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ZASADY PODSTAWOWE 
HERALDYKI



PO CO KOMU HERB ?

W dawnych czasach, w bitewnym zgie ku, gdzie rycerze walczyli zakuci w zbroj ,
znak umieszczony na najbardziej widocznym dla atakuj cego miejscu  - tarczy,

by  jedynym sposobem rozpoznania wroga od przyjaciela
BY  SPOSOBEM NA PRZE YCIE.

Dlatego znak ten musia  by  prosty, czytelny i atwo rozpoznawalny.
co sta o si  podstawow  zasad  budowy herbów obowi zuj  do dzisiaj.

 Bitwa pod Legnic  
Kodeks Ostrowski

ywot  w. Jadwigi
(po . XIV w.)



OKRE LANIE STRON W HERALDYCE

strony w heraldyce okre la si  wg stron rycerza 
trzymaj cego w lewej r ce tarcz .

lewa stronaprawa strona

Orze  w herbie Polski patrzy w praw  stron



OKRE LANIE STRON W HERALDYCE

strony chor gwi, sztandaru lub flagi okre la si  
wg stron rycerza trzymaj cego w r ce weksylium, 

maj cego b awat powiewaj cy nad g ow .

na tym rysunku widzimy lew  stron  chor gwi

weksylium – ka da forma symbolu umieszczona na drzewcu np.: 
chor giew, sztandar, flaga.

awat – p achta chor gwi / sztandaru / flagi



HERB CZY GOD O?

+ =
God o to znak, który umieszczony na tarczy tworzy wraz z ni  herb

Warto zauwa , e tarcza herbowa na której umieszczone zosta o god o Polski nawi zuje 
do tzw. tarczy nowo ytnej francuskiej, ale jest lekko zw aj ca si  ku do owi, tworz c trapez.

god o tarcza herb



=

SK D SI  WZI Y POLSKIE BARWY ??

„Powiewa flaga, gdy wiatr si  zerwie, a na tej fladze jest biel i czerwie .
Czerwie , to mi . Biel, serce czyste. Pi kne s  nasze barwy ojczyste”.

Barwa god a  =  barwa górnego p ata flagi.
Barwa pola tarczy  =  barwa dolnego p ata flagi.

herb flaga



JAKIEJ FLAGI NALE Y U YWA ?

flaga polska z herbem 
ywana wy cznie przez

oficjalne przedstawicielstwa polskie
poza granicami pa stwa polskiego 
oraz statki i okr ty jako bandery

flaga
proporcje: 5 x 8

chor giew
proporcje: 5 x 6

flaga / bandera 
proporcje: 5 x 8

flaga polska
DO POWSZECHNEGO U YWANIA

weksylium w formie 
chor gwi

DOPUSZCZALNA
do u ywania

dla wszystkich, którzy chc  
eksponowa  polskie god o



TAKIEJ „FLAGI”  NIE U YWAMY NIGDY?

Flaga polska
to barwy bia o-czerwony 

zachowuj ce proporcje 5 x 8.

Na fladze 
nie umieszcza si  napisów, znaków,

nie umieszcza si  herbu, god a
ani adnych innych znaków.



PIE  
LEGIONÓW  
POLSKICH

WE 
OSZECH

 Józef Wybicki
Pie  Legionów Polskich we W oszech



MAZUREK 
BROWSKIEGO

-
HYMN   POLSKI

Jeszcze Polska nie zgin a,
Kiedy my yjemy.
Co nam obca przemoc wzi a,
Szabl  odbierzemy.

Marsz, marsz, D browski,
Z ziemi w oskiej do Polski.
Za twoim przewodem

czym si  z narodem.

Przejdziem Wis , przejdziem Wart ,
dziem Polakami.

Da  nam przyk ad Bonaparte,
Jak zwyci  mamy.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
wrócim si przez morze.

Ju  tam ojciec do swej Basi
Mówi zap akany -

uchaj jeno, pono nasi 
Bij  w tarabany.



JAKIEGO ZNAKU U YWA  ?

NIENIE
TAK



PRECEDENCJA HERALDYCZNA
czyli w jakiej kolejno ci eksponowa  symbole1

31 2 4

1 2
32 1

32 1 54

32 141 5
32 141 5 6

Wszystko zale y od ilo ci symboli, które chcemy eksponowa . 

W przypadku nieparzystej liczby symboli, najwa niejszy 
zajmuje zawsze miejsce rodkowe. 

W przypadku parzystej liczby symboli najwa niejszy
zajmuje miejsce z lewej strony.

Je eli chcemy eksponowa  powy ej 6 symboli 
najwa niejszy eksponowany jest dwukrotnie 

i zajmuje miejsca skrajne.  



PRECEDENCJA HERALDYCZNA
Przyk ad z flag  polsk

Flaga Polski eksponowana jest zawsze na pierwszym miejscu

Wszystko zale y od ilo ci symboli, które chcemy eksponowa . 

W przypadku nieparzystej liczby symboli, najwa niejszy 
zajmuje zawsze miejsce rodkowe. 

W przypadku parzystej liczby symboli najwa niejszy
zajmuje miejsce z lewej strony.

Je eli chcemy eksponowa  powy ej 6 symboli 
najwa niejszy eksponowany jest 

dwukrotnie i zajmuje miejsca skrajne.  



PRECEDENCJA HERALDYCZNA
Przyk ad z ró nymi flagami

Flaga Unii Europejskiej,
jest flag  zwi zku z pa stw

dlatego eksponujemy j
po flagach pa stw, krajów, 
jednostek samorz dowych,

ale przed flag  
instytucji, zwi zku lub organizacji 
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SPOSÓB EKSPONOWANIA FLAG
we wn trzu sali (w uk adzie do 5 flag)
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SPOSÓB EKSPONOWANIA FLAG
we wn trzu sali (w uk adzie powy ej 5 flag)



SPOSÓB ORGANIZACJI 
I ROZMIESZCZENIE SYMBOLI

we wn trzu sali

Dwa przyk adowe sposoby
przygotowania sali do uroczysto ci

Poczet sztandarowy powinien znajdowa  si  
zawsze z lewej strony mównicy

Herbu Polski nie umieszcza si  na 
bia o-czerwonym banerze, ani na udrapowanych 

barwach bia o-czerwonych

Decyduj c si  na umieszczenie bia o-czerwonego 
banneru lub drapowanie barw bia o-czerwonych 

nale y pami ta  o tym, aby barwa bia a by o 
„u góry” i po lewej stronie



SPOSÓB EKSPONOWANIA FLAG
na zewn trz budynku

Flag  na zewn trz budynku wywiesza si  
na maszcie, który powinien by  
umieszczony po lewej stronie wej cia 

ównego do budynku.

Flag  w uchwycie eksponuje si  po lewej 
stronie wej cia g ównego do szko y lub 
ponad wej ciem.

Flag  na maszcie pionowym eksponuje 
si  od witu do zmierzchu.
Pozostawienie flagi na maszcie wymaga 
pod wietlenia masztu.  



ZASADY EKSPONOWANIA FLAG O RÓ NYCH PROPORCJACH

Flagi wywieszane w jednym szeregu 
(np. na uchwycie na ciennym)

powinny mie  t  sama szeroko  przy drzewcu.



PROTOKÓ  FLAGOWY PODCZAS OG OSZONEJ OBY

Flag  polsk  podczas oby 
dekoruje si  kirem (czarn  
wst  o szeroko ci przynajmniej 
5 cm i d ugo ci flagi).

Flag  polsk  podczas oby 
podnosi si  na maszcie
przy zastosowaniu ceremonia u 
flagowego tzn. flag  podnosi si  
wpierw na maszt, a nast pnie 
bardzo wolno opuszcza do po owy 
masztu.
Tak eksponowanej flagi nie 
dekoruje si  kirem.

Baner w barwach 
narodowych podczas oby 
dekoruje si  kirem wg zasad 
okre lonych dla flagi.



Flag  brudn  lub uszkodzon  
nale y zniszczy . 

Jedynym dopuszczalnym sposobem zniszczenia flagi 
jest jej niepubliczne spalenie, 

po uprzednim rozdzielenie 
awatu bia ego od b awatu czerwonego.

Podobnie nale y zniszczy
zu yte lub uszkodzone 

herby i god a, 
które przed spaleniem nale y poci .



SPOSÓB EKSPONOWANIA INNYCH SYMBOLI
(np. symboli religijnych)

WZGL DEM HERBU POLSKI?



Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. 
o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej

oraz o piecz ciach pa stwowych 

obowi zuj cy tekst:
tekst jednolity

Dz. U. z 2018 r. poz. 441 
z 28.02.2018 r.
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