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DEKREr PREZYDEN.I' A RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 4 lutego 195:)r-,. 

o zmianie ustawy :.; dnia 25 mar0a 1933r. o orderze wojennym 
11 Virtuti Militari" 

Na podatawie art. 79 ust./2/ ustavzy konstytucyjnej stanowię co :następuje : 

.Arlo ło 

W ustavde z dnia 2.5 1...,33r. o orderze wojennym 11 Virtuti Militari11 /Dz.U.R.P.Nr.33 
z 1933r. ,poz.28.5/ ze zmianami wprowadzonymi. dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 
:mia il czerwca 1945r. /Dz.U.R.P.Hr.8 z l94-5r.,poz.20/ wprow'ldza się następuję.cG zmians: 

/1/ .Artykuł io ustęp /1/ punkt b otrzyrruje brzmienie ; 
"b/z 8-12 kawalerów orderu wojennego "Virtuti Militari" klas niższych, po trzech 
lub &vóch z poszczególnych klas, pevrolanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
po wysłuchaniu q,inii Naczelnego Wodza, a 'v7 czeo;ls pokoju po ,zysluchaniu opinii 
Generalnego Inspektora Sil Zbrojnych". 

/2/ Artykuł 10 ustęp /2/ otrzynuje brzmienie; 
11 /2/ K,apituJ.e przewodnicQY · Kan'Jlerz mianowany co dwa lata przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej po wysłuchaniu opinii Naczelnego Wodza, a w czasie pokoju po 
v..ysluchaniu opinii G,eneralneg•> Inzpek~ora Sil Zbrojnych z pośród kcXWaleró'<1 or
deru klasy I, II, III i IV, :bo obowię.zków Kanclerza nałoży ogóL'18 piecza nad 
sprawami orderu wojennego 11 Virtuti Militari" oraz bezpośrednie porozunri.enie się 
w tych sprawach z Prezydentem Rzeczypospolitej". 

/3/ Artykuł 10 ustęp /3/ otrzymuje brzmienie; 
"/3/Zaatępcę K;3.nclerza oraz sekretarza vzybiera K,apitula z pośród swoich czlonkói'~ 

/l~/ .Artykuł 10 ustęp /4/ otrzymujs brzmienie ; 
11 /4/ W razie braku kawalerów orderu pewej klasy należy w przypadkach przevd
fusianych w art.la ust./1/ punkt b oraz w art.10 ust./2/ brać pod uwagę kawaler6vr 
orderu klasy bezpośrednio niższej, a w razie ic..."1 braku - kawalerów kolejno niż
szych klas". 

Art. 2. 
Upoważnia się Ministra Obrony Narodowej do cgloszenia jednolitego tekstu ustawy z 

dnia 25 marca 1933r. o orderze wojennym "Virtuti Militari" z uwzględnieniem zmian ;.pro
wadzonych „;ryżej powołanym dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia li czerwca 1945rQ 
oraz niniejszym dekretem... · 

.Art. 3. 
Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Min:ist.rowi Obrony Narodowej. 

Art. 4. 
Dekret niniojszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

PREZY"DENT RZECZYPOSPOLITEJ 

PREZES RADY MINISTRóv7 
/-/ .August Zalosld. 

/-/ .A1r.tcr.i Faj~ 

MINISTER OBRON"! NARODOWEJ 

/-/ Am:oni B.Brcchwioz Lowiń~ki plkodyp~ 


