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CZESC I 

10. 

DEI<.REI' PREZj_.CENl' .A RZECZYPOSP01I'i'FJ 

z dnia 12 sierpnia 1954-r. 

o wznowieniu Krzyża i 1\1:edalu Niepodległości pod nazwę.. Krzyż i Medal 
Niepodleg ł.ości Polski Poclzienme j. 

Na podstawie art. 79 ust./2/ Ust a-.:.,y Konstytucyjnej stano-,:v-ię co nastę-

1,rt. 1. 

/1/ ;:\'zrn:rwia się "Krzyż i Medal Hiepodległościl' poC:. nazuę.. .. Krzyż i Medal 
Niepodległości Pols d PodziemneJ' celem odznnczenia osób, które zasłużyły się czyn
nie dla niepod,ległości Ojczyzny: 

• • • 



a/.. W K.l;'ajµ •Y okr�ąie � 17 wrzęśrµa 19,39 r. do 1 lipca 194-5 r., . . · ._ 
� 'b) :ńa ·l\erytdr.itJn 1.'hemi�c J.ul:i Ztriizlru.' Sowiec'k:iego W tymźi okresie W YJY.kOI?,t:l._ni� i, 
·-:-· ·· ··· in�'.'ddualn±e· otr.zyrrranybh ·po.leceń władz Pola ki Podziemnej.

/2/ Krzyż i Medal Niepodległości Polski Podzieranej maję. c:1arak:ter odzn2czenia woj
skov1ego. 

Art. 2. 

/1/'i'Krzy� :ririepodlegl-ości Polski Podziemnejll o ·,rJmiornch 4, 2 x 4, ·2 cm. s.l(ł'.ą.da się 
z 4 róvmych ramion o przekroju spłaszczonego ośmioboku, rozszerzonego na krańcach 
ramion, zwię.zanych pośrodku sześcicnem. 
/2/ Krzyż wykonany jest z metalu pozlc.cnnego. 
/3/ Czołowa strona ramion Krzyża pokryta jest cz2rnę. emalię., przedzielona paskiem 
metalowym, nG którym wyryty jest w kierunku poziomym napis: 11 Boj0Ymikom Niepodlegl.oś-
ci", na czołowej żai stronie �ześcianu znajduje się vryryty wizerunek Orla� Na dolnej 
części czołovrej strony dolńego·ramienia Krzyża nałożono oznaka Polski Podziemnej 
/monogram złożony z liter "P' i "\11'/. ;. : 
/4/ "Medal Niepodległości Polski Podziemnej" o średnicy 35 mm. przedstavń.a na czoło- "-..../" 
wej stronie YI polu środkovcym vcyobrażenie trzech hydr, przebitych trzema mieczami. Ca-
łość zamknięta w podwójny otok znwiernję.cy nopis: "BojoYmikom Niepodległości". Na dol-

· nej części czo!m�ej strony Medalu jest nałożona ozna�, okreęlono w poprzednim ustępie.
Na odm·otnej stronie Medalu w polu zamkniętym vr pojedyńczy otok sę. umieszczone pośrod-
ku litery "R.P." 

· 
. , · · .· · · · 

/5/ Kr�yz i Medal Niepodległości Poi.ski· Podziemnej noszony jest _na vrntę.żce czarnej 
szerokości 3. 7 cm. o d,7óch pionowych pasknch czerwonych szerokoś'ci 0,3 cm.na bokach 
wstę.żk:i.. 

Art. 3. 

/1/ pl�, tych, którzy ,-;:alczyli z· bronię. w ręku o :flliepodległość Ojczyzny, albo takę. 
walkę. kierowali, może·być przyznany.Krzyż Niepodległości Polski Pódzie�ej z mie-
czami. ' · 

/2/ Ten Krzyż skladc się z normalnego Krzyża Niepodległości Polski Podziemnej oraz z_ .. 
wykonan-ych z metalu pozłacanego, a umiesżczor1ych ponad. Krzyżenl., lecż poniżej Wl:ltę.żld:,.'f ... 
dw6ch skrzyżmmnych mieczów, zvń.ę.zanych ornamentem. 

Lrt. 4. 

Pierwsze Krzyźe Niepodległosci Polski Podziemnej z mieczami Prezydent Rzeczypos
politej no vmiosek Rady Mi.nistró-;r nad2je: 

stołecznemu miastu •1arszcwie, oraz poległym: 
Stef'anovd Grot-Rov,reckiemu 
O.lvtaksymilinnoYd Kolbe
Franciszkowi }{_;;TiecL,skiemu
Miecz3 sławowi Nie o.zie. lkows ldemu
Le ono;;ri Novrodv1ors kiernu
JC'.novri Pie kał.kiewic_zovli
Ke.zirnier zowi PuŻG ko,ń.
Maciejowi Rateijovli
Cyrylowi Rafajskiemu
Stefano\'tl Ster zyńs kie mu.

. . . 
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Art.5. 

/1/ Krzyże i Medale Niepodległości Polski Podziemnej nadaje Prezydent Rzeczypospo
litej na przedstawienie Prezesa Rady lilinistrów na podstavde wniosków Komitetu Krzy
ża i Medalu Niepodległości Polsld. Podziemnej. Komitet ten składa się z piervrszych 
dziesięciu osób, którym, po wyd.ani.u niniejszego dekretu, Prezydent Rzeczypospoli
tej na wniosek Rady Ministrów nada Krzyż Niepodległości Polski Podziemnej. 
/2/·w razie ust~pienia członka Komitetu, Komitet powołuje nowego członka spośród 

odznaczonych Krzyżem Niepodległości Polsld. Podziemnej. 
/3/ Komitet wybiera ze svrogo grona prze,,odnicz~cego, dwóch zastępców i sekretarza 
generalnego; Sposób urzędowania Komitetu ustala regulamin uchwalony przez Komitet. 

Art. 6. 

/1/ O~naczeni Krzyżem lub Med.alem Niepodległości Polski Podziemnej otrzyruję: dyp
lom, odznakę zaś nabywaj~ na koszt własny. 
/2/ Przygotowanie dyplomu zarz~dza przewodnicz~cy Komitetu. 
/3/ Wykazy odznaczonych bęfuJ. przez Hz~d ogłaszane. 

Art. 7. 

Krzyż Niepodległości Polsld. Podziemnej zajmuje w kolejności orderów i odznaczeń 
polsld.ch miejsce po Krzyżu Niepodległości, zaś Med.al Niepodległości Polski Pod
ziemnej - po Medalu Niepodległości. 

Art. 8. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów. 

Art. 9. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

PREZES RADY MINISTROW 
i 

KIEROWNIK MINISTERSTWA 
SPRAW Z.hGRl.NICZNYCH 

/-/ ST1JITSUY1 l~CKIEWICZ 

MINISTER SPRJ.WIEDL.IWOOCI 
i 

KIEROWNIK MINISTERSTW]. 
SP&~W WEWNETRZNYCH. 

/-/ STi,NISUW IIJBOD'lIEDKI 

MINISTER SKlJIBU i KIEROWNIK 
lvITNISTERSTWJ.. DIJ. SPRJ.W OBYWJ.TELI 

POI..SKICH NA OBCZYZNIE 
/-/ 1.NTONI P.AJJJ{. 

ffiEZYDENl' RZ:EXJZY.POSPOLITFJ 
/ -/ J.UGUST ZAIBSKI 

• • • 




