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PREZENTUJ FLAGĘ !!! 

 
1. FLAGA PAŃSTWOWA ma pierwszeństwo  

    przed innymi flagami. 

2. W przypadku prezentacji dwóch flag, FLAGĘ  

    POLSKĄ zawsze umieszczamy po  prawej  

    stronie. 

3. Eksponowane FLAGI powinny mieć taki sam  

    rozmiar, zaś maszty tę samą  wysokość. 

4. W układzie pionowym FLAGI POLSKIEJ kolor  

    biały znajduje się zawsze przy  maszcie. 

5. Flagi NIE WOLNO wywieszać na dachu. 

Tylko instytucje rządowe mają taki przywilej   np. Sejm, Urzędy wojewódzkie. 

6. Flagi z HEBREM POLSKI są przewidziane tylko dla niektórych urzędów czy  

    instytucji, m. in. ambasad, portów lotniczych lub  morskich. 

7. Przy ekspozycji trzech masztów z flagami najważniejszy jest maszt środkowy. Drugi  

    jest po jego prawej stronie, a trzeci po lewej. 

8. Na maszcie środkowym eksponujemy zawsze FLAGĘ POLSKĄ, na prawym flagę  

    miejską np gminną, wojewódzką, powiatową, a  na lewym flagę Unii Europejskiej lub  

    innego państwa. 

9. Przy ekspozycji czterech masztów najważniejszy jest maszt skrajny prawy, a  

    następnie kolejne. 

10.Dla pięciu masztów najważniejszy jest maszt centralny, następnie sąsiednie prawy i     

     lewy, a na końcu skrajne prawy i lewy, przy  czym strony są określone przez osobę  

     patrzącą od strony budynku. 

 
BARWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 
Zgodnie z Konstytucją, barwami Rzeczypospolitej 

Polskiej, podlegającymi ochronie, są kolory: biały i 

czerwony (według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r.) 

ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej 

samej szerokości, z których górny jest biały a dolny 

czerwony. Natomiast barwy w układzie pionowym 

umieszcza się w taki sposób, aby kolor biały znajdował 

się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. 
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Flaga państwowa (jak określa ustawodawca) to płat 

tkaniny o barwach RP umieszczony na maszcie. Ustawa 

określa dwa wzory flagi państwowej. Pierwsza z nich to 

prostokątny płat tkaniny o stosunku wysokości do 

długości wynoszący 5:8, czyli prawidłowy wymiar flagi 

może mieć m.in. 50x80 cm, 70x112 cm czy 100x160 cm 

itd. Prostokąt ten jest równo oddzielony w poziomie, kolor biały to górny pas, a 

czerwony jest pasem dolnym. Drugi wzór to dodatkowo godło RP umieszczone 

pośrodku białego pola. 

 
JAK, GDZIE I KIEDY PREZENTOWAĆ NASZ SYMBOL NARODOWY 
 
Ustawodawca nałożył obowiązek podnoszenia flagi państwowej (bez godła) na organy 

władzy państwowej oraz na polskie statki żeglugi śródlądowej, natomiast organy 

stanowiące jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek podnoszenia flagi 

państwowej wyłącznie w czasie ich sesji. Z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt 

państwowych flagę RP podnoszą organy administracji rządowej i inne organy 

państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne.  

 
WAŻNE 

 
Ustawodawca dopuścił również możliwość umieszczania flagi państwowej bez godła w 

innych miejscach niż wymienione w ustawie. Niestety obowiązujące przepisy nie 

określają rodzaju i charakteru uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych, przy 

okazji których flaga jest podnoszona. Dodatkowo określenie “święta państwowe” jest 

poważną nieścisłością, ponieważ to określenie w innych aktach prawnych jest 

przypisane jedynie do 1 maja (Święto Pracy), a już pozostałe święta jak 3 maja czy 11 

listopada to święta narodowe. Tak więc każdy obywatel RP może eksponować flagę 

narodową aby podkreślić znaczenie nawet swojego prywatnego święta. 

 
ZASADY PRAWIDŁOWEJ EKSPOZYCJI FLAGI NARODOWEJ 

 
• Wieszajmy flagi, aby uczcić ważne uroczystości, rocznice i święta państwowe. 

• Flagi możemy wywieszać również wówczas, kiedy chcemy uczcić ważne wydarzenia  

  naszego życia prywatnego, jak robią to ludzie w wielu krajach. 

• Flaga Państwowa ma pierwszeństwo przed każdą inną flagą np. stowarzyszeń, miast,  

  samorządu, organizacji krajowych i międzynarodowych, instytucji itp. 

• Miejsce uprzywilejowanym jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do wejścia  

  budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek w którym   “ 

  patrzy” orzeł). 
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• Flaga powinna być tak zamocowana, aby nie uległa zerwaniu. 

• Kiedy flaga zaplącze się wokół drzewca, należy ją odwinąć. 

• Tradycyjne godło i flaga pełnią rolę szczególnych znaków informacyjnych  

  - należy je umieszczać w takich miejscach i w takiej liczbie, aby tę rolę spełniały. Przy  

  zwielokrotnieniu stają się dekoracją. 

• Flaga powinna być utrzymywana w czystości i dobrym stanie, czyli nie powinna być  

  zniszczona przez warunki atmosferyczne, postrzępiona od wiatru, pozagniatana czy z  

  wyblakłym kolorem. 

• Flaga powinna być umieszczona w taki sposób, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub  

   nie była zamoczona w wodzie. 
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• Jeżeli flaga jest umieszczona na pojeździe, powinna znajdować się po jego prawej  

   stronie. 

• Podczas ceremonii podnoszenia, opuszczania flagi lub gdy flaga jest niesiona  

  podczas pochodu, przemarszu, przeglądu, wszystkie osoby, z wyjątkiem tych, które  

  są w mundurach, powinny być zwrócone twarzą do flagi i przyjąć postawę  

  wyprostowaną. 

• Flagę opuszczamy do połowy masztu jedynie w szczególnych przypadkach bądź  

  określonych sytuacjach (np. żałoba). 

• Na fladze nie należy umieszczać jakichkolwiek napisów, rysunków, znaków, liter czy  

  obrazków. 

• Flagi papierowe (jednorazowe), używane podczas różnego rodzaju uroczystości, nie  

  powinny być wyrzucane na śmietnik, ale zniszczone w sposób godny. 

• Otaczanie symboli RP czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego z nas,  

  dlatego powinniśmy reagować na wszelkie przejawy braku czci i szacunku oraz  

  zgłaszać to odpowiednim organom (tj. straż miejska, policja).  

 

PAMIĘTAJ !  
 
• Otaczanie symboli RP czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego  

  obywatela, wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. 

• Zawieszenie flagi państwowej na budynkach - regulacje prawne : 

• Możliwość umieszczania flag na budynkach i obiektach, a także w innych miejscach,  

  dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości oraz świąt i rocznic       

   państwowych została przewidziana w art. 5 ust 1 ustawy z 31 stycznia 1980 r. o  

  godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 18 z późn. zm.). 

• Obowiązek wywieszania flag państwowych istnieje jedynie w sytuacjach i w stosunku  

  do podmiotów, o których mowa w art. 7 przywołanej Ustawy. Więcej informacji na ten  

  temat można uzyskać na stronie internetowej MSWiA (www.mswia.gov.pl) 

• Flaga państwowa jest znakiem symbolizującym państwo. Wywieszona na stałe przed  

  lub na budynku jest czytelnym komunikatem, że znajduje się w nim państwowy urząd  

  lub sprawowane są w nim funkcje państwowe. 

  Właściciele prywatnych posesji oraz inne, niewymienione w przepisie, podmioty mogą  

  (ale nie muszą) wywieszać flagi państwowe z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt  

  państwowych. 

• flagi mogą być wywieszane od zmierzchu do zmroku, przy dłuższej ekspozycji  

  powinny być oświetlone; 
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• flagi powinny być zawsze czyste, o czytelnych barwach i wzorze, nie pomięte i nie  

  postrzępione; 

• nie należy wywieszać flag w dni deszczowe i przy silnym wietrze; 

• flaga nie powinna dotykać podstawy masztu (ziemi, podłogi). 

 

Jeśli chodzi o flagę unijną nie powinno się jej eksponować stale. Można ją wywieszać 

okazjonalnie, np. w dniu 9 maja, w święto Unii, przy okazji zorganizowanych pod egidą 

Unii specjalnych spotkań itp. 

Gdy chodzi o eksponowanie flagi unijnej na budynkach prywatnych, zważywszy na 

brak regulacji prawnych, należy przyjąć zasady odnoszące się do ekspozycji flagi 

państwowej (brak obowiązku nie wyklucza możliwości), pamiętając wszelako o 

hierarchii znaczenia obu flag 

 

DWIE FLAGI 

       POLSKA FLAGA Z LEWEJ    ( układ gdy patrzymy na flagi) 

 

                         


