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Pan
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw
Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

odpowiadając na Pana pismo z 28 grudnia 2021 r., znak sprawy VII.600.15.2021.MM, 

pragnę przedstawić stanowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W opinii MKiDN przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub 

represjonowanej z powodów politycznych nie jest równoznaczne z potwierdzeniem 

wybitnych zasług danej osoby, a tym bardziej nie może być decydującą przesłanką do nadania 

Krzyża Wolności i Solidarności.

 Ustawa z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1255) reguluje nadawanie 

statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych celem nabycia praw do określonych świadczeń socjalnych. Osobom 

o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 

z powodów politycznych przysługuje bowiem prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego 

oraz prawo korzystania z pomocy pieniężnej przyznawanej przez Szefa Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Natomiast art. 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 138 oraz z 2021 r. poz. 2490) mówi o „wyróżnianiu zasług, cnót 

obywatelskich i wybitnych osiągnięć”; czemu służyć mają nadawane ordery i odznaczenia, 

w tym nadawany na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przez Prezydenta RP, zgodnie z  art. 15a, Krzyż 
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Wolności i Solidarności. Decydujące jest więc uznanie szczególnych zasług działacza opozycji, 

a nie sam fakt bycia nim.

Podsumowując, ze względu na odmienny cel ustaw, w mojej opinii, nie jest zasadne 

łączenie przepisów dotyczących przyznawania statusu działacza opozycji antykomunistycznej 

oraz przyznawania Krzyża Wolności i Solidarności, gdyż status przysługuje każdemu po 

spełnieniu określonych warunków, natomiast odznaczenie dotyczy szczególnie zasłużonych 

działaczy opozycji komunistycznej.

Z wyrazami szacunku

Piotr Gliński
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