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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

 

(druk nr 819) 

 

 

USTAWA z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1863) 

Art. 1. 

1. Znakami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są: 

1)   orły wojskowe: 

a)  orzeł wojsk lądowych, 

b)  orzeł lotnictwa wojskowego, 

c)  orzeł marynarki wojennej, 

d)  orzeł wojsk specjalnych [;] <,> 

<e) orzeł wojsk obrony terytorialnej;> 

2)   sztandar jednostki wojskowej; 

3)   znaki marynarki wojennej: 

a)  bandera wojenna, 

b)  proporzec marynarki wojennej, 

c)  znak dowódcy okrętu; 

4)   znaki lotnictwa wojskowego: 

a)  szachownica lotnicza, 

b)  flaga lotnisk (lądowisk) wojskowych; 

5)   flagi rodzajów sił zbrojnych: 

a)  flaga wojsk lądowych, 

b)  flaga sił powietrznych, 

c)  flaga marynarki wojennej, 

d)  flaga wojsk specjalnych [.] <,> 

<e) flaga wojsk obrony terytorialnej.> 

2. W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mogą być także używane inne znaki, 

niewymienione w ust. 1. 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Minister Obrony Narodowej może określić, w drodze rozporządzenia, inne znaki używane 

w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę specyfikę i tradycję 

poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uhonorowanie 

najwyższych stopni wojskowych oraz potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej. 

4. Znaki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą być deformowane. 

 

<Art. 7b. 

1. Orłem wojsk obrony terytorialnej jest orzeł określony w art. 5, z umieszczonym na 

tarczy amazonek złotym Znakiem Polski Walczącej. 

2. Wzór orła wojsk obrony terytorialnej zawiera załącznik nr 3b.> 

 

Art. 25. 

1. Flagą rodzaju sił zbrojnych jest prostokątny płat tkaniny czerwonej o barwie 

Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. 

Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 1:2,1. 

2. Pośrodku płata flagi jest umieszczony wizerunek orła wojskowego, właściwy dla danego 

rodzaju sił zbrojnych. 

[3. Wzory flag rodzajów sił zbrojnych zawierają załączniki nr 12-15.] 

<3. Wzory flag rodzajów sił zbrojnych zawierają załączniki nr 12–16.> 

 

 

  



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Załączniki  

do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

(poz. …) 

 

Załącznik nr 1 

 

 

ORZEŁ WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ 

 

> 

  



- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<Załącznik nr 2 

 

 

FLAGA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ 

 
 

 

strona główna               1:2, 1 

 

 

 

 

 

strona odwrotna> 


