
 

Godło Polski, Godło Rzeczypospolitej Polskiej 

 

właściwie  herb Polski –  godło  i  symbol Rzeczypospolitej Polskiej; 

jego archetypem jest dynastyczny herb Piastów, pierwszych władców Polski. 

 

Zgodnie z art. 28 Konstytucji RP Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest 

wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Korona została 

przywrócona 31 grudnia 1989 r. ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie 

Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (art. 1 p. 19). Jednakże nowy 

wzór godła został wprowadzony dopiero 22 lutego 1990 r. ustawą z dnia 9 

lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

W ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz                      

o pieczęciach państwowych ustawodawca określił: 

➢ Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą 

koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami,                        

z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. 

Wzór godła Rzeczypospolitej Polskiej zawarty został w załączniku nr 1 

do tej ustawy. 

➢ Ustawa potwierdza i precyzuje zarazem barwy bieli i czerwieni będące 

barwami Rzeczypospolitej Polskiej. Określone są one w załączniku nr 2. 

➢ Orzeł biały odwzorowany jest symbolicznie w białej, górnej barwie flagi 

polskiej złożonej z dwóch poziomych pasów. Zgodnie z zasadami 

heraldyki pas górny polskich barw narodowych reprezentuje białego orła, 

a dolny – czerwone pole tarczy herbowej. 
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Trochę legendy 

 

Według  legendy  założyciel państwa Polan, Lech, podczas postoju                            

w okolicach Poznania ujrzał pod wieczór sporych rozmiarów gniazdo na 

drzewie. Znajdował się w nim biały orzeł z trzema pisklętami. Gdy Lech 

przyglądał się mu, orzeł rozpostarł skrzydła na tle nieba czerwonego od 

zachodzącego słońca. Lech zachwycił się, postanowił tam osiąść, umieścił orła 

w swym herbie, a miejsce na pamiątkę nazwał Gniezdnem (obecnie Gniezno) od 

słowa gniazdo.  

 

Historia ta będąca częścią legendy o Lechu, Czechu i Rusie pierwszy raz spisana 

została w Kronice wielkopolskiej napisanej po łacinie w 1273 r.  oraz                          

w „Kronice Dalimila” spisanej w języku czeskim w 1319 r. . 

 

Informacje o orle jako godle Królestwa polskiego zanotowane zostały przez 

polskich pisarzy historycznych. Zanotował ją  Jan Długosz                                              

w swoich Rocznikach, pisanych w latach 1455-1480. W tekście autor wskazał 

na podobieństwa do godła Rzymu.  

 

Legendę o Lechu oraz orle zakładającym gniazdo wspomniał także w 1555 r.                  

w swoim dziele De origine et rebus gestis Polonorum (pol. O pochodzeniu                 

i czynach Polaków) polski historyk Marcin Kromer 

. 

Niektórzy uczeni upatrują w legendzie podania o założeniu Rzymu 

przez Romulusa i Remusa. Jej elementem jest auspicjum, starożytny rytuał 

wnioskowania z lotu ptaków drapieżnych (np. orła) o aprobacie bogów dla 

podjętych zamierzeń. 

 

Mniej romantyczna wersja zakłada, że Polanie mogli przyjąć emblemat orła jako 

symbol mocy (orzeł był towarzyszem Jowisza i nosicielem jego piorunów) 

wzorując się na cesarstwie rzymskim, lub po 800 r. jego następcy, Świętym 

Cesarstwie Rzymskim, od którego symbol orła przejęło wiele europejskich 

państw. Znak był znany wśród Polan głównie ze zdobnictwa celtyckiego lub 

rzymskich monet, docierających na ich ziemie szlakiem bursztynowym. 

 

Trochę historii 

 

Wizerunku orła w koronie dopatrywano się na denarach Bolesława Chrobrego, 

traktując je jako jego najwcześniejszy zachowany wizerunek. Jest to 

najprawdopodobniej  bielik zwyczajny (charakterystyczne kropki 

odzwierciedlają białe lotki widoczne w naturze na jego złożonych skrzydłach). 

Stylizowany wygląd ptaka przedstawionego na monecie powodował spory 
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między uczonymi, mającymi trudności z ustaleniem, czy jest to rzeczywiście 

orzeł, czy może kogut, gołąb lub paw.  

 

Orzeł występował na monetach i pieczęciach książąt piastowskich, tarczach                   

i chorągwiach od XII wieku. Początkowo funkcjonował w herbach śląskich linii 

Piastów. Po raz pierwszy jako godło książęce pojawił się na pieczęci konnej 

Kazimierza opolsko-raciborskiego w 1222 r. 

 

Później stopniowo został przejmowany jako herb przez kolejne linie 

Piastowskie, najpóźniej pojawia się na pieczęciach książąt mazowieckich, bo 

dopiero po 1271 r. 

 

Jako oficjalny herb całego państwa polskiego zaczął być używany od 1295 r. 

przez Przemysła II, który po raz pierwszy użył ukoronowanego orła jako godła 

państwa na rewersie pieczęci majestatycznej z 1295 r.  

 

Forma graficzna orła zmieniała się przez wieki. Dzisiejsza jego forma, przyjęta 

w 1927 r. (projekt profesora Zygmunta Kamińskiego), jest wzorowana na orle              

z epoki Stefana Batorego. Zmieniała się także cała tarcza – w Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów tarcza stała się czwórdzielna, z naprzemiennymi wizerunkami 

polskiego Orła i litewskiej Pogoni. Jednocześnie królowie używali też własnych 

herbów, zwykle umieszczając je w tarczy sercowej herbu państwowego (np. 

Snopek Wazów). 

 

Po rozbiorach wiele utworzonych przez zaborców guberni, prowincji                          

i województw polskich otrzymało nowe herby – nadal przewijał się na nich 

biały orzeł, bez korony albo z koroną, albo z głową odwróconą na lewą część 

czoła; gdzieniegdzie występowała też Pogoń mimo wygasłej unii. Najczęściej 

były to herby złożone z godłem zaborcy (np. Wielkie Księstwo 

Poznańskie miało herb z czarnym orłem tak jak inne prowincje pruskie, ale                   

z tarczą sercową czerwoną, na której widniał polski orzeł w koronie). 

 

W czasie powstania listopadowego rozgorzała dyskusja na temat godła. 

Wzorując się na rewolucyjnej Francji historyk Joachim Lelewel zaproponował 

aby nad Orłem i Pogonią umieszczonymi na amarantowym tle znalazła 

się czapka frygijska  zamiast korony. Miało być to symbolem 

zwycięstwa ludowładztwa. Sejm uznał to jednak za symbolikę jakobińską                   

i pozostał przy godle jagiellońskim. 

 

Po powstaniu listopadowym imperatorzy wszechrosyjscy, tytułujący się również 

królami (carami) Polski, przejęli polski Order Orła Białego z niebieską wstęgą, 

który odtąd cieszył się w Rosji uznaniem. 
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Na herbie z okresu  powstania styczniowego widnieje, oprócz orła                                 

i Pogoni, Archanioł Michał – patron Rusi. 

 

Po rozbiorach ludność polska skrzętnie zbierała przedrozbiorowe grosze i inne 

polskie monety z herbem Rzeczypospolitej (Orzeł Biały oraz Pogoń na czterech 

polach tarczy heraldycznej). Oczywiście nie mogło zabraknąć orła na 

sztandarach i emblematach powstańczych, często nadal z Pogonią litewską. 

 

W 1916 r.  Austria i Niemcy przystały na odnowienie Królestwa Polskiego.                      

W 1917 r.  wyemitowano pierwsze banknoty polskie z orłem w koronie na 

tarczy niepodzielnej.  

 

Po odzyskaniu niepodległości wszystkie siły polityczne były zgodne że godłem 

ma być Orzeł Biały. Kwestia sporna dotyczyła korony. Przeciwko jej 

umieszczeniu nad głową orła byli politycy Polskiej Partii Socjalistycznej oraz 

działacze ruchu ludowego. Najbardziej przeciw umieszczeniu w godle korony 

był ludowiec Stanisław Thugutt. Ostatecznie orła w koronie jako godło 

państwowe wprowadzono ustawą uchwaloną przez Sejm Ustawodawczy                      

1 sierpnia 1919 r.  Oficjalny wizerunek godła przypominał orła Stanisława 

Poniatowskiego i był używany do 1927, kiedy powstała nowa wersja według 

projektu Zygmunta Kamińskiego. Odrzucono tradycyjną formę, zastępując ją 

nową, m.in. usunięto krzyż z korony, dodano dwie pięcioramienne rozety. 

 

W czasie  II wojny światowej  polscy komuniści zdecydowali się na 

wprowadzenie nowego symbolu państwowego. Wanda Wasilewska poleciła 

wówczas Janinie Broniewskiej opracowanie projektu orła na czapki mundurowe 

żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. W oparciu o orła                    

z sarkofagu Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego w katedrze 

płockiej powstał nowy orzeł bez korony. Szybko, bo już w 1944 r., 

komunistyczne władze reprezentowane przez PKWN zdecydowały wrócić do 

przedwojennego wizerunku orła, ale usunęły koronę z głowy orła.  

 

W 1947 r. ogłoszono konkurs na godło państwowe, ale pozostał on 

nierozstrzygnięty. Ostatecznie w konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

z 22 lipca 1952 r. opublikowano wizerunek orła, który od przedwojennego 

różnił się brakiem korony, a złoty otok zastąpiło obramowanie tarczy w formie 

generalskiego wężyka. Usunięcie potwierdzono dodatkowo dekretem z 1955 r., 

jednocześnie zrezygnowano z obramowania tarczy. 

 

Rząd RP na uchodźstwie w odpowiedzi Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 11 listopada 1956 r. umieścił na głowie orła zamkniętą koronę 

zwieńczoną krzyżem. 
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W okresie przemian ustrojowych po wyborach parlamentarnych w 1989r. 

posłowie Stronnictwa Demokratycznego wnieśli projekt ustawy przewidujący 

przywrócenie orłowi korony. Początkowo wątpliwości co do tego pomysłu 

wysuwał kierowany przez  Bronisława Geremka  Obywatelski Klub 

Parlamentarny, nie negując zasadności tej zmiany, ale wskazując na jej 

przedwczesność z uwagi na brak przyjęcia w całości nowej konstytucji. 

Ostatecznie propozycję tę Sejm PRL X kadencji uwzględnił przy zmianie 

Konstytucji PRL, przyjmując ustawę niemal jednogłośnie (374 głosy za, 1 głos 

przeciw), przywracając tym samym orłowi koronę według wzoru z 1927 r. 

  

W 2018 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło prace 

nad nowelizacją ustawy o symbolach państwowych, w tym załącznika 

zawierającego wzór godła państwowego. Zmiany mają dotyczyć głównie 

dostosowania wzorów do aktualnych technologii, ale zaplanowano także zmiany 

w wyglądzie (m.in.) skrzydła mają być lustrzanym odbiciem, prześwity                         

w koronie, nogi złote). 
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