POGOTOWIE FLAGOWE®
www.PogotowieFlagowe.pl
http://www.facebook.com/PogotowieFlagowe

®

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywą pod nazwą POGOTOWIE FLAGOWE .
Symbole państwowe: herb, flaga, hymn, jako dobro wspólne Polaków, powinny być obiektem troski i należytego szacunku
– tak mówi ustawa o godle, tak chcą Polacy!
A jak jest naprawdę?
Badania OBOP, listy obywateli, głosy w mediach, wyniki kontroli NIK oraz inne, docierające do nas reakcje obywatelskie,
np. przysyłane zdjęcia, telefony, obserwacje i wypowiedzi prywatne, jednoznacznie wskazują na niewłaściwe używanie symboli
narodowych, polegające na braku dbałości o ich wygląd oraz używaniu symboli nieodpowiadających ustawowym wzorcom.
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i instytucje państwowe. Do szczególnej troski o symbole narodowe zobowiązane są i powinny dawać przykład administracja
publiczna oraz placówki oświatowe.
Najpopularniejszym i najbardziej widocznym, a jednocześnie najbardziej zaniedbanym symbolem państwowym jest
nasza flaga państwowa.

Misją POGOTOWIA FLAGOWEGO jest popularyzacja wiedzy i dobrych praktyk
w dziedzinie symboli państwowych: herbu, hymnu oraz flagi, która jest najpopularniejszym,
a jednocześnie najbardziej zaniedbanym symbolem państwowym.
Zwykłe flagi, bardzo szybko oplątując się na drzewcu, tracą swe walory estetyczne oraz symboliczne wartości.
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nakazuje:

„Jeżeli flaga zaplącze się dookoła drzewca, trzeba ją rozplątać”. Przy flagach, montowanych zwykle wysoko, jest to kłopotliwe
i kosztowne. Obserwując flagi można stwierdzić, że się tego raczej nie robi, co jest szkodliwe w aspekcie społecznym.
Informujemy, że ten problem został rozwiązany! Efektem wieloletnich prac innowacyjno-wdrożeniowych jest flaga,
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i w pomieszczeniach zamkniętych. Dzięki temu jest zgodna z ustawą o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach
państwowych: Art. 6. – „Flagą państwową RP jest prostokątny płat tkaniny w barwach RP...”, Art. 15. – „Godło i barwy RP
są umieszczane... w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek”.
W przypadku flagi powszechnie znanej, np. państwowej – zdeformowanej i oplątanej – mimo, że flaga traci swe
symboliczne wartości, domyślamy się co to za flaga. Natomiast, w przypadku oplątania się mniej znanej flagi regionalnej,
powiatowej, gminnej, służbowej, okolicznościowej lub firmowej, staje się ona nierozpoznawalna – herb, logo, napisy są nieczytelne.
Flaga, wg naszych wynalazków – nazwana Dobrą Flagą – doskonale nadaje się do prezentacji znaków graficznych, które
są czytelne i zauważalne dla obserwatora, a barwy RP eksponowane są z należytym szacunkiem i czcią.
Uruchomiliśmy serwis internetowy www.PogotowieFlagowe.pl, gdzie mogą Państwo szczegółowo zapoznać się z naszą
inicjatywą oraz uzyskać wiele cennych informacji na temat flagi. Między innymi eksponujemy Dobrą Flagę on-line oraz
pokazujemy filmy porównujące pracę zwykłej i Dobrej Flagi w różnych warunkach atmosferycznych.
P.S. DOBRA FLAGA – WOLNA FLAGA

Zapraszamy do współpracy.
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Kalendarz świąt państwowych i kościelnych w 2014r.
W kalendarzu przedstawiamy święta, które możemy uczcić poprzez eksponowanie flag: państwowej, unijnej
i religijnej. Zgodnie z art. 5 Ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach
państwowych, każdy ma prawo używać flagi państwowe w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt
lub innych wydarzeń. Ustawa nakłada na obywateli jeden ważny obowiązek, aby używać flagi z czcią
i szacunkiem. Ustawa, tym samym, znosi ograniczenia używania flagi państwowej wprowadzone przez władze PRL,
których celem było niedopuszczenie do demonstracji i protestów pod barwami narodowymi przeciwko ówczesnej
władzy. Art. 7 ust. 3 zaleca wszystkim obywatelom podnosić lub umieszczać flagę państwową na lub przed budynkami
mieszkalnymi lub miejscami pracy z okazji świąt i rocznic państwowych i lokalnych. W stosunku do osób prywatnych
istnieje wolność wyboru w kwestii eksponowania barw narodowych. Zgodnie z aktualnym prawem, podobnie jak
w wielu innych krajach, możemy eksponować flagę codziennie.
W odróżnieniu od osób prywatnych instytucje państwowe mają obowiązek prawny eksponowania barw
narodowych. Flaga powinna znaleźć się na lub przed siedzibami Sejmu, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Prezydenta, Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów, organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego
w czasie ich sesji. Organy administracji rządowej, samorządowej i pozostałe organy państwowe mają obowiązek
eksponowania flagi z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych. Flagę państwową podnoszą również
polskie statki żeglugi śródlądowej. Wyżej wymienione urzędy oraz osoby prywatne mogą posługiwać się tylko
tradycyjną flagą narodową w postaci prostokąta w kolorze białym i czerwonym. Ustawa wymienia katalog zamknięty
urzędów i placówek, w których obowiązkowo eksponuję się flagę z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, dla których ten
symbol jest zarezerwowany. Są to: polskie statki morskie wraz z kapitanatami portów (polska flaga z godłem jest
jednocześnie banderą), placówki dyplomatyczne i konsularne oraz oficjalne misje międzynarodowe, cywilne lotniska,
lądowiska i statki powietrzne oraz Polskie Siły Zbrojne poza granicami kraju. Obecnie zauważa się coraz większe
zainteresowanie osób prywatnych flagą narodową z godłem. W przyszłości może nastąpić ogólnonarodowa dyskusja
społeczna w tej kwestii. Zgodnie z prawem i zwyczajem podczas żałoby narodowej flagę państwową opuszcza się do
połowy masztu lub przywiązuje się do górnej części drzewca czarną wstążkę.
Od dnia wejścia Polski w skład państw członkowskich Unii Europejskiej obok flagi polskiej pojawiła się flaga
unijna, która jest znakiem Wspólnoty i służy podkreśleniu jedności Europy.
W Ustawie o godle z dnia 20 lutego 2004r., w dodanym artykule 6a, dzień 2 maja został ustanowiony
Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Każdego roku w ten dzień możemy czynnie wyrażać nasz szacunek do
barw państwowych.
W wielu krajach dostatecznym powodem eksponowania flagi jest obecność gospodarzy w domu. Wszelkie
rodzinne święta domowników: narodziny, chrzciny, urodziny, imieniny itp. to znakomite okazje do podniesienia flagi.
Flaga podkreśla wagę święta, a tym samym znaczenie danej osoby. Jeżeli gospodarz zapraszający nas na swoje
święto, nie ma jeszcze flagi – jest to wspaniała okazja, aby zrobić mu super prezent w postaci flagi.
Również przyjazd zagranicznego gościa może być uczczony podniesieniem flagi, najlepiej, kraju jego
pochodzenia. W przypadku wizyt państwowych jest to obowiązek protokolarny, a w przypadku wizyt biznesowych lub
prywatnych - wyjątkowo sympatyczny gest.
Dzięki magicznemu działaniu flagi nasze życie staje się ciekawsze, bogatsze, barwniejsze. Miło jest wyjść
z rana, z domu, spojrzeć na swoją flagę, wręcz przywitać się z nią. Miło też jest zobaczyć z daleka oczekującą na nas
flagę naszej firmy.
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Sprawdź, kiedy możesz eksponować „Dobrą Flagę”
Nazwa święta / wydarzenia

Data

Ustanowiono

Flaga

1.I

Świętej Bożej Rodzicielki

maryjna

6.I

Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

kościelna

1.III

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

2.IV

Śmierć Jana Pawła II

flaga JP II

20.IV.2014

Wielkanoc

kościelna

1.V

Międzynarodowe Święto Pracy
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

26.04.1950
1.05.2004

państwowa
Unii Europejskiej

2.V

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
Dzień Polonii i Polaków za granicą

20.02.2004
20.03.2002

państwowa

3.V

Święto Narodowe 3 Maja

29.04.1919

państwowa

9.V

Dzień Europy

9.05.1950

Unii Europejskiej

1.VI.2014

Wniebowstąpienie Pańskie

kościelna

8.VI.2014

Zielone Świątki

kościelna

19.VI.2014

Boże Ciało

kościelna

1.VIII

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

15.VIII

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15.VIII

Święto Wojska Polskiego

30.07.1992

państwowa

31.VIII

Dzień Solidarności i Wolności

27.07.2005

państwowa

1.IX

Dzień Weterana

19.08.2011

państwowa

27.IX

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

11.09.1998

państwowa

16.X

Dzień Papieża Jana Pawła II
(rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża)

27.07.2005

flaga JP II

1.XI

Wszystkich Świętych

11.XI

Narodowe Święto Niepodległości

25.XII

Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

kościelna

26.XII

Boże Narodzenie (drugi dzień)

kościelna

4.02.2011

9.09.2009

państwowa

państwowa
maryjna

kościelna
23.04.1937

państwowa

Pamiętajmy, iż zgodnie z prawem flagę państwową możemy eksponować przez cały rok, niezależnie
od powyżej wymienionych uroczystości.
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