
Warszawa, dnia 29 maja 2007 roku

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

(druk nr 453)

I. Cel i przedmiot ustawy

Podstawowym celem opiniowanej ustawy jest ustanowienie nowych odznaczeń

wojskowych, przy zachowaniu jasnego podziału na polskie ordery i odznaczenia cywilne,

wojskowe i wojenne.

Opiniowany akt prawny ustanawia następujące grupy odznaczeń wojskowych:

- Krzyż Wojskowy - jako nagrodę za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie

działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił

Zbrojnych RP poza granicami państwa w czasie pokoju,

- Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Morski Krzyż Zasługi z Mieczami i

Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami - jako nagrodę za sumienną służbę w czasie

działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił

Zbrojnych RP poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach

szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem,

- Wojskowy Krzyż Zasługi, Morski Krzyż Zasługi i Lotniczy Krzyż Zasługi - jako

nagrodę za zasługi w służbie w Siłach Zbrojnych RP, za dokonany w czasie

służby czyn przynoszący szczególną korzyść poszczególnym rodzajom Sił

Zbrojnych, a wykraczający poza zwykły obowiązek,

- o charakterze pamiątkowym, mające w nazwie wyraz "Gwiazda" – jako nagrodę

za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami

państwa.

Pozostałe zmiany wprowadzane opiniowaną ustawą wynikają z długoletniej praktyki

nadawania orderów i odznaczeń. Do najistotniejszych z nich należy zaliczyć:
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- zamieszczenie w ustawie przepisu, na podstawie którego Prezydent RP będzie

mógł określić starszeństwo oraz kolejność noszenia orderów i odznaczeń,

uwzględniając przy tym ordery i odznaczenia ustanowione po odzyskaniu

niepodległości w 1918 roku,

- rezygnację z przyznawania Krzyża Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne

wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej i ustanowienie w

to miejsce nowego odznaczenia - Medalu za Długoletnią Służbę.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Opiniowana ustawa powstała w oparciu o projekt prezydencki (druk sejmowy nr

1595) złożony w Sejmie 27 marca 2007 roku. W toku prac w sejmowej Komisji Obrony

Narodowej projekt został uzupełniony (druk sejmowy nr 1708), zgodnie z opinią Ministra

Obrony Narodowej. Do projektu ustawy dodano przepis, zgodnie z którym możliwe będzie

odstąpienie ze względu na ważny interes państwa od publikacji w Monitorze Polskim

postanowień Prezydenta o nadaniu orderów i odznaczeń.

W trakcie II czytania zgłoszono poprawkę, której celem było umożliwienie posłom i

senatorom wręczania odznak orderów i odznaczeń w imieniu Prezydenta RP (druk sejmowy

nr 1708-A). Poprawka ta została przyjęta przez Sejm w III czytaniu.

III. Uwaga szczegółowa

W art. 1 w pkt 12 zbędne jest odesłanie do art. 31 ust. 2 i 3, ponieważ opiniowana ustawa

nadaje temu przepisowi całe, nowe brzmienie.

Propozycja poprawki:

- w art. 1 w pkt 12 skreśla się wyrazy ", art. 31 ust. 2 i 3".
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Główny specjalista ds. legislacji


