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DEKRET PREzyDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 20 WRZEŚNIA 1941 R. 

o zmianie rozporzą.dzenia Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. o asta.nowieniu „Krzyża Walecznych". 

Na podstawie a.rt. 70 ust. (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię, co następuje : 

Art. 1. 

W rozporządzeniu Ra.dy Obrony Państwa z 
du.ia. 11 sierpnia 1920 r. o ustanoweniu „Krzyża. 
Walecznych" (Dz.U.RP. Nr 87, poz. 572) wprowa
dza się zmiany następują.ce : 

(1) po art. 2 umieszcza się przepis oznaczony ja.ko 
art. 2a w brzmieniu : 

„Krzyż Walecznych na.da.ny za. czyny męstwa. i 
odwagi, wykazane w wojnie, rozpoczętej dnia. l 
września 1939 r., nosi się na wstążce białej z amaranto
wymi wzdłuż jej brzegów prążkami, po lewej stronie 
Krzyża Walecznych, uzyskanego w bojach toczonych 
w latach 1918-19211' ; · 

(2) 1io nrt-. 3 umieszcza. się przepis oznaczony jako 
o.rt. 3a w brzmieniu : 
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„Krzyż Walecznych nadany za czyny męstwa i 
odwagi, wyka~ane w wojnie, rozpoczętej dnia 1 
września. 1939 r ., może być nada.ny czterokrotnie nie
zależnie od odznaczenia Krzyżem Walecznych za 
czyny męstwa i odwagi, wykazane w bojach, to
czonych w lata.eh 1918-1921". 

Art. 2. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini
strowi Spraw Wojskowych. 

Art. 3. 

Dekret ni..Qiejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze~ 
nia.. 

Pręiyde.nt Rzęcin>ospolitej : Władysław Raczkiewicz. 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wojskowych : Sikorski 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ' 

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 1941 R. 

o s~dacb morskich. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) usta.wy konstytucyj
nej F;ta.nowię, co na.stępuje : 

Przepis Ogólny. 

Art. l. 

Ilekroć w dekrecie n iruejszym jest mowa. o „ustawie 
brytyjskiej" rozumie się przez to usta.wę o Są.da.eh 
Morskich państw sprzymierzonych „Allied Powers 
MR.ritime Courts, 1941. 4 and 5 Geo. 6. Ch . 21 ". 

U strój Sądów JJforskich. 

Art. 2. 

Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych na 

terytorium Zjednoczonego Królestwa w zakresie 
przewidzianym art. 2 i 15 ustawy brytyjski.ej wy
konywają: 

a) Sąd Morski i 

b) Odwoławczy Sąd Morski.. 

Art. 3. 

( l) Siedzibę Są.du Morskiego wyzna.ozy Minister 
Sprawiedliwości, 

(2) Sąd Odwoławczy Morski ma siedzibę w Londy
nie, 

(3) Roki Są.du Morskiego i Odwoławczego Sądu 


