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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 11 CZERWCA 1945 R. 

o zmianie ustawy z dnia 25 marca 1933 r. o orderze wojennym " Virtuti Militari " 

Na po<lsta.wie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj
nej stłinowię co następuje : 

Art. I. 
W usta.wie z <lnia 25 marca 1933 r. o orderze 

wojennym "Virtuti Militari " (D7... U.RP. Nr. ~:l, 
poz.. 285) wpl'owadza się na-stępujące 7.mia.ny : 

I) Art. 9 otrzymuje brzmienie : 
"(1) Or<ler wojenoy "Virtuti Militari " nadaje 

Prezydent Rzeczypospolitej. 
(2) Nadanie orderu wojennego " Virtuti Mili

tari " następuje : 
a) ot·<lem I, II i HI klasy na wniosek Kapituły, 
b) orderu IV i V klasy na wniosek Na.czeluego 

Wodza. 
(3) Kapituła przedkłada Pre:1.ydentowi Rze

czypo~politej wnioski o nadanie orderu I, II, III 
klMy na podstawie przedstawienia lmndydatów 
przez Na.czdnego Wodza bą<lź byłego Naczelnego 
Wodza. 

(4) W czasie pokoju. w razie braku byłego 
Nac'l.elnego Wodza, uprawnieuia jego wykonyw11 
n:tjstarszy swpnie-m z okres11 wojny dowódca. 

(5) Naczelnemu Wodzowi i byłemu Naczel
nemu \Vo<lzowi na.daje or<ler Wojenn.v " Virtuti 
Militari "- bez względu na klasę orderu -- Prezy
dent Rzeczypospolitej z pominięciem p1·7.episów 
ust. (2) i (~)." 

2) W art. LO ust. (1) pkt. b) w miejsce słów : 
" powołanych prze'l. Naczelnego Wodza względnie 
Generalnego luspoktora Sil Zbrojnych.,, wstawia się 
słowa : " powołanych 1nzez Prezydenta Rzeczy
LlOS}lOlitej po wysłuchaniu opinii Na.czelnego Wodza, 
a w oza.<iie pokoju po wysłuchaniu opinii Generalnego 
Inspektora Sil %brojnych." 

:l) W itd. IO ust. (2) i (6) otrzymnją. brzmienie: 
" (2) Kapitule ptvhewo<lnic'l.y Kanclet~.t. miano

wany co dwa latil- pr,1ei Ptezydenta lheczypospoli
tej po wysłuchaniu opinii Na.czelnego Wocl'l.a. a w 
c:1.a.sic pokoju po wysłuchaniu opinii Generalnego 
Inspektora. Sil Zbrojnych z pośród kawalerów 
orderu l<lasy I, II i TIT.. Do obowiązków Kan
cler'l.a naleiy ogóln:i piec'l.a na<l sprawami orderu 
woj~rmego " Vi1·tuti Militari " oraz bezpośrn<lnie 
porozlttniewaaie się w tych sprawach z Prezy. 
<lentClm Rzeczypospolitej. 



Dziennik Ust.aw Nr. Il 

(6) Kapituła odnawia się co dwa lata w 1/3 
części drogą zwalniania i powoływania przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej po wysłuchaniu 
/)pinii Naczelnego Wodza a w czasie pokoju po 
wysłuchaniu opinii Generalnego Inspektora Sił 
Zbrojnych." 
4) Art. 11 ust. (I) pkt. b) otrzymuje brzmienie : 

" na mocy prawomocnego orzeczenia sądu 
honorowego Kapjtuły Orderu Wojennego "Virtutj 
Militari", 'l.atwierdzonego przez Prezydenta Rze
czypospolitej ". 
5) W art. 15 w miejsce słów : " a zatwierdzony 

przez Naczelnego Wodza względnie Generalnego 
In,spektora Sił Zbrojnych" wstawia się słowa: 
" a zatwierdzony przez Prezydenta Rzeczypospoli
tej ". 

Art. 2. 

Kadencja Kanclerza i Kapituły mianowanych na 
podstawie· dotychcz.as obowiązujących przepisów 
ustawy z dnia 25 marca 1933 o orderze wojennym 
"Virtuti Militari" (Dz. U.RP. Nr. 33, poz. 205) 
wygasa z chwilą. mianowania Kanclerz.a i Kapituły na 
podstawie niniejszego dekretu. 
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Art. 3. 

Upoważnia się Ministra Obrony Narodowej do 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 marca 
1933 r. o orderze wojennym "Virtuti Militari" z 
uwzględnieniem zmian wynikających z pt."lepisów 
niniejszego dekretu. 

Art. 4. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini
strowi Obrony Narodowej. 

Art. 5. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów: T. Arciszewski 

Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej: 
M. Kukieł, Gen. _Dyw. 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 11 CZERWCA 1945 R. 

o zmianie ustawy i dnia 23 marca 1923 r. o ustanowl_enlu '' Kriyia Zasługi " 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuje : 

Art. 1. 

W art. 8 pkt. a) usta.wy z dnia 23 marca. 1923 r. o 
ustanowieniu " Krzyża Zasługi "(Dz. U.R.P. Nr. 62, 
poz. 458), zmienionej dekretem Prezydenta R:,..eczy
pospolitej z dnia 19 października 1942 r. o zmianie 
ustawy z dnia 23 ma.rea 1923 r. o ustanowieniu 
"Krzyża Zasługi" (Dz. U.RP. Nr. 9, poz. 19) 
w mjejśce słów "Naczelnemu W'odzowi " wstawia. 
się słowa: '' Prezydentowj Rzeczypospolitej , który 
prawo to może przekazać Naczelnemu Wodzowj, 
a po wysłuchaniu opinii Naczelnego Wodza - w 
wojsku dowódcom nie niższym od dowódcy Wielkiej 
Jednostki, w marynarce wojennej Szefowi Kierow
nictwa Marynarki Wojennej, a w siłach powietrznych 
Dowódcy Sił Powietrznych ". 

Art. 2. 
Upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do ogłosze

nia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2:l marca 1923 r. 

o ustanowieniu "Krzyża Zasługi" z uwzględnieniem 
zmian, wynikających z przepisów ogłoszonych przed 
dniem wydania. jednolitego tekstu. 

Art. 3. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Pre-
zesowi Rady Ministrów Ministrowi Obrony 
Narodowej. 

Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent RzeC7..ypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Mjnistrów: T . Ar~i8Zt'Waki 

Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej : 
M. Kukieł Gen. Dyw. 


