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DEfilili---:r PREZYDENT A RZECZYroSPOLI'.rEJ 
z dnia 7 kwietnia 19591' 

o zmianach w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 
sie~~pnia 195/+r. o wznovdeni.u Krzyża i Medalu Niepodległości 
p~tl nazw~ Krzyż i Medal Niepodległości Polski Podziemnej. 

Na pcJ.sta,rl0 art.79 ust./2/ Ustawy Konstytucyjnej stanowię co następuje 

.Art. 1. 

W dekrecie Prtizydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 sierpnia 195/+r. o ~nowieniu 
Krzyża i l.iodalu Niepodległości pod nazwę. Krzyż i NiedaLNiepodległości Polsld. Podtl:m
nej /Dz.U.R.P. Nr 8 z 195/+r., poz.IO/ wprowadza się naatępuj~ce zmiany: 

/1/ W t:,ttll.e dekretu i w art.I /1/ skreśla się wyrazy "pod nazwę. Krzyż i Medal 
Niepodległości Polski Podziemnej". 

/2/ W art.I /1/ przed słowami II niepo'ileglości Ojczyzny" dodaje się słowo 
11 odzyskania" • 

/3/ W art.I /1/ dodaje się punkt c o następuję.cym brzmieniu : 11 c/ '1,7 okresie 
od 1 lipca 194-5r. do czasu odzyskania niepodległości Ojczyzny działaniarrd. 
z . polo ceni a władz Rze czypospOli tej Pols Jd.ej, lub z v7łasne j inicjatywy, z 
narażeniom życia lub utraty wolności osobistej." 

/4/ W artykułach 1/2/, 2/1/, 2/4/, 2/5/, 3/1/, 3/2/, 4., 5/1/, 5/2/, 6/1/ i 7 
skreśla się wyrazy II Polski Podziemnej" • 

/5/ W art. 2 /3/ skreśla się zdanie : 11 Na dolnej części czołowej strony dol
nego ramienia Krzyża nałożona oznak.a Polsld. Podziemnej /monogram złożony 
z liter II P' i "W11

/
1

• 

/6/ W art. 2 /4/ skreśla się zdanie : "Na dolnej części czołowej strony Meda
lu jest nałożona oznaka, określona w poprzed..-u.m ustępie11 • 

/7/ Art. 2 /5/ otr~;muje brzmienio : IIKrzyż i Medal Niepodległości noszony jest; 
na wstę.żce m.:ornonej szerokości 3, 7 cm., o d'W'Óch pionowych paskach czar
nych szerokości O ,3 cm. na bokach vrstę..żld.11 • 

/8/ .Art. 7 otrzymuje brzmienie : 11 Krzyż Niepodległości nadany na podstawie ni
niejszego dekretu zajmuje w kolejności odznaczeń polsld.ch miejsce po Krzy
żu Niepodległości nadanym na podstawie rozporz~,j.zenia Prezydentu Rzeczy
pospolitej z dnia 29 października 1930r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości 
/Dz, U.R.P. Nr 28 z 1937r~, poz. '.214./, zaś Medal Niepodległości nadany na 
podstawie niniejszego dekretu zajmuje w kolejnoóci odznaczeń polskich mi.eia
oo po Medalu Niepodległości nadtmym na podstawie wymienionego wyże3j roz
por z ę.dzenia" • 

/9/ .Artykuł 8 otrzymuje brzruienie : 
1·/1/ Termin ropoczęcia nadawania Krzyża i Mod.olu Niepodległości na podsta
wie niniejszego dekretu poś:riertnie i osobom żyj~cym będzie ustanowiony 
rozporzę.dzoniem lub rozporz~dzeniand Rady Ministrów. 
/2/ Rozporzę..dzenie Rady Ministrów powoła Komisję z trzech osób do pełnie

nia czyn.."lości w zakresie ustalonym w art. 5 niniejszego dekretu dla Komi-
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tetu Krzyża i Medalu Niepodległości. Rada Ministrów może 'il razie potrzeby 
powołać nadto dwóch zastępców członków. Praca Komisji bęc.z.ie trwała do cza
su powstania r zoczonogo Komitetu Krzyża i Medalu Niepoclleglości". 

/10/Wpro,1adza się art. 9 o brzmieniu dotychczasouego nrtylculu 8 i art. 10 o brzmie-
niu dotychczasowogo artylc.ilu 9. 

Art. 2. 

Upoważnia się Prezesa Rady Minist:::·ów do ogloszen:i.a j~dnolitego tekstu dekretu 
Prozydenta Rzeczypospolitej z dm.a 12 sierpnia 19.54r. o y:znoYJieniu Krzyża i Mo
clulu Niepodległości pod nazw~ Y..rzyż i M0dal Niepodległości Polslci. Podziemnej z 
uwzględnieniem zmian wJ.Jrovmdzonych niniejszym dekretem • 

. Art. 3. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesm·,'i Rady Ministrów • 

.Art. 4. 

Dekret niniejszy wchodzi Y/ życie z dniem ogloszenio.. 

PREZF~S Rl.JJY MINIS'.l'RÓW 
MIHIS'.l'ER SKARBU i KIEROWNIK 

MINISTERST'if.A ZAG/illlillJ~ FOI.SiaEJ El'.HGRe'iCJI 
POLTI.'YCZNEJ 

/r./ .Ant~ni Pfljęk 

KI@OW:NIK MINISTERSTWA SPRJ,W WESINI%'rRZNYCH 

/-/ Stanisław Pomianowsld 

/-/ .Aleksander Zawisza 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 

E-REZY:Dł:NT RZECZYPOSPOLITEJ 

/··/ .August Zalesld 

/-/ .Antoni B.Brochvr.i.cz Lewińsld. płk. dypl., 

MINISTER SP.R.A",ITEDLIWOŚCI 

/-/ Stanisław Lubodziecki 

KIEROWNIK MilITSTERSTWA v.'YZNLrł 
REL::'.:G IJNYCH, OŚ\iI.ATY i KJLTliRY 

/ ... / w/z Zygrmmt Muchr_i.ev:ski 


