
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r.

Poz. 584

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń 
oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 475 i 1266) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu 
postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. poz. 2743, 
z 2007 r. poz. 1076, z 2010 r. poz. 198, z 2011 r. poz. 152 i 1102 oraz z 2014 r. poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do wniosku o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności dołącza się oświadczenie kandydata do odznaczenia 
Krzyżem Wolności i Solidarności, którego wzór określa załącznik nr 2e do rozporządzenia.”;

2) załącznik nr 2b otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) po załączniku nr 2d do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2e do rozporządzenia w brzmieniu określonym w za-
łączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wnioski o nadanie Krzyża Wolności 
i Solidarności mogą być sporządzane i składane do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na formularzu, którego 
wzór określa załącznik nr 2b do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 2, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło
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jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek miejscowość i data sporządzenia wniosku 

należy wypełnić pismem drukowanym 

WNIOSEK 

 o nadanie odznaczenia 

KRZYŻ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI 

nr rejestru 

................................................... / ............ 

nr pozycji w notatce lub wykazie 

1. Nazwisko (należy wypełnić dużymi literami) 2. Imiona (należy wypełnić dużymi literami) 

 

3. Imię ojca (należy wypełnić dużymi literami) 

 

 

4. Imię i nazwisko rodowe matki (należy wypełnić dużymi 
literami) 
 
 
 
 

5. Nr PESEL 

  

6. Płeć 

Mężczyzna Kobieta 

7. Data urodzenia  8. Miejsce urodzenia 

  

9. Obywatelstwo 

  rok miesiąc dzień 

10. Miejsce zameldowania na pobyt stały 11. Dokument tożsamości 

nazwa dokumentu 

seria  

numer  

nazwa wystawcy dokumentu 

    

województwo miasto-dzielnica-gmina 

kod pocztowy i miejscowość 

ulica nr domu nr mieszkania 

12. Poprzednie nazwiska (rodowe, z poprzedniego małżeństwa lub sprzed zmiany w trybie administracyjnym) 

 

13. Stanowisko  

 

Miejsce pracy 

 

Miejscowość 

 

14. Posiadane ordery lub odznaczenia 15. Adnotacje Kancelarii Prezydenta RP 

nazwa nr legitymacji data nadania ......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 
  

*Uwaga: we wnioskach dotyczących cudzoziemców należy wypełnić rubryki nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,17 i 18. 
Pozostałe rubryki wypełnić w miarę możliwości. 

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. (poz. 584)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNACZENIA „KRZYŻ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI”
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Strona 2 z 2 
 

 16. Posiadane wyróżnienia, odznaki 

 
  

17. Czy był/a karany/a sądownie ? (Jeżeli nie był/a karany/a – wpisać „nie karany/a". 
Jeżeli był/a karany/a – podać za co, kiedy oraz wymiar kary. Nie podawać informacji o skazaniach, które uległy zatarciu) 
 
 
 
18. Uzasadnienie wniosku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Wnoszę o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności 

 Data                                                         pieczęć                                                                  Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 

20. Ewentualne dodatkowe opinie 

 

 

 

nazwisko, imię i telefon osoby, która sporządziła wniosek 
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…………………………………………… …….……… 
miejscowość   data  

…………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko kandydata do odznaczenia 
 
…………………………………………………………………* 
Imię, nazwisko i stopień pokrewieństwa osoby najbliższej 
kandydata do pośmiertnego nadania odznaczenia 
 
 
Adres do korespondencji: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

KANDYDATA* DO ODZNACZENIA KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI 

 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie procedury przez Prezesa Instytutu Pamięci  

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, jako organu 

uprawnionego, zmierzającej do wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

z wnioskiem o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności, mając pełną świadomość trybu 

postępowania w sprawie nadania tego odznaczenia, w szczególności w zakresie weryfikacji 

przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 16 października 

1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475, z późn. zm.). 

        

 

     ………………………………………………………………. 
podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

 

* w przypadku kandydata do pośmiertnego nadania odznaczenia Krzyża Wolności i Solidarności 
oświadczenie składa osoba najbliższa tj.:  małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii 
lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we 
wspólnym pożyciu. 

Załącznik nr 2

WZÓR OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO ODZNACZENIA KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI




