
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. 

68 

29 

CzęM I. Po,z.. !~ 

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:. 


