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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek p∏ywajàcych i statków powietrznych Stra˝y Granicznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz.770, z 1999 r. Nr 110, poz.1255 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz.1189) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzór flagi Stra˝y Granicznej, 

2) okolicznoÊci i warunki jej podnoszenia,

3) sposób oznakowania jednostek p∏ywajàcych i stat-
ków powietrznych Stra˝y Granicznej,

4) znaki rozpoznawcze u˝ywane w nocy przez te jed-
nostki i statki.

§ 2.1. Flagà Stra˝y Granicznej, zwanà dalej „fla-
gà”, jest p∏at tkaniny o barwach, o których mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o go-
dle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 7, poz.18, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r.
Nr 10, poz. 60 i Nr 34, poz. 199, z 1996 r. Nr 73,
poz. 350, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) w kszta∏cie pro-
stokàta, którego stosunek szerokoÊci do d∏ugoÊci wy-
nosi 1:1,8. PoÊrodku d∏ugoÊci bia∏ego pasa umiesz-
czone jest god∏o Rzeczypospolitej Polskiej. Stosunek
wysokoÊci god∏a do szerokoÊci p∏ata tkaniny wynosi
2:5. P∏at tkaniny ma zielone obramowanie, którego
szerokoÊç w stosunku do szerokoÊci p∏ata tkaniny wy-
nosi 1:9.

2. Wzór flagi okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdze-
nia.

§ 3.1. Flaga podniesiona na jednostce p∏ywajàcej
Stra˝y Granicznej jest znakiem przynale˝noÊci tej jed-
nostki do Stra˝y Granicznej. 

2. Flag´ podnoszà jednostki p∏ywajàce Stra˝y Gra-
nicznej w czasie wykonywania zadaƒ, o których mowa
w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej. 

§ 4. 1. Jednostk´ p∏ywajàcà Stra˝y Granicznej ozna-
kowuje si´: 

1) banderà, której wzór okreÊlajà przepisy ustawy
z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154
i z 1995 r. Nr 150, poz. 731), podnoszonà na flagsz-
toku rufowym, a na jednostkach b´dàcych w dro-
dze — na gaflu ostatniego masztu; jednostki p∏y-
wajàce, które ze wzgl´dów konstrukcyjnych nie
majà flagsztoku rufowego, nie podnoszà bandery,

2) flagà podnoszonà na prawym noku rei, a w przy-
padku jej braku na — topie masztu,

3) dodatkowym znakiem rozpoznawczym przynale˝-
noÊci jednostek p∏ywajàcych do Stra˝y Granicznej,
umieszczonym na obu burtach jednostki p∏ywajà-
cej w 1/3 d∏ugoÊci, liczàc od dziobu, pochylonym
do przodu do poziomu pok∏adu pod kàtem 60°; zna-
kiem tym jest skoÊny czerwony pas z ˝ó∏tym obrze-
˝em; szerokoÊç pasa czerwonego stanowi 10% d∏u-
goÊci jednostki p∏ywajàcej; stosunek szerokoÊci
jednego pasa ˝ó∏tego obrze˝a do szerokoÊci pasa
czerwonego wynosi 1:10,

4) numerem burtowym umieszczonym na burcie
w cz´Êci dziobowej przed dodatkowym znakiem
rozpoznawczym i powtórzonym w cz´Êci rufowej,
o po∏ow´ ni˝szym, o wysokoÊci liter i cyfr propor-
cjonalnej do wysokoÊci burty jednostki p∏ywajàcej
od górnej kraw´dzi pasa zmiennego zanurzenia,

5) napisem STRA˚ GRANICZNA — POLISH BORDER
GUARD, umieszczonym na obu burtach nadbu-
dówki, o wielkoÊci liter proporcjonalnej do wyso-
koÊci nadbudówki; napisu tego nie umieszcza si´
na jednostkach p∏ywajàcych o d∏ugoÊci kad∏uba
poni˝ej 5 m; napis POLISH BORDER GUARD
umieszcza si´ pod napisem STRA˚ GRANICZNA. 

2. Wzór oznakowania jednostki p∏ywajàcej Stra-
˝y Granicznej okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdze-
nia. 

§ 5.1. Numer burtowy jednostek p∏ywajàcych sk∏a-
da si´ z dwóch liter „SG” oraz trzech cyfr. Litery i cyfry
rozdziela si´ poziomà kreskà. 

2. Numer burtowy jednostkom p∏ywajàcym nadaje
Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej.



§ 6. Statki powietrzne Stra˝y Granicznej — samolo-
ty i Êmig∏owce oznakowuje si´:

1) znakiem polskiej przynale˝noÊci paƒstwowej statku
powietrznego,

2) znakiem rozpoznawczym okreÊlonym w przepisach
o Rejestrze Statków Powietrznych Lotnictwa S∏u˝b
Porzàdku Publicznego oraz znaków i napisów na
sprz´cie lotniczym,

3) dodatkowym znakiem rozpoznawczym, o którym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 3,

4) napisem STRA˚ GRANICZNA — POLISH BORDER
GUARD.

§ 7.1. Znakiem polskiej przynale˝noÊci paƒstwowej
statku powietrznego Stra˝y Granicznej jest czteropolo-
wa bia∏o-czerwona kokarda z bia∏ym obrze˝em,
umieszczona w zielonym kwadratowym polu. Górne
prawe i dolne lewe pola kokardy sà bia∏e z czerwonym
skrajem, a pola górne lewe i dolne prawe sà czerwone
z bia∏ym skrajem.

2. Znak polskiej przynale˝noÊci paƒstwowej statku
powietrznego Stra˝y Granicznej jest jednoczeÊnie zna-
kiem przynale˝noÊci do Stra˝y Granicznej.

3. Wzór znaku polskiej przynale˝noÊci paƒstwowej
statku powietrznego Stra˝y Granicznej okreÊla za∏àcz-
nik nr 3 do rozporzàdzenia

§ 8.1. Na samolotach Stra˝y Granicznej umieszcza
si´:

1) znak polskiej przynale˝noÊci paƒstwowej statku po-
wietrznego — na górnej powierzchni lewego skrzy-
d∏a i dolnej powierzchni prawego skrzyd∏a oraz po
obu stronach na stateczniku pionowym, a gdy sà
dwa — na ich zewn´trznych powierzchniach,

2) znak rozpoznawczy — na górnej powierzchni pra-
wego skrzyd∏a i dolnej powierzchni lewego skrzy-
d∏a oraz na obu burtach kad∏uba pomi´dzy p∏atami
a usterzeniem,

3) dodatkowy znak rozpoznawczy — pochylony do
przodu, opasujàcy kad∏ub , umieszczony tak, aby
by∏ dobrze widoczny oraz na p∏atach noÊnych po-
chylony w stron´ kad∏uba po obu jego stronach na
górnej i dolnej powierzchni p∏atów w cz´Êci przy-
kad∏ubowej,

4) napis STRA˚ GRANICZNA — POLISH BORDER
GUARD na obu burtach kad∏uba, w miejscu dobrze
widocznym.

2. Je˝eli samolot Stra˝y Granicznej ma wi´cej ni˝
jeden p∏at, znak polskiej przynale˝noÊci paƒstwowej
statku powietrznego, znak rozpoznawczy oraz dodatko-
wy znak rozpoznawczy umieszcza si´ na dolnej po-
wierzchni p∏ata dolnego i górnej powierzchni p∏ata
górnego.

3. Wzór oznakowania samolotów Stra˝y Granicznej
okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 9.1. Na Êmig∏owcach Stra˝y Granicznej umieszcza
si´:

1) znak polskiej przynale˝noÊci paƒstwowej statku po-
wietrznego — na kad∏ubie na dolnej powierzchni
i na obu burtach w koƒcowej jego cz´Êci, 

2) znak rozpoznawczy — na belce ogonowej,

3) dodatkowy znak rozpoznawczy — pochylony do
przodu, opasujàcy ca∏y kad∏ub w cz´Êci Êrodkowej
oraz pochylony do przodu, opasujàcy belk´ ogono-
wà,

4) napis STRA˚ GRANICZNA — POLISH BORDER
GUARD — na obu burtach kad∏uba w miejscach
dobrze widocznych. 

2. Wzór oznakowania Êmig∏owców Stra˝y Granicz-
nej okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 10.1. Znakami rozpoznawczymi u˝ywanymi przez
jednostki p∏ywajàce Stra˝y Granicznej w czasie wyko-
nywania zadaƒ s∏u˝bowych na polskich obszarach
morskich oraz na wodach granicznych, w nocy i w wa-
runkach ograniczonej widocznoÊci, sà Êwiat∏a okreÊlo-
ne w umowach mi´dzynarodowych i odr´bnych prze-
pisach dotyczàcych bezpieczeƒstwa ˝eglugi i zapobie-
gania zderzeniom na morzu.

2. Jednostki p∏ywajàce Stra˝y Granicznej, w czasie
wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych na polskich obsza-
rach morskich, które ze wzgl´dów konstrukcyjnych nie
mogà spe∏niç warunków, o których mowa w ust. 1,
oznakowuje si´ jednym pulsujàcym Êwiat∏em zielo-
nym, Êwiecàcym dooko∏a widnokr´gu i widocznym
z odleg∏oÊci co najmniej 2 mil morskich. 

§ 11. Statki powietrzne Stra˝y Granicznej w nocy
i w warunkach ograniczonej widocznoÊci, w czasie wy-
konywania zadaƒ s∏u˝bowych niezale˝nie od Êwiate∏
przewidzianych w przepisach dotyczàcych budowy
statków powietrznych, wed∏ug których zosta∏y wydane
dokumenty dopuszczenia do lotów, oznakowuje si´
jednym pulsujàcym Êwiat∏em niebieskim, Êwiecàcym
dooko∏a widnokr´gu, umieszczonym w miejscu, z któ-
rego b´dzie najlepiej widoczne. 

§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw 
Wewn´trznych i Administracji z dnia 29 lipca
1998 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek
p∏ywajàcych i statków powietrznych Stra˝y Granicznej
(Dz. U. Nr 116, poz. 751).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 474)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR FLAGI STRA˚Y GRANICZNEJ



Za∏àcznik nr 2

WZÓR OZNAKOWANIA JEDNOSTKI P¸YWAJÑCEJ STRA˚Y GRANICZNEJ
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR ZNAKU POLSKIEJ PRZYNALE˚NOÂCI PA¡STWOWEJ STATKU POWIETRZNEGO



Za∏àcznik nr 4

WZÓR OZNAKOWANIA SAMOLOTU STRA˚Y GRANICZNEJ

1. Widok z góry
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2. Widok z boku



Za∏àcznik nr 5

WZÓR OZNAKOWANIA ÂMIG¸OWCA STRA˚Y GRANICZNEJ

1. Widok z boku
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2. Widok z góry

3. Widok z do∏u


