
„Zdobycie wrogiej flagi 

to do dziś największy splendor dla żołnierza. 

Utrata własnej 

jest największą hańbą”.

(Rościsław Żerelik, prof. UWr)



FLAGA –

MOJA DUMA



19 sierpnia 1919 r.

Sejm Ustawodawczy odrodzonej Polski uchwalił 

barwy i kształt flagi:

„Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony 

w podłużnych pasach równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony.”

(fragment tekstu ustawy)



Cynober czy karmazyn?

1919 – 1928 1928 – 1939

*Dziś (od 1980 r.) #E9E8E7 (odcień bieli) oraz #D4213D (odcień czerwieni)

#D4213D .

#D4213D .



Symbolika
(na podstawie obowiązującej ustawy z 31 stycznia 1980 r.)

czystość 
uczciwość

odwaga

waleczność



Flaga z godłem

� placówki dyplomatyczne, 
konsulaty,

� cywilne lotniska i lądowiska,

� cywilne samoloty 
komunikacyjne podczas 
lotów za granicą,

� kapitanaty (bosmanaty) 
portów,

� polskie statki morskie 
(bandera).



Gdzie można umieścić flagę?
Na zewnątrz:

� na ścianach budynków lub przed budynkami:

- będącymi siedzibą władz państwowych w celu ich oznaczenia oraz z okazji wydarzeń, 
które wymagają podkreślenia ich szczególnej doniosłości,

- prywatnymi,

� na maszcie lub drzewcu,

� na szczycie budynków, w których sprawowane są funkcje państwowe.

Wewnątrz:

� na podium przy mównicy,

� pomieszczenia urzędowe, sale posiedzeń, sale wykładowe i lekcyjne.



Pałac Prezydencki w Warszawie

Siedziba Sejmu RP

Belweder

Rynek w Rybniku



Miało być pięknie, 
wyszło jak zwykle…

� Nie dopuszczać do okręcenia się flagi na 
drzewcu.

� Nie przywiązywać niczym luźnej części 
flagi.

� W czasie ulewy, wichury, śnieżycy –
zdjąć!

� Polska flaga (na terenie Polski) ma 
pierwszeństwo przed wszystkimi!

� https://www.youtube.com/watch?v=vQ8
-Cjc13qg



Jak eksponować flagę?

� Uprzywilejowana pozycja w towarzystwie 
innych flag 

(po prawej patrząc od strony budynku / w środku)

� W pionowym układzie biały kolor po stronie 
masztu

� Bez styku z podłożem / wodą

� Opuszczanie do połowy masztu na czas żałoby

� Oświetlona w nocy



O szacunku dla flagi



Szacunek…

… czy bezmyślność?



Skandal

Przed meczem eliminacji do mistrzostw 
Europy 2015 w koszykówce Austriacy 
dopuścili się profanacji polskiej flagi.

Zanim doszło do pojedynku 
reprezentacji Austrii i Polski, koszykarze 
poinformowali o wyciętej polskiej 
fladze, przerobionej z austriackiej. 
Dodatkowo miała zostać ona 
przypalona.



Kara za znieważenie flagi!
Kodeks karny:
Rozdział XVII Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 137. 

§ 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, 
flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.

Kodeks wykroczeń:
Rozdział VIII Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

Art. 49. 

§ 1. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, podlega karze aresztu albo 
grzywny.



Zabronione jest:
�powieszenie flagi w miejscu niegodnym,
�wywieszenie flagi i wypisanie na niej 

obraźliwych tekstów,
�publiczne spalenie flagi, splunięcie na nią, 

podeptanie jej,
�celowe zabrudzenie i wygniecenie flagi,
�zasłanianie flagą pomników, 

przykrywanie obiektów.



Co zrobić z uszkodzoną flagą?

Zniszczyć, ale z szacunkiem:

�spalić (niepublicznie),

�rozciąć na linii styku barw.



Jak postępować z flagą?



Instrukcja 
składania

https://youtu.be/c6e5m7X9OY0



2 maja 2021 r.

Dzień Flagi RP


