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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. 

 

o Instytucie Solidarności i Męstwa 

 

(druk nr 647) 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) 

 

Art. 2. 

1. Ordery i odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Prezydent nadaje ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów oraz 

Kapituł Orderów. 

[3. Prezydent nadaje odznaczenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów, a w przypadku 

odznaczenia, o którym mowa w art. 15a, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 

- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.] 

<3. Prezydent nadaje odznaczenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów, a w 

przypadku odznaczenia, o którym mowa w art. 15a, na wniosek Prezesa Instytutu 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zaś 

w przypadku odznaczenia, o którym mowa w art. 15b, na wniosek Dyrektora 

Instytutu Solidarności i Męstwa.> 

4. Ordery i odznaczenia wojenne w czasie wojny nadaje w Siłach Zbrojnych, z upoważnienia 

Prezydenta, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

<Art. 15b. 

1. Medal Virtus et Fraternitas jest nagrodą dla osób zasłużonych w niesieniu pomocy lub 

pielęgnowaniu pamięci o osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich 

innych narodowości będących ofiarami zbrodni sowieckich, nazistowskich zbrodni 
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niemieckich, zbrodni z pobudek nacjonalistycznych lub innych przestępstw 

stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne, w 

okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

2. Nie mają prawa do otrzymania Medalu Virtus et Fraternitas osoby, które 

uczestniczyły w zbrodniach określonych w ust. 1.> 

 

Art. 31. 

1. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń wojennych i wojskowych przedstawia 

Prezydentowi Minister Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Wnioski o nadanie Krzyża Wojskowego oraz odznaczeń wojskowych o charakterze 

pamiątkowym mających w nazwie wyraz "Gwiazda" przedstawia Prezydentowi Minister 

Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

3. Wnioski o nadanie Krzyża Zasługi za Dzielność przedstawia Prezydentowi minister 

właściwy do spraw wewnętrznych albo Minister Obrony Narodowej. 

4. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi 

wojewodowie. 

5. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego 

lub zamieszkałej stale za granicą przedstawia Prezydentowi minister właściwy do spraw 

zagranicznych. 

6. Wnioski o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności przedstawia Prezydentowi Prezes 

Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub 

zamieszkałych stale za granicą - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zagranicznych. 

<7. Wnioski o nadanie Medalu Virtus et Fraternitas przedstawia Prezydentowi 

Dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa  po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Pamięci, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie 

Solidarności i Męstwa (Dz. U. poz. ...), a w przypadku osób nieposiadających 

obywatelstwa polskiego lub zamieszkałych stale za granicą – Dyrektor Instytutu 

Solidarności i Męstwa po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pamięci, o której mowa 

w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i 

Męstwa oraz po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych.> 
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U S T A W A   z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Krzyża Wschodniego (Dz.U. z 

2017 r. poz. 8 i 973)  

Art. 3. 

1. Krzyż nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do 

spraw zagranicznych. 

[2. 
(1)

 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 

uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.] 

<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, Dyrektora 

Instytutu Solidarności i Męstwa oraz osób prywatnych, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu.> 

3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi wykaz wniosków, o których mowa w ust. 1. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (Dz.U. poz. 

973)  

Art. 3. 

1. 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 

uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.] 

<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, Dyrektora 
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Instytutu Solidarności i Męstwa oraz osób prywatnych, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu> 

3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi wykaz wniosków, o których mowa w ust. 1. 

 

 

 


