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Prezes Instytutu Pamięci Narodowej może wystąpić do Prezydenta RP z wnioskiem o
odznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności z własnej inicjatywy lub z inicjatywy organizacji
społecznych i zawodowych.

Warunkiem wszczęcia postępowania w tej sprawie jest uzyskanie pisemnej zgody na
przedstawienie wniosku o odznaczenie, co jest równoznaczne z akceptacją procedury
sprawdzeniowej prowadzonej m.in. w oparciu o zasób archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej.
Ma to na celu ustalenie, czy nie zachodzą przesłanki negatywne, wymienione w artykule 15 a
ust. 3 ustawy o orderach i odznaczeniach, które uniemożliwiają nadanie odznaczenia.

Wszczęcie procedury odznaczeniowej następuje w momencie złożenia w Instytucie Pamięci
Narodowej prawidłowo wypełnionego formularza wniosku o nadanie odznaczenia Krzyż
Wolności i Solidarności, których wzory określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 584).

W myśl obowiązujących procedur każdorazowo kieruje się do Krajowego Rejestru Karnego
zapytanie o karalność (art. 31 a Ustawy).
W przypadku cudzoziemców i osób stale zamieszkałych za granicą wniosek przesyłany jest
ponadto do kontrasygnaty Ministrowi Spraw Zagranicznych (art. 31 ustawy...).

Załacznik nr 1. Formularz wniosku o nadanie odznaczenia (doc)

WAŻNE! Do formularza wniosku o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności
należy dołączyć Oświadczenie kandydata do odznaczenia Krzyżem Wolności i
Solidarności.

Załacznik nr 2. Oświadczenie kandydata do nadania Krzyża Wolności i Solidarności
(pdf)

Załącznik nr 3. Oświadczenie świadka w sprawie działalności opozycyjnej stanowiącej
podstawę do nadania odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności (pdf) 

Załącznik nr 4. Klauzula informacyjna i formularz zgody dla odznaczonego KWiS (doc)

UWAGA: Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną oraz ograniczenia
wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
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ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z
2020 r. poz. 697) zawiadamiam o możliwości przekazania uzupełnionego formularza
drogą elektroniczną (np. w formie skanu lub zdjęcia dokumentu wykonanego
telefonem komórkowym). Inną dopuszczalną formą wyrażenia zgody jest przesłanie
na adres mailowy archiwumzgodykwis@ipn.gov.pl  oświadczenia zawierającego pełną
treść zamieszczoną w formularzu stanowiącym załącznik nr 4.

Załącznik nr 5. Klauzula dla kandydata do odznaczenia (pdf)

Załącznik nr 6. Klauzula dla osoby składającej oświadczenie świadka (pdf)
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