
~ę~ć r. Pó!t. 27 

Art. 6. 
(1) Medal Lotniczy nadaje Prezydent Rzeczy:, 

pospolitej. 
(2) Prezydent Rzeczypospolitej może upoważnić 

do nadawania Medalu Lo t,niczego Naczelnego 
Wodza. a po wysłuchaniu opinii Naczelnego Wodza 
Dowódcę Sil Powietrznych. 

Art. 7. 

(1) Odznaczeni otrzymujSt bezpłatnie legiLymację 
i odznaki. 

(2) Przygotowanie legitymacj i i odznak na. koszt 
Skarbu Państwa zarządza Minister Obrony Naro
dowej. 

Art.. 8. 
Medal Lotniczy traci się w razie prawomocnego 
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Dziennik UstĄw Nr. 9 

skazania na karę dodatkową, obejmującą utratę 
odznaczeń wojskowych. 

Art. 9. 
Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Minis

trowi Obrony Narodowej, 

Art. 10. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : W l. Raczkiewicz. 

Pre7.es Rady Ministrów: T. Arciszewski. 

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

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
Z DNIA 3 LIPCA 1944 R. 

o Medalu Morslcim. 

Na. podst.a.wie art. 79 ust . (2) usta.wy konstytucyj- 1 roku na takich okrętach i statkach nieprzebywa-
nej stanowię co następuje : ją,cych stale w warunkach operacyjno-bojowych, 

Art . 1. oraz na uzbrojonych statkach handlowych. 

Usta.na.wis. się Medal Morski, który ma charakter (2) ~rzy następnych nadaniach wymagane jest 
odznaczenia wojskowego. fakt51czne zaokrętowanie na okrętach i statkach 

określonych w ust. (1) - przez okres dalseych Art. 2. 
2 

.. 
1 m1es1ęcy. 

( l ) Medal Mol'l'lki o średnicy 36 ruro na czołowej 
stronie przedstawia wypukle godło Maryna.rki 
·wojennej ; prawa ręka z mieczem, w otoku orna
mentu z liifoi waw1·zynowych ; na odwrocie znajduje 
się wypukły napis : '' Polska swemu obrońcy." 

(2) Medal Morski nosi się na ciemno-niebieskiej 
wstążce szerokości 37 mm z dwoma białymi prążkami 
szerokości 2 mm w odstępie 5 mm od brzegów 
wstążki. 

(3) Medal Morski jest wykonany z białego metalu. 
Art. 3. 

(I) Medal Morski może być nadany tylko żołnie .. 
rzowi Marynarki Wojennej za l'Zetelną służbę na 
morzu w czasie wo1ny. 

(2) Medal Morski może być nadany jednej osobie 
czterokrotnie. 

(3) Drugie, trzecie i czwarte odznaczenie wyraża 
~ię przez nałożenie na wstążkę posiadanego już 
Medalu jednego dwóch względnie trzech okuć w 
kształcie listewek z białego metalu szerokości 5 mm 
z tłoczonymi splotami liści dębowych. 

Art. 4. 
(1) Medal Morski po raz pierwszy może być 

na.dany żołnierzowi Marynarki Woje1U1ej, który 
przez okres 6 miesięcy był faktycznie zaokrętowany 
na biorących udział w operacjach bojowych okrętach 
Rzeczypospolitej, uzbrojonych statkach wcielonych 
do Marynarki Wojennej, lub okrętach i uzbrojonych 
statkach ·państw sprzymierzonych albo pt'zez okres 

(3) Przy ocenie warunków określonych w ust. (1) 
i (2) zalicza się okres faktycznego 7.)aokrętowania od 
1 września 1939. 

( 4) Warunkiem nadania Medalu Morskiego jest 
rzetelne pełnienie służby i nienaganne spt'awowanie 
się podczas całego okresu, za który nadaje się Me<lal. 

Art. 5. 
( 1) Medal Morski jest równorzędny z Medalem 

Woiska j Medalem Lotniczvm. Odznaczenia te nosi 
się 'w kolejno1foi ich nada~ia.. 

(2) Żołnierze Marynarki Wojennej noszą Medal 
Morski przed Medalem Woj,;ka i Medalem Lotni-
cz,vm. 

Art. 6. 
(1) Medal Morski nada.je PreŻydent H:zecz.ypos

politej. 
(2) Prezydent Rzeczypospolitej moic upoważnić 

do na<lawa11ia Medalu 'Mo1'6kiego Nacze1uego Wodza, 
a _po wysłuchaniu opinii N a.czelnego W odr.a 
Szefa :Kierownictwa Marynl'l,rki Wojennej. 

Art. 7. 
(l} Odznaczeni otrzymują. bezpłatnie legitymacje 

i odznaki. 
(2) Przygotowanie legitymacji i odznak na koszt 

Państwa zarządza Minister Obrony Narodowej . 

Art. 8. 
Medal · Morski tra.ci się w razie pt'a,vomocnego 



Dziennik Ustaw Nr. 9 

skazania na karę dodatkową obejmującą utratę 
odznam.eń wojskowych. 

Art. 9. 

Wykonanie dekret-u niniejszego porucza się MinL'ł
trowi Obrony Narodowej. 
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Art. 10. 
Dekret n iniejszy wchodzi w życie z dniem ogło

szenia . 
Prezydent Rzeczypospolitej : Wł . .&wzkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : T. Arciszewski 

Kierownik Ministerstwa Obrony N a.rodowej : 
M . l( ukiel Gen. Dyw. 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 3 LIPCA 1945 R. 

o Medalu Wojska. 

Na podsta.wie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj
llej stanowię co następuje : 

Art. 1. 

Ustanawia się Medal Wojska, który ma charakter 
odznaczenia wojskowego. 

Art. 2. 

(1) Medal Wojska o średnicy 36 mm przedstawia. 
n.\ czołowej stronie orla siedzącego na. mieczu ; na 
odwrotnej stronie ma.jduje się wypukły napis : 
"Polska swem u obrońcy ". 

(2) Merla.I Wojska. nosi się na ciemno-czerwonej 
wstążce szerokości 37 mm z dwoma. białymi pasknmi 
szerokości 2 mm wzdłuż brzegów oraz z dwoma 
takimi prud{am1 w odstępie 9 mm od brzegów. 

(~) Medal Wojska. jest wykonany z jasnego 
bronzu. 

Art. 3. 
(1) Medal Wojska n1oźe być n?,dany ty'lko żołnie

rL.owi wojska. lądowego : 
a) za dokonany w czasie wojny czyn przynoszący 

szczególną korzyść Wojsku Lądowemu, a, 

wykraczający poza normalny obowiązek. a lbo 
b) za, szcz-eg61nie sumienną sluź.bę w cz-asie 

wojny. 

(2) Medal Wojska moie być na.dany jednej 
osobie czterokrot,nie, 

(3) Drugie, trzecie i czwarte odznaczenie wyra.ia 
się przt'z naloienie na wstą.ikę posiada.n ego już 
Medalu jednego1 dwóch, względnie trzech okuć w 
kszf.a.lcie list.ewek 7. jasnego bron'l.u s'l.erokości 5 mm 
z tłoczonymi splotami liści dębowych. 

Art. 4. 
(I) Warunkiem nadania Medalu Wojska za szcze

gólnie sumienną służbę (art. 3 ust. (1) pkt. b) jest 
odbycie sluiby : 

a) po nadaniu po raz pierwszy za szczególnie 
sumienną służ.bę bez przerwy 6 mlesięcy w 
jednostce biorącej udział w walce z nieprzyja · 
cielem na. obszarze operacyjnym, 

b) przy dalszych nadaniach w podwójnych okre„ 
sach służby przewidzianych w pkt. a}, 

(2) Przy ocenie warunków określonych w ust. (1) 
zalicza się sluibę od 1 wn.eśnia 1939 r. 

Art. 5. 
(1) Medal Wojska zajmuje w kolejności orderów 

~ odznaczeń pierwsze miejsce. po Krzyiu Zasługi 
z Miecza.mi, a przed Krzyżem Zasługi. 

(2) Medal Wojska jest równorzędny z 'Medalem 
Morskim i Medalem Lotniczym. Odznaczenia te 
nosi się w kolejności ich na.da.nia.. 

{3) Żołnierze. Wojska. Lądowego noszą. Medal 
Wojska przed Medalem Morskim i Medalem Lotni 
czvin. 

Art. 6. 
(1) Meda.1 Wojska. nada.je Prezydent Rzeczypos

politej. 
(2) Pre-zydent Rze('.zypospolitej moie upowa.żnić 

do nadawania Medalu Wojska Na.czelnego Wodza., 
a po wysłuchaniu opini i Naczelnego Wodza. dowód
ców ni~ ni.i.ej dowódcy Korpusu. 

Art. 7. 
(I) Odznaczeni otrzymują. bezpła.tnit. legitymacje 

i odznaki. 
(2) Przygotowanie legitymacyj i odznak na koszt 

Skarbu Państwa zarządza. Minister 0btony Naro
dowej . 

Art. 8. 
Medal Wojska traci się w razie prawomocnego 

skazania. na karę dodatkową obejmujE\:C!:I: utratę 
odznacztń wojskow.rch. 

Art. 9. 
Wykon!\nie dekretu niniejszego porucza się Minis

trowi ()brony Narodowej. 

Art. 10. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów: T. Arciszewski 

Kierownik Ministerstwa. Obrony Na.rodowej : 
M. Kukieł Gen. Dyu:. 


