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VII kadencja 

Druk nr 2727 

SPRA WOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o orderach i odznaczeniach (druk nr 2543). 

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

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu- skierowała w dniu l lipca 2014 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Administracji i Cyfryzacji do pierwszego czytania. 

Komisja Administracji i Cyfryzacji po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 28 sierpnia oraz 12 września 

2014 r. 

wnosi : 

W y s o k i S ej m uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 12 września 2014 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

l -1 Bożena Kamińska l -l Andrzej Orzechowski 
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USTAWA 

z dnia 

o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach 

Art. l. 

projekt 

W ustawie z dnia 16 Raździemika 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, 
poz. 450, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany: 

l) wart. 15a: 

a) w ust. l wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Krzyż Wolności i Solidamości jest odznaczeniem o charakterze pa
miątkowym, będącym nagrodą dla działaczy opozycji wobec dyktatury 
komunistycznej, którzy w okresie od l stycznia 1956 r. do 4 czerwca 
1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 
1981 r., na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy:", 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Przepisu art. 32 nie stosuje się."; 

2) wart. 30 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Nieprzedstawienie Prezydentowi wniosku o nadanie Krzyża Wolności 
i Solidamości przez organ uprawniony wymaga zawiadomienia zgłaszające
go inicjatywę.". 

Art. 2. 

U stawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

I) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z2000 r. Nr 
62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 
2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 
1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207. 


