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Przyjmowanie oraz wyrażanie przez Prezydenta RP zgody na przyjęcie obcych orderów, 

na gruncie polskiej regulacji prawnej i praktyki orderowej oraz na przykładzie 

duńskiego Orderu Słonia i szwedzkiego Orderu Serafinów. 

 

 I. Prezydenckie prawo do nadawania orderów i odznaczeń określane jest powszechnie 

jako jedno z "tradycyjnych uprawnień głowy państwa". Pierwsze ordery ustanowili i nadawali 

monarchowie, w czasach przed nastaniem instytucji prezydenta. Wśród wielu uprawnień, 

które prezydenci przejęli od monarchów znalazło się m.in. właśnie nadawanie (i pozbawianie) 

orderów i odznaczeń państwowych. Zagadnienie to, traktowane na ogół jako marginalne, ze 

względu na jego głównie symboliczny charakter, nie wzbudza dużego zainteresowania 

doktryny prawa konstytucyjnego. Odpowiednie wzmianki odnaleźć można przede wszystkim 

w komentarzach do konstytucji, a także w podręcznikach i leksykonach poświęconych 

zagadnieniom ustrojowym. W roku 2013 ukazał się pierwszy komentarz do ustawy o orderach 

i odznaczeniach. Temat, chociaż nie dotyczący fundamentów ustroju państwa, zasługuje na 

uwagę. Regulacja prawna dotycząca zagadnień orderowych, szczególnie w jej konstytucyjnej 

części nie jest precyzyjna, co rodzi wiele interesujących kwestii praktycznych dotyczących 

stosowania konstytucji i ustaw, nierzadko wykraczających poza ścisłą tematykę orderową. 

Jedną z takich kwestii, która do tej pory nie znalazła się w obszarze zainteresowań doktryny i 

zasługuje na szersze omówienie (w granicach ustalonych objętością opracowań przyjętych dla 

niniejszej książki) jest przyjmowanie przez Prezydenta RP obcych orderów i odznaczeń oraz 

ich status jako odznaczeń uzyskiwanych w ramach pełnionej funkcji najwyższego 

przedstawiciela państwa w stosunkach międzynarodowych, czy przez osobę prywatną. Z 

analizy praktyki i teorii zagadnień orderowych wyłania się niespójny obraz. Niniejsze 

opracowanie ma na celu odtworzenie i rozjaśnienie tego obrazu. Ponadto, celem 

przeprowadzonych badań i analizy jest uzupełnienie dorobku doktryny o kilka tez i 

spostrzeżeń dotyczących interpretacji przepisów konstytucji i ustaw odnoszących się do 

tytułowej materii. Przejście do właściwego zagadnienia wymaga krótkiego wprowadzenia w 

materię regulacji orderowej pod rządami Konstytucji z 1997 r. 

II. Konstytucje poświęcają zagadnieniu orderów i odznaczeń niewiele miejsca lub w 

ogóle pomijają je milczeniem odsyłając do regulacji ustawowej (Niemcy). Zgodnie z 

lakonicznym brzmieniem art. 138 Konstytucji RP: "Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery 

i odznaczenia". Uprawnienie to, zgodnie z art. 144 ust. 3 pkt 16 Konstytucji, nie wymaga 
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kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów. Szczegółowe zasady dotyczące nadawania i 

pozbawiania orderów i odznaczeń ustanowione zostały w przepisach aktów 

podkonstytucyjnych – przede wszystkich ustawy o orderach i odznaczeniach (dalej zwana 

ustawą lub uoo), a także rozporządzeń wydanych przez Prezydenta na jej podstawie1. Co 

istotne, ustawa zasadnicza nie odsyła do przepisów ustawowych, jako doprecyzowania jej 

unormowań dotyczących orderów i odznaczeń wprost w art. 138. Należy więc uznać, że 

stanowi ona realizację normy wyrażonej w art. 126 ust. 3 konstytucji.  

Ustawa stanowi, że Prezydent nadaje ordery nie tylko na wniosek odpowiednich 

podmiotów (Prezesa Rady Ministrów, Kapituł Orderów), ale także może uczynić to z własnej 

inicjatywy. Chociaż nie można mówić o zupełnej dowolności głowy państwa, to na pewno o 

znacznej swobodzie w wykonywaniu tego uprawnienia2.  

Oprócz nadawania, Prezydent postanawia także o odebraniu orderu lub oznaczenia. 

Decyzję może podjąć na wniosek lub z własnej inicjatywy (art. 36 uoo). 

Szczególnym uprawnieniem Prezydenta jest wyrażanie zgody na przyjęcie przez 

obywatela polskiego orderu, odznaczenia lub innego zaszczytnego wyróżnienia nadanego 

przez najwyższe władze obcego państwa. Jest to rzadko spotykane uprawnienie głowy 

państwa, obecnie już nieomal niespotykane w republikach. Jego ratio legis wiąże się z dwoma 

faktami. Tradycyjnie, nadanie orderu dokonywane przez monarchę wiązało kawalera orderu z 

osobą monarchy, jako wielkiego mistrza orderu, tworząc między nimi relacje oparte na 

nadrzędności i podporządkowaniu. Konieczność uzyskania zgody właściwego monarchy jako 

suwerena na nadanie orderu jego poddanemu przez innego monarchę, stanowiła z jednej 

strony zabezpieczenie przed uzależnieniem przez obcego władcę cudzych poddanych. Z 

drugiej strony – była formą utrzymania pełni suwerenności (i ochrony majestatu) przez 

władcę poprzez pozostawienie mu ostatecznej decyzji w sprawie własnych poddanych. 

Dawne prawo monarchów przejęła część prezydentów. Ponieważ nie sprawują już osobiście 

suwerennej władzy, ale nadal reprezentują suwerenne państwo, część dawnego uzasadnienia 

dla utrzymania wymogu ich zgody pozostała aktualna, jednak głównie w symbolicznym 

sensie. 
                                                
1 Ustawa z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, ze zmian.) zawiera 
upoważnienia do wydania przez prezydenta rozporządzeń uszczegóławiających jej postanowienia, w takich 
kwestiach jak opis, materiał, wymiary i wzory rysunkowe odznak orderów i odznaczeń określonych w ustawie, 
czy szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzory odpowiednich 
dokumentów (art. 9 uoo). Prezydent może także określić starszeństwo orderów i odznaczeń, kolejność noszenia 
odznak orderów i odznaczeń, wynikającą z ich starszeństwa, oraz skróty literowe orderów i odznaczeń (art. 9a 
uoo). 
2 Tak m.in.: P. Sarnecki, Art. 138 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. 
Garlickiego, Tom II, Warszawa 2001, s. 2. 
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Współczesna doktrynalna interpretacja wymogu uzyskania zgody Prezydenta na 

przyjęcie obcego orderu lub odznaczenia wiąże ją z obowiązkiem wierności Rzeczypospolitej 

sformułowanym w art. 82 Konstytucji, a także z ogólną rolą Prezydenta jako m.in. 

najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej, strażnika suwerenności i bezpieczeństwa 

państwa (art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji) oraz polskiej racji stanu3. W doktrynie polskiej B. 

Banaszak reprezentuje stanowcze, negatywne stanowisko dotyczące tej kompetencji i 

opowiada się za jego zniesieniem4. Przedstawione przez autora argumenty nie są jednak 

przekonujące5. Przytoczone wyżej uzasadnienie historyczne i ustrojowe przemawia za 

utrzymaniem tego uprawnienia Prezydenta jako najwyższego przedstawiciela 

Rzeczypospolitej. 

 Zgodnie z ustawą (art. 5) przyjęcie orderu wymaga każdorazowo uprzedniej zgody 

Prezydenta. Na tle praktyki stosowania tego przepisu pojawiło się kilka wątpliwości natury 

konstytucyjnej. Po pierwsze – czy zgodę musi uzyskać każdy obywatel, a więc np. również 

Prezes Rady Ministrów, który uzyskuje order obcego państwa w ramach wykonywania 

swoich obowiązków konstytucyjnych – podczas wizyty zagranicznej (premier kieruje pracami 

Rady Ministrów, do której, zgodnie z art. 146 ust. 1 Konstytucji, należy prowadzenie polityki 

zagranicznej RP, a wręcz, zgodnie z art. 146 ust. 4 pkt 9: "ogólne kierownictwo w dziedzinie 

stosunków z innymi państwami"). Po drugie – czy nieuzyskanie zgody wiąże się z 

jakimikolwiek sankcjami lub koniecznością zwrotu orderu (odznaczenia). Po trzecie – kto jest 

zobowiązany do wystąpienia do Prezydenta z wnioskiem o uzyskanie zgody – strona nadająca 

odznaczenie czy osoba, która ma go uzyskać. Wreszcie – czy wyrażenie zgody wymaga 

każdorazowo kontrasygnaty premiera. 

 Doktryna, odwołując się do wykładni przepisów oraz zasad stosowania rzeczonego 

przepisu ustawy przyjętych w praktyce Kancelarii Prezydenta, prezentuje w większości 

jednolite stanowisko. Głosy odmienne należą do rzadkości. W opinii doktryny, zgoda na 

przyjęcie orderu jest wymagana w przypadku wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, a więc 

także Prezesa Rady Ministrów, czy małżonka Prezydenta. Ustawa nie przewiduje żadnych 

sankcji dla osoby odznaczonej, związanych z przyjęciem obcego orderu czy odznaczenia 

                                                
3 Zob. D. Dudek, Prawo konstytucyjne w zarysie. Wybór źródeł, Lublin 2000, s. 71-72; R. K. Tabaszewski, P. 
Jakubowski, Ustawa o orderach i odznaczeniach. Komentarz. Lublin 2013, s. 51-52. 
4 Zob. Por. B. Banaszak, Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące orderów i odznaczeń. 
"Przegląd Sejmowy", 2002 nr 4, s. 37. Idem, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 493. 
5 Autor powołał się m.in. na fakt wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz na dyskusję, która odbywała się na 
podobny temat w Szwajcarii. Warto dodać, że szwajcarska regulacja, zniesiona w wyniku tej dyskusji, 
przewidywała zupełny zakaz przyjmowania obcych odznaczeń przez określone kategorie obywateli 
szwajcarskich, a nie jak w przypadku Polski – konieczność uzyskania zgody organu państwa. 
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pomimo nieuzyskania zgody. Należy jednak, uzupełniając stanowisko doktryny, stwierdzić, 

że prawo przewiduje sankcje w takim przypadku. Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z 20 maja 

1971 r. kodeks wykroczeń, " Kto (…) publicznie używa lub nosi odznaczenie , odznakę, strój 

lub mundur, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze 

nagany". Doktryna wskazuje co prawda jako przedmiot ochrony wyłącznie ordery i 

odznaczenia polskie, ale należy to uznać za jedynie przykładowe wyliczenie, a nie za 

wyraźne, ograniczające zakres ochrony, zastrzeżenie. Nie ustanowił go również ustawodawca. 

Należy więc uznać, że przepis ten dotyczy także używania obcych orderów i odznaczeń. Sam 

fakt przyjęcia obcego odznaczenia, bez wcześniejszej zgody Prezydenta nie podlega karze, ale 

już noszenie orderu lub odznaczenia, a także ich miniaturek czy baretek – tak6. Do kategorii 

"publiczne używanie" należałoby również zaliczyć podawanie tej informacji w 

ogólnodostępnych źródłach (książkach, notkach biograficznych itp.)7 oraz posługiwanie się na 

ulotkach, czy wizytówkach8. Podanie nieprawdy w kwestionariuszach i innych dokumentach 

osobowych będzie podlegać odpowiedzialności na zasadach ogólnych. W okresie 

międzywojennym przepisy kodeksu wykroczeń również przewidywały sankcję za niezgodne 

z prawem "publiczne noszenie odznaczenia lub odznaki do której nie ma się prawa"9. 

 Osoby pełniące funkcje publiczne, a więc zgodnie z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 

7 Konstytucji, działające wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, a ponadto podlegające, 

na podstawie art. 203 Konstytucji, odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu 

za naruszenie konstytucji lub ustaw w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie 

swojego urzędowania (jak np. premier, czy ministrowie) mogą zostać pociągnięte do 

                                                
6 W. Jankowski, Art. 61 [w:] T. Grzegorczyk, W. Jankowski, M. Zbrojewska, Kodeks wykroczeń. Komentarz, 
LEX, 2013 
7 Podobny pogląd wyraża W. Kotowski: "Wykroczenie zatem popełnia osoba, która przekazując informacje o 
sobie, wprowadza otoczenie w błąd" (W. Kotowski, Komentarz do art.61 Kodeksu wykroczeń [w:] Kodeks 
wykroczeń. Komentarz. Wolters Kluwer 2009). 
8 P. Kozłowska-Kalisz podaje takie przykłady przywłaszczenia stanowiska, tytułu lub stopnia, również 
sankcjonowane w art. 61 § 1 (P. Kozłowska-Kalisz, Art. 61 [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. 
Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks wykroczeń. Komentarz, LEX 2009). Można jednak odnieść je do szerokiej 
kategorii publicznego używania orderów. Co istotne, zgodnie z art. 9a ustawy o orderach i odznaczeniach, 
Prezydent ma prawo ustalania, w drodze rozporządzenia, "skrótów literowych orderów i odznaczeń". Praktyka 
ich stosowania w oficjalnym obiegu, jako dodatków umieszczanych po nazwisku, jest powszechna np. w krajach 
anglosaskich. Art. 9a daje podstawy do upowszechnienia tej praktyki w Polsce. Wraz z nią pojawi się kolejna 
forma "publicznego używania odznaczeń", również bezprawnie, a więc stanowiącego wykroczenie. 
9 Art. 26 Ustawy prawo o wykroczeniach przewidywał w opisanych przypadkach karę aresztu do miesiąca lub 
grzywnę w wysokości 1000 zł. (W. Bończa-Tomaszewski, Kodeks orderowy. Przepisy obowiązujące posiadaczy 
orderów, odznaczeń medali i odznak, Warszawa 1939, s. 182-183). Sankcja obejmowała różne przypadki 
posługiwania się orderem, np. polskim, pomimo braku jego nadania. Wymóg uzyskania zgody Prezydenta na 
noszenie orderów obcych wynikał z ustawy z 29 lutego 1939 r. o odznaczeniach cudzoziemskich (Dz. U. nr 34 
poz. 261). 
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odpowiedzialności konstytucyjnej za wspomniane naruszenie przepisu ustawy o orderach i 

odznaczeniach, a więc przyjęcie odznaczenia lub orderu bez zgody Prezydenta. 

Należy w tym miejscu odróżnić brak zgody (bezczynność) od wyrażenia wprost 

odmowy. Brak zgody na przyjęcie orderu będzie najczęściej oznaczał niedojście do skutku 

samego nadania. Można przewidywać, że wprowadzenie w błąd władz obcego państwa przez 

odznaczonego co do uzyskania zgody, będzie skutkowało pozbawieniem go orderu lub 

uznaniem nadania za dotknięte istotną wadą, a więc nieskuteczne (niebyłe). Czyn polegający 

na sfałszowaniu przez odznaczonego dokumentu (pisemnej decyzji Prezydenta) podlegałby 

ponadto odpowiedzialności karnej10. 

Na marginesie warto zwrócić uwagę na szczególną sytuację zastępstwa Prezydenta w 

przypadku niemożności (czasowej lub trwałej) sprawowania przez niego urzędu. Zgodnie z 

art. 131 ust. 2-4 Konstytucji obowiązki Prezydenta wykonuje wówczas Marszałek Sejmu, 

względnie Marszałek Senatu. Jedynym uprawnieniem, które nie przysługuje zastępcy jest 

skracanie kadencji Sejmu (i Senatu), a więc Marszałek może w zastępstwie Prezydenta 

nadawać ordery i odznaczenia, a także wyrażać zgodę na przyjęcie obcych orderów i 

odznaczeń. Taka sytuacja miała miejsce pod rządami Konstytucji z 1997 r., w 2010 r. Co 

ciekawe, Marszałek B. Komorowski wykonujący obowiązki Prezydenta po śmierci L. 

Kaczyńskiego udzielił wówczas zgody osobom, które zgody takiej nie uzyskały od 

urzędującego poprzednio Prezydenta11. Casus ten pozwala na sformułowanie kilku twierdzeń. 

Po pierwsze – brak zgody Prezydenta może mieć charakter czynny i wyrażać się w decyzji 

odmownej lub bierny i przejawiać się w braku decyzji, wywierając ten sam skutek w postaci 

braku możliwości przyjęcia orderu przez obywatela. W tym drugim przypadku, ze względu na 

brak terminu określonego w polskich przepisach, zgodę może wydać następca, a nawet 

zastępca Prezydenta. Wątpliwości budzi jedynie dopuszczalność wydania takiej zgody przez 

zastępcę pełniącego obowiązki Prezydenta w przypadku tymczasowej niemożności pełnienia 

urzędu, chociaż poza kurtuazją, nie ma żadnych prawnych ograniczeń dotyczących 

możliwości wyrażenia takiej zgody. Po drugie – należy przyjąć, że Marszałek Sejmu (lub 

                                                
10 Odpowiedzialność karną za fałszowanie dokumentów normują przede wszystkim przepisy rozdziału XXXIV 
ustawy z 6 czerwca 1997 r. kodeks karny ("Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów"). 
11 Marszałek B. Komorowski wyraził zgodę 14 osobom, które czekały na zgodę Prezydenta, m.in. Kazimierzowi 
Marcinkiewiczowi (Order Legii Honorowej), Pawłowi Zaleskiemu (Order Legii Honorowej i Gwiazda 
Solidarności Włoskiej) oraz Hannie Gronkiewicz-Waltz (Order Legii Honorowej). Dwie pierwsze osoby czekały 
na zgodę od trzech lat (Komorowski "odblokował" order dla Marcinkiewicza. Lech Kaczyński zwlekał trzy lata, 
"Gazeta Wyborcza", www.wiadomosci,gazeta.pl, 5.7.2010, odczyt: 30.3.2014). 
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Senatu) ma prawo tak nadawania orderów i odznaczeń, jak i przyjmowania w imieniu 

Rzeczypospolitej obcych orderów i odznaczeń w czasie zastępowania Prezydenta RP12. 

Zagadnienie kontrasygnaty wymaganej dla decyzji Prezydenta o wyrażeniu zgody (lub 

odmowie zgody) na przyjęcie obcego odznaczenia podzieliło doktrynę. Pojawiają się zarówno 

głosy, które uznają, że uprawnienie to zawiera się w ogólnym prawie do nadawania orderów i 

odznaczeń i jako takie nie podlega kontrasygnacie premiera, na mocy art. 144 ust. 3 pkt 16 

Konstytucji13, jak i przeciwne, które wymagają podpisu premiera. Chociaż dominuje pierwsza 

interpretacja, to argumenty za wymogiem kontrasygnaty należy uznać za racjonalne.14 

III. O ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego wspominają o nadawaniu 

orderów przez prezydenta, czy wyrażaniu przez niego zgody na przyjmowanie obcych 

orderów przez obywateli RP, to właściwie milczą na temat ich przyjmowania przez samego 

Prezydenta. Wyjątkiem są polskie ordery, które uzyskuje on z mocy prawa "z tytułu swego 

wyboru". Dotyczy to Orderu Orła Białego (art. 23 ust. 2 ustawy) i Orderu Odrodzenia Polski 

(art. 25 ust. 2 ustawy). Należy uznać, że Prezydent pozostaje kawalerem obu orderów również 

po zakończeniu swojej kadencji15. Inaczej dzieje się z funkcją wielkiego mistrza orderów, 

która przechodzi na kolejnego prezydenta po objęciu przez niego urzędu (obie kwestie nie 

zostały jednoznacznie uregulowane w ustawie). 

Interesującą kwestią, która nie jest wprost uregulowana w polskim prawie jest 

zagadnienie przyjmowania obcych orderów i odznaczeń przez Prezydenta. 

W świetle obowiązujących przepisów należy przyjąć, że Prezydent jest jedyną osobą 

w państwie, która dla przyjęcia obcego orderu (lub innego wyróżnienia) nie musi ubiegać się 

o zgodę innego organu. Sam Prezydent podejmuje w tej kwestii decyzję. Oznacza to, że w 

wyjątkowej sytuacji mógłby odmówić przyjęcia orderu. Taki stan rzeczy nawiązuje również 

do tradycji polskich monarchów, którzy pomimo licznych ograniczeń ich uprawnień, w 

sprawie przyjmowania orderów podejmowali decyzję samodzielnie16. 

                                                
12 Rodzi to ciekawe, acz raczej akademickie pytanie o możność nadania orderu Prezydentowi, gdyby nadano go 
uprzednio zastępującemu go Marszałkowi Sejmu (Marszałkowi Senatu). Stosowna decyzja należałaby do 
państwa (organu) nadającego order, a więc nie jest regulowana polskimi przepisami. 
13 Zob. R. K. Tabaszewski, P. Jakubowski, Ustawa… s. 52-53. 
14 B. Banaszak dopuszcza interpretację, zgodnie z którą Prezydent działając nie w ramach urzędowych 
kompetencji, ale funkcji niezwiązanych bezpośrednio ze statusem głowy państwa (np. jako Wielki Mistrz Orderu 
Orła Białego) dla swoich aktów urzędowych nie wymaga kontrasygnaty. Jednak prawo do decydowania o 
przyjęciu obcego odznaczenia autor ten uważa za element relacji z obcymi państwami, a więc wykonywania 
polityki zagranicznej. W tym wypadku wymóg uzyskania kontrasygnaty jest jego zdaniem niewątpliwy (Por. B. 
Banaszak, Kompetencje…s. 37). 
15 Tak uważa również B. Banaszak, Kompetencje…, s. 35. 
16 Warto przytoczyć tutaj trzy przykłady. Król Zygmunt I Stary przyjmując order Złotego Runa, za zgodą 
nadającego, cesarza Karola V Habsburga, zastrzegł, że zobowiązuje się do przestrzegania tylko wybranych 
punktów reguły orderowej. W ten sposób dał początek praktyce, którą zachowywali nieomal wszyscy następni 
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Na gruncie obowiązujących przepisów, pojawiają się dwie kwestie istotne dla praktyki 

stosowania polskiej regulacji orderowej. 

Pierwsza kwestia, już częściowo omówiona, dotyczy ewentualnego wymogu 

kontrasygnaty premiera, tym razem dotyczącej aktu zgody prezydenta na przyjęcie obcego 

orderu, a więc odpowiedzi na propozycję obcego państwa. Większość doktryny uznaje, że nie 

jest to uprawnienie wymagające kontrasygnaty, a więc stanowi prerogatywę Prezydenta. 

Należy jednak uznać, że przeciwne stanowisko, które uznaje konieczność uzyskania 

kontrasygnaty jest także uzasadnione. Jego zwolennicy podnoszą dwa argumenty. Po 

pierwsze – przyjmowanie orderów nie zostało wymienione wprost w wyliczeniu zawartym w 

art. 144 konstytucji. Po drugie decydowanie o przyjęciu, a szczególnie o odmowie przyjęcia 

obcego orderu jest elementem polityki zagranicznej, której prowadzenie, jak wspomniano 

wyżej, należy w pierwszym rzędzie do Rady Ministrów (Konstytucja w art. 146 ust. 4 pkt 9 

wspomina wręcz o ogólnym kierownictwie Rady Ministrów w dziedzinie stosunków z innymi 

państwami. Wątpliwości wzbudza sytuacja, w której doszłoby do różnicy zdań pomiędzy 

Prezydentem, a Prezesem Rady Ministrów odnośnie przyjęcia obcego odznaczenia głowę 

państwa. Premier przeciwny takiej dekoracji mógłby bowiem – zakładając, że jego 

kontrasygnata jest konieczna – uniemożliwić Prezydentowi przyjęcie obcego orderu. Taka 

interpretacja może budzić wątpliwości w świetle normy art. 126 ust. 1 i art. 138 Konstytucji, 

które określają status Prezydenta jako "najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej" i 

nadają mu wyłączne prawo do nadawania orderów i odznaczeń. Ingerencję premiera 

wykorzystującego instytucję kontrasygnaty do wpływania na politykę orderową można uznać 

za wchodzącą w kolizję z uprawnieniami Prezydenta. Z drugiej strony, samodzielne decyzje 

Prezydenta odnośnie przyjęcia, a szczególnie odmowy przyjęcia obcego orderu mogą mieć 

wpływ na relacje z innymi państwami, a więc na szeroko rozumianą politykę zagraniczną. Nie 

ulega wątpliwości, że współdziałanie obu organów (Rady Ministrów i Prezydenta) w tej 

kwestii jest wskazane.  

Obecnie, w praktyce orderowej Kancelarii Prezydenta RP, przy wyrażaniu zgody na 

przyjęcie orderu – przez obywatela lub przez samego Prezydenta – nie  występuje się o 

udzielenie kontrasygnaty przez Prezesa Rady Ministrów. Można więc uznać, że w wykładni 

                                                                                                                                                   
polscy monarchowie. Przyjęcie w pełni zobowiązań orderowych oznaczałoby znaczne ograniczenie 
suwerenności polskiego monarchy (tytułem przykładu można wskazać obowiązek dochowania lojalności 
nadającemu, a także współbraciom orderowym; uderzało to poważnie w możliwości prowadzenia niezależnej 
polityki zagranicznej). Michałowi Korybut-Wiśniowieckiemu, który jako jedyny zastrzeżenia nie uczynił, 
zarzucano, że naraził na szwank majestat królewski i dobro Rzeczypospolitej. Król Stefan Batory jako jedyny 
polski monarcha odmówił przyjęcia Orderu Złotego Runa. Polscy królowie od XVI w. byli kawalerami licznych 
orderów cudzoziemskich (zob. H. Sadowski, Ordery i odznaki zaszczytne w Polsce, Warszawa 1904, s. 18-22). 
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ustawy stosowanej przez Kancelarię Prezydenta, kontrasygnata premiera dla opisanej zgody 

nie jest wymagana. 

Wnioski dotyczące wyrażenia zgody, przesyłane przez odpowiednie organy państwa 

obcego, trafiają do Kancelarii Prezydenta za pośrednictwem Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych. Jest to etap, na którym można uzgodnić stanowisko obu organów (premiera i 

prezydenta) odnośnie nadania. Można więc uznać, że brak zgłoszonych zastrzeżeń ze strony 

MSZ traktowany jest jako dorozumiane, pozytywne stanowisko rządu odnośnie wyrażenia 

przez Prezydenta RP zgody na przyjęcie obcego odznaczenia. Ostateczna decyzja należy, 

zgodnie z ustawą, do Prezydenta RP. 

Druga kwestia dotyczy tego kto jest zobowiązany (uprawniony) do wystąpienia do 

Prezydenta RP o wyrażenie zgody na przyjęcie (nadanie) obcego odznaczenia. Jakkolwiek, w 

przypadku zwykłego obywatela, sam zainteresowany mógłby wystąpić z takim wnioskiem, to 

zgodnie z przyjętą praktyką, z wnioskiem występuje państwo proponujące nadanie orderu 

(wobec wymaganej uprzedniej zgody Prezydenta, nadanie nie może mieć miejsca przed 

uzyskaniem zgody, a więc może to być jedynie propozycja). W przypadku nadania dla 

Prezydenta – z oczywistych powodów – państwo obce występuje z propozycją nadania orderu 

lub odznaczenia. Jej przyjęcie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody przez Prezydenta. 

Kwestie te reguluje szczegółowo głównie protokół dyplomatyczny, który opiera się przede 

wszystkim na zwyczajach, przyjętej praktyce oraz bilateralnych ustaleniach między 

państwami. Regulacje zawarte są także w aktach o charakterze wewnętrznym, dotyczących 

funkcjonowania Kancelarii Prezydenta RP (KPRP). Zgodnie z § 28 pkt 1 pp. 7 i 9 

Regulaminu Organizacyjnego KPRP, kwestią konsultowania uzyskiwanych przez obywateli 

RP oraz Prezydenta RP obcych odznaczeń, zajmuje się Biuro Kadr i Odznaczeń KPRP. 

Zgodnie z praktyką przyjętą w stosunkach międzynarodowych, resort spraw zagranicznych 

kraju, który zamierza nadać swoje odznaczenie lub order (prezydentowi lub innemu 

obywatelowi RP) wysyła wniosek o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP poprzez polski 

MSZ (Protokół Dyplomatyczny), który zaopiniowany wniosek przekazuje do Kancelarii 

Prezydenta RP. Tam sprawą zajmuje się wspomniane Biuro Kadr i Odznaczeń we współpracy 

z Biurem Spraw Zagranicznych KPRP17. 

Zgodnie z ogólnymi regułami protokołu dyplomatycznego, podczas oficjalnych wizyt 

najwyższej rangi (tzw. wizyt państwowych) dochodzi do wymiany najwyższych odznaczeń 

państwowych, jednak wyłącznie pomiędzy głowami państw. Zwyczajowo, praktykuje się 
                                                
17 Zgodnie z § 38 pkt 8 Regulaminu organizacyjnego KPRP, Biuro Spraw Zagranicznych opiniuje wnioski 
dotyczące nadania orderów oraz zgody na przyjęcie orderów obcych państw. 



„Ordery i odznaczenia w III RP. Wybrane zagadnienia prawno-ustrojowe",  
pod red. P. Jakubowskiego i  R. Tabaszewskiego, Lublin 2014, s. 115-133,  

ISBN 978-83-7702-892-6 

odznaczanie większego grona osób zasłużonych dla państwa reprezentowanego przez gościa. 

Są oni dekorowani odznaczeniami niższej rangi. Liczba odznaczeń nadanych przez gościa jest 

z zasady większa od przyznawanych przez gospodarza. Do wyrównania bilansu może dojść 

podczas rewizyty18. 

 Przepisem konstytucji, który należy wziąć pod uwagę analizując problematykę 

przyjmowania przez Prezydenta obcych odznaczeń jest art. 132, który ogranicza możliwość 

piastowania urzędów i funkcji publicznych przez Prezydenta RP do tych, których są związane 

ze sprawowanym urzędem. Osoba wybrana na stanowisko Prezydenta funkcjonuje od tego 

momentu w trzech sferach – jako organ władzy wykonawczej, jako głowa państwa 

posiadająca związane z tym, głównie symboliczne funkcje, oraz w sferze niepublicznej. W 

ostatnim przypadku Prezydent pozostaje osobą prywatną i jako taka ma np. możliwość 

zaciągania zobowiązań, ale także podlega odpowiedzialności z zakresu prawa cywilnego na 

zasadach ogólnych. Należy także uznać, że może on należeć do stowarzyszeń i innych 

organizacji (jak np. związek filatelistów, koło łowieckie, czy organizacja absolwentów 

uczelni)19. Kluczowe dla kwestii stosunków orderowych pytanie dotyczy właściwego 

zaszeregowania statusu prezydenta jako kawalera obcego orderu. Od odpowiedzi na to 

pytanie zależy kilka szczegółowych kwestii, jak np. zakres swobody i podstawa do 

decydowania przez Prezydenta o przyjęciu obcego odznaczenia, a także status Prezydenta 

jako kawalera orderu w trakcie i po zakończeniu kadencji. Przykładowo – jeśli Prezydent 

uzyskuje order jako najwyższy reprezentant Rzeczypospolitej powraca kwestia udziału w 

podejmowaniu tej decyzji Prezesa Rady Ministrów oraz inny problem – własności insygniów 

orderowych – przechodzących na własność Prezydenta lub stanowiących własność państwa i 

Narodu. Kwestie te przestają być aktualne, jeśli uznamy, że Prezydent uzyskuje odznaczenia 

jako osoba prywatna. 

 Z jednej strony należy uznać, że nadawanie orderów i odznaczeń osobie Prezydenta 

jako głowie państwa ma charakter oficjalny i jest ściśle związane z faktem pełnienia przez 

niego funkcji publicznej, vulgo: Prezydent otrzymuje order dlatego, że jest Prezydentem, a nie 

                                                
18 Zob. M. M. Wiszowaty, Wizyty oficjalne [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 
podstawowych pojęć, pod red. S. Sykuny i J. Zajadły, Warszawa 2011, s. 354-355 
19 Komentarze do konstytucji bardzo zdawkowo omawiają art. 132. Autorzy ograniczają się na ogół do 
przytoczenia przykładu funkcji wielkiego mistrza orderu, którą Prezydent może pełnić w zgodzie z omawianym 
przepisem konstytucji. P. Sarnecki wspomina możliwość pełnienia przez Prezydenta funkcji w stowarzyszeniach 
czy fundacjach jako dopuszczalne, bowiem nieobjęte ograniczeniem zawartym w art. 132. P. Winczorek jako 
przykład takich funkcji nieobjętych ograniczeniem wskazuje honorowe patronaty Prezydenta RP (zob. P. 
Sarnecki, Art. 132 [w:] Konstytucja…, s. 2; P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008, s. 289, B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, Warszawa 2009, s. 658). 
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ze względu na osobiste przymioty przemawiające za nadaniem (zasługi dla państwa obcego). 

Jest to więc nadanie dla państwa, które Prezydent jedynie uosabia (jako jego najwyższy 

przedstawiciel). Z drugiej strony, jeżeli określony order danego państwa uzyskał konkretny 

Prezydent RP nie oznacza to, że uzyskują go wszyscy kolejni Prezydenci RP (decyzja należy 

od państwa nadającego order), a więc, że np. następcy mogą używać orderu swojego 

poprzednika w oficjalnych okolicznościach. Nadanie ma co do zasady personalny charakter, 

w tym sensie, że dotyczy konkretnej osoby wymienianej z imienia i nazwiska. W przypadku 

Polski znane są przypadki, w których określony order otrzymał jeden lub kilku Prezydentów z 

pominięciem pozostałych. Może to być efektem bardzo różnych okoliczności – od kwestii 

personalnych (zasługi lub związki osoby prezydenta z państwem obcym) po aktualny stan 

stosunków dwustronnych między państwami, który sprzyja lub nie sprzyja dekoracji aktualnie 

urzędującego prezydenta. Możliwe jest także, że rewizyta składana przez obcą głowę 

państwa, podczas której następuje dekoracja polskiego Prezydenta orderem obcego państwa 

następuje już w czasie kadencji następcy na stanowisku Prezydenta RP (zaległa dekoracja 

"rewanżowa"). W takiej sytuacji pełni on symbolicznie rolę zastępcy swojego poprzednika. 

Na ogół nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby państwo obce dokonało dekoracji obecnego i 

obok – poprzedniego prezydenta w uznaniu szczególnych zasług tego drugiego. Wyjątkiem 

może być sytuacja, w której reguły danego orderu ograniczają grono jego kawalerów i dam do 

osoby głowy państwa. 

 Czy personalny charakter aktu nadania orderu prezydentowi państwa upoważnia do 

wysunięcia tezy, że po upływie kadencji prezydent może zachować insygnia orderowe w 

formie pamiątki po pełnionym urzędzie? Protokół i praktyki dyplomatyczna dotycząca 

prezentów wymienianych w czasie oficjalnych wizyt zawierają wskazówki, które można 

zastosować do orderów. Przyjmuje się, że prezenty mogą mieć charakter publiczny lub 

osobisty. Te mniej kosztowne, o charakterze osobistym i o niewielkiej wartości obdarowani 

mogą co do zasady zachować po zakończeniu sprawowania swojego urzędu. Z kolei prezenty 

kosztowne – dzieła sztuki, historyczne dokumenty itp. Prezydenci przekazują zwyczajowo do 

państwowych zbiorów publicznych. Charakter i rodzaj prezentu ustala się podczas tzw. misji 

przygotowawczej do wizyty, ustalając jednocześnie czy będzie to prezent prywatny (często 

dostosowany do zainteresowań czy nawet życzeń obdarowanego) czy publiczny20. 

 Odwołując się do praktyki dotyczącej prezentów dyplomatycznych należy uznać, że 

insygnia (dystynktoria) orderowe jako wyraz zaszczytu, którym obdarza się najwyższego 

                                                
20 T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa 2006, s. 244-245. 
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reprezentanta państwa, a nie osobę prywatną, należą do tego państwa i nie mają charakteru 

prywatnego nadania dla osoby pełniącej funkcję publiczną. Jako takie powinny być po 

ukończeniu kadencji przekazywane przez prezydentów na własność państwa, np. w formie 

donacji dla zbiorów dokumentujących dzieje polskiej prezydentury w Pałacu Prezydenckim w 

Warszawie jako oficjalnej siedzibie prezydenta lub w formie osobnej wystawy dostępnej dla 

ogółu zwiedzających21. 

 IV. Ogólne reguły dotyczące przyjmowania przez Prezydenta RP obcych orderów i 

odznaczeń warto skonfrontować z konkretnymi przejawami praktyki orderowej. Jako 

przykład posłużą dwa ordery: duński Order Słonia i szwedzki Królewski Order Serafinów. 

Powodem jest unikalna cecha obu orderów – wynikający z przepisów orderowych wymóg 

dodatkowej personalizacji ich nadania poprzez wskazanie herbu osoby odznaczonej. Zasada 

ta wywodzi się z czasów kiedy order nadawano wyłącznie szlachcie. Obecnie, za sprawą 

pojawienia się egalitarnych organów prezydenckich, obsadzanych bez względu na 

pochodzenie społeczne kandydata, dawne rycerskie ordery otworzyły swoje szeregi dla 

mieszczan i plebejuszy. 

 Szwedzki Królewski Order Serafinów, najwyższy w hierarchii szwedzki order, został 

ustanowiony w 1748 r. przez króla Fryderyka I. Obecnie posiada jedną klasę i od 1975 r. jest 

nadawany wyłącznie głowom państw (monarchom, prezydentom, względnie ich innym 

odpowiednikom) oraz członkom szwedzkiej rodziny panującej22.  

 Duński Order Słonia to również najwyższe odznaczenie państwowe. Jego statut 

pochodzi z 1693 r., ale historia samego orderu jest znacznie dłuższa. Tradycyjnie był 

przyznawany osobom pochodzenia szlacheckiego i mężczyznom. Od 1958 r. członkami 

orderu mogą zostać kobiety. W jego historii zdarzali się kawalerowie nieszlacheckiego 

pochodzenia, jednak zawsze jako wyjątek od zasady. Zjawisko to uległo zwiększeniu wraz z 

                                                
21 W 2010 r. otwarto w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białogardzie, rodzinnym mieście Aleksandra 
Kwaśniewskiego, ekspozycję poświęconą orderom i odznaczeniom uzyskanym przez prezydenta w czasie obu 
kadencji. Eksponaty zostały udostępnione przez byłego prezydenta na 10 lat. Wstęp na wystawę jest bezpłatny 
(Muzeum Aleksandra Kwaśniewskiego. Z Dariuszem Florkiem, dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Białogardzie, w której znajduje się sala z pamiątkami byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, 
rozmawiał Michał Kuc, www.radiownet.pl, 9.8.2013, odczyt: 30.3.2014). Fakt przekazania insygniów przez 
samego prezydenta dowodziłby, że zachował on uzyskane ordery i odznaczenia po zakończeniu kadencji w 2005 
r. Z informacji prasowych wynika, że trafiły do Białogardu m.in. z Ciechocinka, gdzie były eksponowane w 
pałacyku należącym do polskich prezydentów oraz z Warszawy. Nie wiadomo więc dokładnie, jaki był ich los 
po zakończeniu kadencji Prezydenta, podobnie jak w przypadku orderów innych prezydentów. Decyzję o 
udostępnieniu orderów szerokiej publiczności należy ocenić pozytywnie, inaczej niż praktykę zachowywania 
orderów. Można założyć, że odmienna decyzja innego prezydenta mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której 
ordery znalazłyby się po zakończeniu kadencji w jego prywatnych zbiorach i tam pozostały. 
22 The Order of the Seraphim, Swedish Royal Court, http://www.kungahuset.se, odczyt: 30.3.2014. 
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pojawieniem się nieszlacheckich głów państw. Do dzisiaj duński Order Słonia jest 

przyznawany także osobom prywatnym23. 

 Członkostwo obu orderów ma silnie spersonalizowany charakter, a wśród reguł 

orderowych zachowały się relikty szlacheckie. Ich przejawem jest m.in. herb orderowy. 

Każdy kawaler (członek) orderu, po nadaniu orderu, jest oficjalnie proszony o wskazanie 

herbu orderowego wraz z dewizą24. Reguły obu orderów przewidują immatrykulację kawalera 

(lub damy), a więc umieszczenie stosownego wpisu wraz z wizerunkiem herbu w specjalnym 

rejestrze, a ponadto dodatkowe wyróżnienie w postaci wyeksponowania tarczy z herbem w 

specjalnie przeznaczonym do tego miejscu (pałacu królewskich lub kaplicy orderowej)25.  

 W przypadku, kiedy kawaler, czy dama orderu posiada herb rodowy jest on co do 

zasady używany jako herb orderowy. Ciekawa kwestia powstaje gdy kandydat nie posiada 

herbu. W takiej sytuacji możliwe są dwa rozwiązania – albo zostaje zaprojektowany specjalny 

herb, który staje się herbem osobistym członka orderu (nie podlega dziedziczeniu, bowiem 

nie jest to nadanie szlachectwa, ani przywileju), albo używa się herbu państwa, którego 

prezydentem jest dama lub kawaler. Nie ma w tej kwestii żelaznej reguły i zawsze decyduje 

wola przyjętej do orderu osoby. Możliwa jest więc sytuacja, w której prezydent państwa 

posiadający herb rodowy wskaże go jako swój herb orderowy, ale także odmienna, gdy 

poprosi on, aby zaprojektować mu nowy herb, względnie – użyje herbu państwa. 

Nieposiadający herbu rodowego prezydenci mają bardziej ograniczony wybór. 

 Poczet polskich prezydentów nie jest duży i składa się nań (nie licząc zastępców na 

czas wojny) – 9 osób. W tym gronie znalazło się dwóch kawalerów Orderu Słonia i trzech – 

Orderu Serafinów. W 1923 r. (a więc pod rządami Konstytucji Marcowej z 1921 r.) Orderem 

Słonia uhonorowano Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. W 1936 r. (obowiązująca 

Konstytucja Kwietniowa z 1935 r.) do Orderu Serafinów przyjęto Prezydenta Ignacego 

Mościckiego. W 1993 r. (Mała Konstytucja z 1992 r.) kawalerem obu Orderów został 

Prezydent Lech Wałęsa, wreszcie w 2011 r. do grona kawalerów Orderu Serafinów dołączył 

Prezydent Bronisław Komorowski. Co ciekawe, tylko jedna osoba z tego grona – Lech 

Wałęsa, nie posiadała w momencie nadania własnego herbu. Pozostali Prezydenci wywodzili 

                                                
23 De kongelige Ridderordener. http://kongehuset.dk, odczyt: 31.3.2014. 
24 B. O. Kälde, President Wałęsa's coat-of-arms and Dr. Adam Heymowski, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego", 1995 (wrzesień), numer specjalny, s. 25. 
25 W przypadku Orderu Słonia jest to kaplica na zamku Frederiksborg w Hillerød. Herby żyjących członków 
Królewskiego Orderu Serafinów są umieszczane w specjalnej sali Pałacu Królewskiego w Sztokholmie. Po 
śmierci członka, jego herb zostaje przeniesiony do kościoła na wyspie Riddarholmen (w granicach Sztokholmu). 
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się (lub wywodzą) z rodzin szlacheckich i posiadają własne herby rodowe26 Oczywiście 

Rzeczpospolita Polska jest republiką i szlachectwo jest kategorią pozaprawną, tradycyjną, 

kulturową, czy genealogiczną. Jak wiadomo, Konstytucja RP z 1921 r. w art. 96 deklarowała, 

że państwo nie uznaje herbów, ani przywilejów rodowych. Nie był to jednak zakaz czy 

likwidacja herbów, a jedynie wyłączenie ich spod opieki prawnej państwa. Tymczasem, kiedy 

w 1923 r. doszło do dekoracji Prezydenta S. Wojciechowskiego, wskazał on jako swój herb 

„orderowy” rodowego "Nałęcza". W 1936 r. (już po rządami konstytucji kwietniowej, ale 

nadal republikańskiej i nie przywracającej ani herbów ani szlachectwa do kategorii 

prawnych), kawaler Orderu Serafinów Ignacy Mościcki wskazał jako herb orderowy  

rodowego "Ślepowrona". Herb "Nałęcz" Wojciechowskich widnieje odtąd w rejestrze 

kawalerów orderu Słonia przy nazwisku Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, a 

"Ślepowron" Mościckich wyobrażony został, zgodnie z zasadami orderu na blaszanej 

plakiecie herbowej wśród herbów innych dam i kawalerów w sztokholmskim kościele 

Riddarholmskyrkan. Prezydentowi Wałęsie, który nie posiadał herbu zaproponowano jego 

zaprojektowanie. Podjął się tego jeden z najwybitniejszych heraldyków polskich XX wieku, 

jednocześnie Nadworny Bibliotekarz Króla Szwecji, Adam Heymowski (1926-1995). Herb 

nawiązuje do godła herbowego Gdańska – przy czym jeden z dwóch krzyży zastąpiono lilią 

symbolizującą Matkę Boską Częstochowską, jako patronkę obraną przez L. Wałęsę (jej 

podobiznę nosił od lat 80. w klapie marynarki). Co ciekawe, herb zaprojektowany na potrzeby 

orderu szwedzkiego, użyto również w przypadku duńskiego Orderu Słonia. W tym wypadku 

wyobrażono jednak pełny wizerunek herbowy, a więc również z klejnotem. W klejnocie nad 

hełmem w zawoju (tylko szlachta ma prawo do korony rangowej) znajduje się Orzeł Biały z 

rozpostartymi skrzydłami, w koronie. Dewiza herbowa to „Odważnie i roztropnie”27. 

 W gronie prezydentów państw republikańskich przyjętych do Orderu Serafinów 

znaleźć można takich, którzy wskazali herb państwa, takich, którym zaprojektowano herb 

osobisty, ale także takich, którzy wskazali swój szlachecki, czy mieszczański herb rodowy. W 

ostatniej grupie można wskazać kilka ciekawych przykładów, jak Prezydent Francji Patryk 

MacMahon (z pochodzenia Irlandczyk), czy prezydent RFN Richard von Weizsäcker 

(Richard Karl Freiherr von Weizsäcker). Herb tego drugiego posiada baronowską koronę 

rangową, do której ma prawo rodzina von Weizsäckerów (tytuł nadał rodzinie Wilhelm II w 

                                                
26  Jako ciekawostkę można dodać fakt, że wśród wszystkich prezydentów RP przeważają członkowie rodzin 
pochodzenia szlacheckiego. Należeli do nich również: G. Narutowicz, W. Jaruzelski i L. Kaczyński, co daje 
łącznie 66%. Jeżeli dodać Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego herbu Kościesza – mamy łącznie 70% (7 z 
10). 
27 B. O. Kälde, op. cit., s. 25-26. 
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1916 r.). Jest to zaskakujący fakt w świetle regulacji prawa niemieckiego, które nie tylko nie 

uznaje obecnie tytułów szlacheckich, ale ponadto przedimki (partykuły) oznaczające niegdyś 

pochodzenie szlacheckie kwalifikuje jako pozbawione szlacheckiego charakteru elementy 

złożonego nazwiska. Własny herb rodowy wskazał także Karol Gustaw baron Mannerheim, 

prezydent Finlandii. Kawaler orderu Josip Broz-Tito, prezydent Republiki Jugosławii wskazał 

herb, a raczej „logo” jugosłowiańskie utworzone na modłę sowieckich godeł państw obozu 

socjalistycznego. Godne uwagi są także dwa przypadki współczesnych prezydentów – 

Rudolfa Schustera (prezydenta Słowacji w latach 1999-2004) i Lennarta Meri (prezydenta 

Estonii w latach 1992-2001). Ten pierwszy, nie wiedząc, że posiada herb rodowy, wskazał 

początkowo herb Republiki Słowacji. Kiedy, dzięki badaniom szwedzkich heraldyków, 

odkryto herb mieszczańskiej rodziny Schusterów, z której wywodzi się prezydent, 

skorygowano odpowiedni wpis i wizerunek herbu. Z kolei estoński prezydent, chociaż 

posiadał herb rodowy, wskazał herb Estonii uznając, że to państwo, które reprezentuje, a nie 

on prywatnie, zostało uhonorowane. Jedyny Prezydent USA odznaczony Orderem Słonia 

(żaden nie został dotąd przyjęty do Orderu Serafinów), D. Eisenhower poprosił o 

opracowanie herbu osobistego. Zawiera on elementy herbu rodowego oraz nawiązania do 

symboliki USA28. Grono kawalerów i dam obu orderów jest bardzo barwne. Znajdziemy 

wśród nich również prezydentów państw egzotycznych – afrykańskich, azjatyckich czy 

arabskich, których „herby” zdobią ściany orderowej kaplicy. 

 W przypadku ustalania wizerunku herbowego, jego wykonania i zatwierdzenia przez 

kawalera nigdy nie decyduje pośpiech. Dla przykładu, herb Lecha Wałęsy, przyjętego do 

Orderu Serafinów w 1993 r. został przez niego zatwierdzony w 1994 r., a namalowany i 

umieszczony w Pałacu Królewskim w 1995 r. Trwają wciąż konsultacje dotyczące 

szczegółów wizerunku herbowego Prezydenta B. Komorowskiego jako kawalera Orderu 

Serafinów. Co ciekawe, Prezydent Komorowski ma prawo do rangowej korony hrabiowskiej. 

Taka, rzadka forma herbu "prezydenckiego" została mu zaproponowana przez szwedzkiego 

heraldyka. Decyzja prezydenta nie jest jeszcze znana. Najważniejsza decyzja – co do wyboru 

samego herbu – została już jednak oficjalnie podjęta. Prezydent jako członek rodziny, która 
                                                
28 Na podstawie: Serafimersköldar (http://www.debatthuset.com/forums, odczyt: 30.3.2014); M. M. Wiszowaty, 
Prezydenci RP i ich… herby (w Szwecji i Danii), http://www.konstytuty.pl/archives/1629, 22.10.2013, odczyt: 
28.3.2014; P. Nordenvall, Kungliga Serafimerorden: 1748 - 1998, Sztokholm 1998; J. Pedersen, Riddere af 
Elefantordenen, 1559-2009, Syddansk 2009. Szczególne podziękowania składam na ręce panów: Marcusa 
Karlssona z forum Debatthuset.com, Ronny’ego Andersena, Nadwornego Malarza Heraldycznego Królestwa 
Danii, oraz Toma Bergrotha z Wydziału Królewskich Orderów i Szlachectwa w Pałacu Królewskim w 
Sztokholmie za cenną pomoc udzieloną mi przy zgłębianiu meandrów duńskiej i szwedzkiej falerystyki. 
Dziękuję również p. Janowi Żółtowskiemu z Kancelarii Prezydenta RP za pomoc w ustaleniu szczegółowych 
informacji dotyczących polskiej praktyki orderowej. 



„Ordery i odznaczenia w III RP. Wybrane zagadnienia prawno-ustrojowe",  
pod red. P. Jakubowskiego i  R. Tabaszewskiego, Lublin 2014, s. 115-133,  

ISBN 978-83-7702-892-6 

pieczętuje się herbem Korczak miał prawo do wskazania herbu rodowego ("Korczak"). Mógł 

pójść w ślady prezydenta Estonii uznając, że zaszczyt przyjęcia do Orderu stał się Jego 

udziałem jako urzędującej głowy państwa, a nie osoby prywatnej i w związku z tym 

zdecydować o umieszczeniu w orderowej tarczy herbowej Orła Białego. Zdecydował się 

jednak na nawiązanie do dotychczasowej praktyki stosowanej przez polskich prezydentów. 

Była ona do tej pory jednolita i zawsze polegała na posługiwaniu się herbami prywatnymi, a 

nawet rodowymi. 

 Analiza opisanych decyzji polskich prezydentów o personalizacji nadań uzyskanych 

przez nich obcych orderów, nie pozwala, aby na gruncie przepisów konstytucji postawić tezę 

o jakimkolwiek naruszeniu prawa. Można jednak wskazać rozwiązania bliższe 

demokratycznemu charakterowi urzędu prezydenta. Uzyskanie orderu, którego reguły 

stanowią, że jest on nadawany wyłącznie głowom państw ma ścisły związek z pełnioną 

funkcją prezydenta jako najwyższego przedstawiciela państwa. Decyzję Prezydenta Estonii, 

który postanowił to dobitnie podkreślić, rezygnując z personalizacji herbu, należy uznać za 

wzorcową. Z drugiej strony, dochowanie rodzinnej tradycji przez polskich prezydentów było 

udziałem również obcych głów państw. Nie ma powodów, aby praktykę tę oceniać 

negatywnie. 

 Fakt przyjęcia obcego orderu przez polskiego prezydenta nie wiąże się obecnie, co do 

zasady, z negatywnymi konsekwencjami, czy naruszeniem konstytucji. Nie można mówić o 

żadnych realnych zagrożeniach, analogicznych do występujących np. przy historycznych 

nadaniach Orderu Złotego Runa dla polskich monarchów. Zasady obu skandynawskich 

orderów przewidują już głównie ceremonialne obowiązki i przywileje członków orderu. O ile 

członek Orderu Serafinów ma już wyłącznie symboliczne (i pośmiertne) prawo do tego, aby 

w dzień jego pogrzebu, w kościele orderowym zabrzmiał specjalnie przeznaczony do tego 

dzwon (między południem a godziną 13:00), o tyle w regułach Orderu Słonia zachowały się 

dwie interesujące, chociaż niestosowane od dziesięcioleci instytucje. Pierwsza to 

obowiązkowe, regularne spotkania kawalerów orderu. Druga – specjalny sąd rozjemczy, 

złożony z kawalerów orderu, którzy mają prawo rozstrzygania polubownie sporów między 

innymi członkami orderu29. W sferze teoretycznych rozważań można postrzegać obie 

instytucje jako interesujące, pomocnicze narzędzie prowadzenia polityki zagranicznej przez 

głowy państw, które dzięki statusowi członków orderu zyskują dodatkowe forum wymiany 

poglądów i kontaktów. Na pewno nie można traktować członkostwa w orderze jako 

                                                
29 De kongelige Ridderordener. http://kongehuset.dk, odczyt: 31.3.2014. 
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ograniczenia kompetencji prezydenta czy zagrożenia suwerenności państwa. Mają one 

obecnie wyłącznie symboliczny, prestiżowy charakter. 

 V. Niniejsze wywody prowadzą do kilku wniosków. Po pierwsze –  zagadnienie 

przyjmowania obcych orderów i odznaczeń przez obywateli RP oraz przez samego 

Prezydenta jest ciekawym zagadnieniem prawa konstytucyjnego. Jako wzbudzające 

wątpliwości, na tle wykładni przepisów konstytucji i ustawy, zasługuje ono na 

doprecyzowanie. Szczególnie dotyczy to kwestii wymogu uzyskania kontrasygnaty premiera 

dla aktów prezydenta podejmowanych w ramach niektórych z jego orderowych uprawnień. 

Przy okazji planowanej nowelizacji Konstytucji RP wystarczyłoby dokonać odpowiedniego 

uzupełnienia treści art. 138 (Prezydent nadaje ordery i odznaczenia, decyduje o ich 

pozbawieniu oraz wyraża zgodę na przyjęcie obcych orderów i odznaczeń przez obywateli 

RP) z ewentualną, odpowiednią modyfikacją art. 144.  

 Po drugie – utrzymanie wymogu uzyskania uprzedniej zgody Prezydenta RP na 

przyjęcie przez obywatela polskiego obcego orderu lub odznaczenia nie tylko należałoby 

utrzymać, z wymienionych wyżej powodów. Zasadne jest także istnienie sankcji 

przewidzianej za posługiwanie się przez obywatela orderem bezprawnie – dotyczy to 

szczególnie polskich, ale także obcych odznaczeń. Należy rozważyć możliwość zaostrzenia 

tej odpowiedzialności, która była surowsza w okresie międzywojennym (ówcześnie 

obowiązujący kodeks wykroczeń przewidywał m.in. karę pozbawienia wolności). O ile 

istnieje możliwość pozbawienia orderu nadanego osobie, która okazała się być niegodna, o 

tyle możliwość skutecznego przeciwdziałania przypadkom uzurpacji jest znacznie 

ograniczona. Trudno uznać że zagrożenie naganą lub nałożeniem niewielkiej grzywny (do 

1000 zł) stanowi wystarczające zabezpieczenie. Szkodzi to wizerunkowi polskich orderów, 

posiadających nierzadko bogatą tradycję i historię oraz znamienite damy i kawalerów. W 

przypadku orderów zagranicznych może to stawiać władze polskie w złym świetle na arenie 

międzynarodowej.  

 Po trzecie – warto rozważyć uzupełnienie regulacji ustawowej o przepis stanowiący 

jednoznacznie, że obce ordery i odznaczenia uzyskane przez funkcjonariuszy państwa z 

uwagi na pełniony urząd należą do Narodu, a więc nie stanowią własności odznaczonych i po 

upływie kadencji lub złożeniu (rezygnacji) z urzędu podlegają zwrotowi na ustalonych w 

ustawie szczegółowych zasadach. 

 Po czwarte – przeprowadzona analiza dowodzi, że w procesie wykładni aktu 

prawnego, szczególnie tak ogólnego jak ustawa zasadnicza, wiedza z odmiennych dziedzin, 
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takich jak w opisywanych przypadkach falerystyka (czyli nauka o orderach i odznaczeniach), 

heraldyka (nauka o herbach), czy protokół dyplomatyczny, może okazać się przydatna. 

Przykład materii orderowej dowodzi, że rzadko stosowana metoda historyczna nadal znajduje 

zastosowanie w procesie wykładni ustawy zasadniczej, jako uzupełnienie metod 

podstawowych – gramatycznej, systemowej, czy celowościowej. 


