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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
Z DNI ;\ 19 P ,\2.DZIEllNIKA 1942 R.

o zmianie ustawy z dnia 23 czerwca 1923 r. o ustamrwieniu
NiL !'Odstawie art. 79 ust.. (2)
11ej st.nnowie co nnstf puje :

ust.ł\wy

bezpiecznych, może być na.dany „Krzyi.
Za.~lug.i z MieCULmi", którego odznal<i nosi
się przed od.powiadają<:ymi mu odzn:~lrnmi
,,Kr7.yża Za.sługi". :

kon$t,yt,ucyj-

Art. I.
· W ustftwie r. dnia 2:l czerwca I !:>:2:3 r. o ustano-

<1,rt. ~. umieszcza 1-dę jako ustęp drug i :
,,Fitopnio oraz odwa.ki ,,Krzyża Zaslngi ~
l'vl ioczami" są t.'1.kfo same, jak „Krzyża Zasługi" 7, t,ą :-.mianą. że między krzyżem a
wstążką, umieszczone są dwa skrzyi.owa.nc
miecze złote, srebrne lnh hi·omowc, zaleinie
od stopnin.". ;

2) w

wieniu ,.K.rzyi,n. Z8.$lugi" (Dz .U.R.P. Nr. (12. por. .
-ł!1S) wprO\Yacb.A się zmiany następuj ące :
się jako ustQp drugi :
.. \V c1,asiA wojny, celem nag\·odzenia czynów
męst.wn. i odwagi doko11an,vdt nie bezpoś 
rednio v,: walce z niep1·zyjacielem orni zasług
1>oloionyoh wiględem Pai'1stwa lub jego
oby't\. .ateli w wA.nml,acih szczegó!Hie nic-

„Krzyż;t Zasługi''.

I) ,,. ((rt. I. t1111ieszczn

3)

1,stęp

ostatni art. 4. olrzyifw.ie brzm·ienie :

,,Wzór

rysunkowy

„Kl"'tyża

Zasługi",

O ziennik Ustaw Nr. 9

-
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„Kt7.yin. Zaslu~i :,. Mieczami", okuć, mieczy
na bu.retoo i w!'t11,1 ki - ustala Rię jak w
załączniku" . ;

l.

Poz. 20

Art. 2.
Upoważnia. się Prezesa Rady Ministrów do ogło
s?.enia jednolitego tekstu ustawy z dnia 23 czerwca
1923.r. o ustanowienin „Krzyża Zasługi" (Dz.U.RP.
Nr 62, p07... 458) z uwzględnieniem zmian wprowa&:.onyoh dekretem niniejszym.

4) p<> art. 7. 1imies.zczo, dię jako <trt. 8 :

,,Przepisy dotyoz1toe „Krzyża Zasługi" stosuje się do „Krzy.i.a Za.sługi z Mieczami·' z
nąstępująoyrni zmian.ani :
·
n,) prawo nadawania „Krzyża Zasługi z
Miecz.ami" żołnierzom Polskich Sil
Zbrojnych i annii sprzymierzonych,·
przysługuje Naczelnemu Wodzowi.;
li) odznaczenie .. Krzyżem Zasługi z Mieczami" może hyć udzielone tej samej
osobie w l<itżdvrn stopniu cztorokrotnie
. bez żadnych 1)grn.niczeń co do czasu. ;
r,) kos7.i;y wykonania odznaki .,Krzyża
Zasługi z .Mioczą.mi" ponosi Skarb
Państwa, I\ odznaczeni otrzymują. ją.
· bezpłatnie". ;

Art. 3.
Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Prezesowi Rady .Ministrów i Ministrowi Spraw Wojskowyoh.
Art . ..J..
Dekret nuuoJszy wchodzi w

życie

z

dniem

ogloszen.ią.

Prezydent Rzeozypospolitej : Władysław Raczlciewwz
Prezes Rady Ministrów : Sikorski

!i) zmienia się dotychozasową numeraoję art. 8 i
9 nn. 9 i 10.

Minister Spraw Wojskowych : Marian
Gen. Dyw.

Kukieł
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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

7. DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 1942 R.

w sprawie

p~edsiębiorstwa „Państwowe

Na. podstawie art. 2 i :t~ rozporządzenia Prezydenta Rzeczy1Jospolitej 7, dnia. 17 marca 1927 r.
o wydzielaniu z adminiHtrMji państwowej przedsiębiorstw vaństwowych, przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercja.liza.cji (Dz.
U.R.P. Nr. '21>, poz. Hl!i) zarz~dz/\. sję co następuje:

Wytwórnie Uzbrojenia w Warszawie."

§ 2.
Wykona.nie nirueJszego
Ministrowi Skarbu.

Ro'l.porządzenie
~

I.

Uchyla się rozporządzenie Ra.dy Ministrów z dnia
16 lutego 1940 r. w sprawie prze&iębiorstwa
,,Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia. w Wn.rszawie"
(P.W.U.) (Dz.U.R.P. Nr. ,1, poz. 13).

rozporządzenia

porlH:Z,\

się

§ 3.
niniejsze wchodzi w

dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: Sikorski
Mfoister Spraw Wojskowych: Marian
Gen. Dyw.
Minister Skarbu : Henryk Strasbiiruer

żyde

z

Kukieł .

ZALĄCZNIK

do dekretu Pr"zydenta Rzeczypospolitej
z dnia 19 paidziern.ika 1942 r. o zmianie
uscawy z dnia 23 czerwca 1923 r. o ·uetanO··
wien.iu „Krzyia Zasługi".
· · - / ·Oz.U.R.P.No:9,p02,19 '/ --:

Odznaka „Krzyia

Baretka odznaki

Zasługi

„Krzyża

z Mieczami"

Zad\lgi z Mjeczami".

Dziennik Ustaw Nr, f)_
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SPROSTOWANIE

W Dziale Nieuriędowy~u ·" .Dziennika Ustaw · Nr. 8 z Hl42 r. w tytule pnemówienia. Prezydenta
- . ·'
Rzeczyspolitej ,prostu.je·_się datę a miannwicie : zamiast "1941 r." ma. być " 194-2 r."

Tlocioao

~

pokccnia .Minima

( cna 4 ()t'OSÓW,

Sprawiedliwości

w D1-ukatni John Bale & Staples 1..imited w Londynie.

?;Jumcr ninicjr,zy można nnbywuć w Ministerstwie Sp1awicdliwości ~9, St. James Street.

