
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

Druk nr 914 

SP R A W O Z D AN I E 

KOMISJI ŁĄCZNOŚCI Z POLAKAMI ZA GRANICĄ 

o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu 
Krzyża Wschodniego (druk nr 889). 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust.l i art. 40 ust.l regulaminu Sejmu - po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 4 października 2016 r. powyższy 

projekt ustawy do Komisji Łączności z Polakami za Granicą do pierwszego czytania. 

Komisja Łączności z Polakami za Granicą po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 4 października 2016 r. 

wnosi: 

Wysoki Sej m uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. 

Przewodniczący Komisji 
Łączności z Polakami za 
Granicą i Sprawozdawca 

1-1 Michał Dworczyk 



Liczba stron: 3 Data: 2016-10-14 Nazwa pliku: 1893-0.PK 

VIII kadencja/druk 889 

Projekt 

USTAWA 

z dnia 2016 r. 

o ustanowieniu Krzyża Wschodniego 

Art. 1. Wypełniając moralny obowiązek wobec osób, które w latach 1937-1959 

niosły pomoc Polakom na dawnych Kresach W schodni ch pierwszej i drugiej 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenach byłego Związku Sowieckiego i ratowały ich 

w obliczu prześladowań oraz ludobójstwa ryzykując życiem własnym i swoich rodzin, 

ustanawia się odznaczenie Krzyż Wschodni, zwane dalej "Krzyżem", jako dowód 

wdzięczności oraz wyraz szacunku i pamięci o tych osobach. 

Art. 2. l. Krzyż jest nadawany osobom o narodowości mneJ niż polska, które 

udzielały pomocy Polakom lub obywatelom polskim. 

2. Krzyż może być nadany pośmiertnie. 

3. Krzyża można pozbawić, gdy jego posiadacz zachowuje s1ę w sposób 

uwłaczający Rzeczypospolitej Polskiej lub Polakom. 

Art. 3. l. Krzyż nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra 

właściwego do spraw zagranicznych. 

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych przedstawia wnioski z własnej 

inicjatywy lub z inicjatywy związków i stowarzyszeń kombatanckich, organizacji 

społecznych, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz 

osób prywatnych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 

Art. 4. Osoba odznaczona otrzymuje nieodpłatnie odznakę nadanego jej Krzyża i 

legitymację. 

Art. 5. l. Odznaką Krzyża jest krzyż równoramienny wykonany z brązu, 

srebrzony, oksydowany i emaliowany, o wymiarach 40x40 mm. Ramiona Krzyża są 

złączone pośrodku tarczą herbową, nad którą widnieje korona Chrobrego. Na awersie 

ramiona Krzyża są pokryte białą emalią. Na ramionach poziomych jest umieszczony 

srebrny i oksydowany napis: RATUJĄCYM POLAKÓW. Na tarczy jest umieszczony 

herb trójdzielny z wizerunkami Orła, Pogoni oraz Michała Archanioła. Na rewersie cała 

powierzchnia Krzyża jest srebrzona i oksydowana. 
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2. Krzyż jest zawieszony na wstążce koloru czarnego o szerokości 37 mm z 

dwoma białymi paskami o szerokości 7 mm po bokach, umieszczonymi w odległości l 

mm od brzegu. 

3. Wzór rysunkowy odznaki Krzyża stanowi załącznik do ustawy. 

Art. 6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia, określi: 

l) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Krzyża z uwzględnieniem 

terminów przedkładania wniosków oraz wręczania odznak nadanego już Krzyża, 

tryb postępowania w przypadku podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej decyzji o pozbawieniu Krzyża oraz tryb postępowania w przypadku 

zgubienia lub zniszczenia odznaki Krzyża lub jego legitymacji; 

2) wzory wniosku o nadanie Krzyża, wykazu przedstawianych wniosków, 

legitymacji potwierdzającej nadanie Krzyża oraz jej wtórnika; 

3) sposób i okoliczności noszenia Krzyża. 

Art. 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 

475), z wyjątkiem art. 8. 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem l stycznia 2017 r. 
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Załącznik do ustawy 

z dnia . . . . . (poz .. . . ) 
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