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Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać
szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne.
Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W
symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli Orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni –
rycerza galopującego na koniu, który jest godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na
czerwonych tarczach herbowych. Na fladze biel znalazła się u góry, a czerwień na dole,
ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Barwy biała i czerwona zostały po raz pierwszy uznane za narodowe 3 maja 1792 roku, w
pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Formalnie zostały one przyjęte jako kolory
państwa polskiego przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 roku podczas powstania
listopadowego. Po odzyskaniu niepodległości wygląd polskiej flagi zatwierdził Sejm
Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 roku.

Flaga państwowa – flaga, której mogą używać zarówno władze i instytucje państwowe, jak
również obywatele i instytucje prywatne. Na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i
rysunków. Jest to dopuszczalne jedynie na barwach narodowych. Różnią się one od flagi
państwowej tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być dowolnej długości i szerokości.
Trzeba jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa. Natomiast flaga ma
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proporcje 5:8. Eksponowana publicznie musi być czysta, mieć czytelne barwy. Flaga nigdy nie
może dotykać podłogi czy ziemi.

Podczas marszów flaga państwowa RP jest niesiona przed rzędem innych flag. Może być
niesiona również z innymi flagami w jednym rzędzie. W przypadku rzędu trzech lub pięciu flag,
zajmuje miejsce środkowe, w rzędzie czterech flag jest po lewej stronie dla patrzących na czoło
pochodu, a w rzędzie sześciu flag dwie flagi państwowe RP zajmują skrajne miejsca po stronie
lewej i po prawej. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się
(wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.
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