określają załączniki Nr 1 i Nr 2.
§ 6. Koszty zakupu flag państwowych pokrywają dowódcy jednostek wojskowych w ramach
posiadanego budżetu.
§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2007 r. w
sprawie sposobu używania flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez oddziały i jednostki
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas oficjalnych uroczystości poza granicami państwa oraz w
kontaktach międzynarodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 23,
poz. 236).
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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Załącznik Nr 1

WZÓR DRZEWCA ORAZ SPOSÓB MOCOWANIA FLAGI PAŃSTWOWEJ
STRONA GŁÓWNA

Załącznik Nr 2
WZÓR DRZEWCA ORAZ SPOSÓB MOCOWANIA FLAGI PAŃSTWOWEJ
STRONA ODWROTNA

