
  
 



 

 

• Zgodnie z art. 1  ust.1 ustawy z dnia 31 
stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 
państwowych: orzeł biały, biało-czerwone 
barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są 
symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 



• art.1 ust.2. Otaczanie tych symboli czcią i 
szacunkiem jest prawem i obowiązkiem 
każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz wszystkich organów państwowych, 
instytucji i organizacji.  

•   

• Art.1.ust.3  Symbole Rzeczypospolitej Polskiej 
pozostają pod szczególną ochroną prawa, 
przewidzianą w odrębnych przepisach 



Art. 2 stanowi, że 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.  



• Otóż jedna z wersji legendy głosi, że Lech 
podczas pobytu w okolicach Poznania ujrzał   
gniazdo, w którym znajdował się orzeł wraz  
z trzema pisklętami. W pewnym momencie 
orzeł rozpostarł skrzydła na tle czerwonego 
nieba od zachodzącego słońca, co zachwyciło 
Lecha, który postanowił się osiedlić  

    w tym miejscu. Na pamiątkę tego  

    wydarzenia Lech nazwał założoną  

    osadę Gniezdnem – obecnie jest  

    to Gniezno.          Lech z braćmi przy gnieździe orła 



 

 

• Polska jest chyba jedynym krajem w Europie, 
który może precyzyjnie określić datę narodzin 
swojego godła. Po koronacji Przemysła II,  
26 czerwca 1295 r. w Gnieźnie, znak orła stał 
się herbem zjednoczonego na nowo Królestwa 
Polskiego.  



• Wizerunek polskiego orła zmieniał się przez 
wieki.   

• Po zawarciu unii z Litwą, od czasów panowania 
Władysława Jagiełły, znakowi orła towarzyszył 
herb Litwy - jeździec na koniu, czyli Pogoń.  

• W czasie zaborów symbol orła był 
wyznacznikiem ciągłości państwa polskiego 
oraz dążenia do suwerenności. 



• Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach  
i barwach Rzeczypospolitej Polskiej w art.1 pkt. 1 
określiła wygląd polskiego godła:                       

    „Za herb Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się znak 
orła białego z głową zwróconą w prawo (dla 
patrzącego w lewo), ze skrzydłami wzniesionemi 
do góry, ze złotemi szponami, z koroną i dziobem 
w czerwonem polu prostokątnem”.  

• Oficjalne godło RP przypominało orła Stanisława 
Poniatowskiego i było używane do 1927 r., kiedy 
powstała nowa wersja według projektu 

    Zygmunta Kamińskiego. 



Taki wzór godła obowiązywał w Polsce 
w latach 1919-1927 



• Władze komunistyczne usunęły koronę z 
głowy orła. Niezbyt udany projekt Janiny 
Broniewskiej z 1943 r., powszechnie zwany 
„kuricą” wzorowany był na książęcym 
sarkofagu władców polskich pochowanych w 
Płocku i obowiązywał do    1952 r., kiedy to w 
konstytucji z dnia 22 lipca opublikowano 
oficjalny herb Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. Był to wiernie przerysowany projekt 
Kamińskiego, tyle że pozbawiony korony. 



Herb Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej ( bez korony) 



• Po częściowo wolnych wyborach do Sejmu  
w czerwcu 1989 r., parlament - tzw. Sejm 
kontraktowy, na swoim posiedzeniu w dniu  
29 grudnia 1989 r. zmienił konstytucję, 
przywracając dawną nazwę państwa - 
Rzeczpospolita Polska i herb Orzeł Biały  
w koronie. 



     Zgodnie z art. 3. 1. ustawy, o której mowa była na wstępie:  
    Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się w 

szczególności w pomieszczeniach urzędowych i salach 
posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych należących do: 

• 1) organów państwowych; 
• 1a) organów gmin, powiatów, samorządów województw 

oraz związków jednostek samorządu terytorialnego; 
• 1b) klubów, kół i zespołów poselskich, senackich i 

parlamentarnych oraz biur poselskich, senatorskich i 
poselsko-senatorskich; 

• 2) jednostek Sił Zbrojnych; 
• 3) szkół i placówek oświatowo-wychowawczych; 
• 4) przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów 

konsularnych oraz innych oficjalnych przedstawicielstw i 
misji za granicą. 
 



• Art.3 ust.1a. Na budynkach siedzib podmiotów,  
o których mowa w art. 2a, umieszcza się 
urzędowe tablice z godłem Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz urzędowe tablice z napisem nazwy 
tego podmiotu. 

• Art.3.1b. Urzędowa tablica z godłem ma kształt 
owalny w układzie pionowym, obwódkę biało-
czerwoną i tło szare, na którym znajduje się godło 
Rzeczypospolitej Polskiej. Urzędowa tablica z 
napisem jest prostokątna w układzie poziomym, 
ma tło czerwone, a litery napisu białe. 

 



WYMIARY TABLIC Z GODŁEM 

Wymiary tablicy z godłem 
wynoszą dla wszystkich 
jednostek organizacyjnych 
 50 x 40 cm, a dla organów 
naczelnych, Najwyższej Izby 
Kontroli, Sądu Najwyższego, 
Prokuratury Generalnej  
i urzędów centralnych  
60 x 48 cm. 



Co grozi za  naruszenie  przepisów  
o godle? 

• Zgodnie z art. 49 Kodeksu wykroczeń osoba, która 
narusza przepisy o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze aresztu 
(od 5 do 30 dni) albo grzywny (od 20 do 5000 zł). 
Naruszanie przepisów może polegać np. na 
niezachowaniu określonych warunków 
wykonywania i używania symboli. Naruszenie 
przepisów o symbolach jest wykroczeniem,  
a więc jest obarczone mniejszą szkodliwością 
społeczną czynu niż znieważenie. 



Co grozi za  znieważenie  symboli 
narodowych? 

• Karalność za znieważenie symboli narodowych 
ustanawia art. 137 Kodeksu karnego, zgodnie z którym 
każdy, 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. 

• Takiej samej karze podlega osoba, która na terytorium 
RP znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, 
sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny 
znak państwa obcego, wystawione publicznie przez 
przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie 
polskiego organu władzy. 
 



 

• Jeśli zaciekawił Cię ten temat zaglądnij 
koniecznie do Wirtualnego Muzeum Orła 
Białego: http://orzelbialy.edu.pl 

• Tam poznasz dzieje i symbolikę polskiego 
herbu państwowego Orzeł Biały. 

http://orzelbialy.edu.pl/


• Opracowanie: 
Beata Wolszczak -Muzeum Historii Polski 
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