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Opinia do ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego 

(druk nr 470) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z ustawą ustanawia się Krzyż Zachodni jako dowód wdzięczności wobec 

wolnego świata i ludzi, którzy potrafili dawać świadectwo solidarności z Polską i Polakami. 

Krzyż Zachodni jest odznaczeniem nadawanym osobom narodowości innej niż polska, 

które udzielały pomocy Polakom w latach 1939–1989, za pomoc na rzecz polskich aspiracji 

niepodległościowych oraz pomoc represjonowanym, prześladowanym, deportowanym, 

więzionym lub zmuszonym do emigracji przez okupanta niemieckiego oraz władze 

komunistyczne w powojennej Polsce, w tym za pomoc w obliczu zagrożenia życia, udzielenie 

schronienia i pomoc charytatywną. 

Krzyż Zachodni nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra 

właściwego do spraw zagranicznych, złożony po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa 

Instytutu Pamięci Narodowej. Zgodnie z ustawą osoba odznaczona otrzymuje odznakę 

nadanego Krzyża oraz legitymację potwierdzającą jego nadanie. Ustawa określa też 

podmioty, z inicjatywy których minister właściwy do spraw zagranicznych przedstawia 

wnioski o odznaczenie, oraz zawiera opis i wzór graficzny odznaki. Sprawy związane ze 

szczegółowym trybem postępowania o nadanie Krzyża Zachodniego, postępowania 

w przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki oraz sposób i okoliczności noszenia Krzyża 

określić ma rozporządzenie Prezydenta RP. W sprawach nieuregulowanych w ustawie 

powinny znaleźć zastosowanie przepisy ustawy o orderach i odznaczeniach. 

Ustawa zawiera także zmiany w ustawie o ustanowieniu Krzyża Wschodniego. Zmiany 

te mają charakter techniczno-legislacyjny; ujednolicają (we skazanym zakresie) przepisy 

ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego i ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego. 
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Zasadniczy termin wejścia w życie ustawy został określony na 6 miesięcy od dnia 

ogłoszenia. Zmiany w ustawie o ustanowieniu Krzyża Wschodniego mają wejść w życie 

z dniem wejścia w życie tej ostatniej ustawy, czyli z dniem 4 lipca 2017 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. w oparciu 

o przedłożenie senackie. 

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych. Komisja wprowadziła do projektu poprawki mieszczące się w meritum 

przedłożenia senackiego. Najistotniejsza merytoryczna zmiana dotyczyła wykreślenia tych 

rozwiązań projektu senackiego, które przewidywały uwidocznienie na rewersie odznaki 

numeru kolejnego odznaczenia. 

W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) zgłoszono dodatkowe trzy 

poprawki, które wykreśliły możliwość przyznania Krzyża podmiotom zbiorowym – 

organizacjom zagranicznym. Poprawki te dodatkowo doprecyzowały, że Krzyż nadaje się 

osobom, które udzielały pomocy nie tylko Polakom, ale „Polakom lub obywatelom polskim”. 

Zgłoszone poprawki zostały przyjęte w trzecim czytaniu projektu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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