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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach 

(druk nr 738) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Podstawowym celem ustawy jest poszerzenie kręgu osób odznaczonych Krzyżem 

Wolności i Solidarności.  

W ustawie o orderach i odznaczeniach nie wyrażono wprost zasady, że posiadanie 

odznaczeń wyższej klasy uniemożliwia nadanie Krzyża Wolności i Solidarności, jednakże ze 

względu na wynikającą z tej ustawy hierarchię orderów i odznaczeń, a także stosowaną przez 

Prezydenta precedencję ugruntował się trwały zwyczaj nie nadawania Krzyża Wolności 

i Solidarności osobom, które otrzymały ordery lub odznaczenia wyższej rangi.  

Zgodnie z opiniowaną nowelizacją Krzyż Wolności i Solidarności ma być 

odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, przyznawanym działaczom opozycji 

antykomunistycznej, bez względu na wcześniejsze uhonorowanie ich zasług odznaczeniami 

wyższej rangi. Tym samym ustawa prowadzi do rezygnacji z zasady precedencji i umożliwia 

powszechne nadawanie Krzyża Wolności i Solidarności. 

Ustawa poszerza także możliwość pośmiertnego nadawania Krzyża Wolności 

i Solidarności. Zgodnie z nowelizacją wystąpienie z wnioskiem o pośmiertne odznaczenie 

Krzyżem Wolności i Solidarności nie jest ograniczone przesłankami z art. 32 ustawy 

o orderach i odznaczeniach (zgodnie z tym przepisem z wnioskiem o odznaczenie 

zasłużonych osób zmarłych można występować wyjątkowo, w uznaniu szczególnych 

i godnych upamiętnienia zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej). 

Ostania z wprowadzanych zmian sprowadza się do uchylenia, nałożonego na Prezesa 

Instytutu Pamięci Narodowej, obowiązku podania inicjatorowi wniosku o odznaczenie 
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Krzyżem Wolności i Solidarności, przyczyny nieprzedstawienia wniosku o odznaczenie 

Prezydentowi RP.  

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 10 października 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie senackie. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Administracji 

i Cyfryzacji. Komisja wprowadziła do projektu poprawki mieszczące się w meritum 

przedłożenia, sprowadzające się zasadniczo do wykreślenia przepisu, który wprost stanowił, 

że Krzyż Wolności i Solidarności nadawany jest wszystkim osobom spełniającym kryteria, 

o których mowa w ustawie. Tym samym uznano, że wystarczającym dla nadania odznaczeniu 

cechy powszechności jest normatywne stwierdzenie, iż jest to odznaczenie o charakterze 

pamiątkowym. Na posiedzeniu Sejmu (w trakcie drugiego czytania) zgłoszono dodatkową 

poprawkę, która przywracała senackie brzmienie projektu. Poprawka ta nie uzyskała 

akceptacji Sejmu podczas trzeciego czytania. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu 

przedłożenia senackiego, ze zmianami przyjętymi przez Komisję Administracji i Cyfryzacji. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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