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.Art. 14. 

/1/ Koszty nadania orderu i odznak ponosi Skarb Pru:1stwa. 
/2/ Podania, świadectwa i wszelkie inna pisma w sprawach orderu i zwię.zaeyc.1"1 z nim 
uprawnień wolne sę. od opłat ;..;templowych. 

Art. 15. 

Organizację "Zgromadzenia Ra,raleró,v'/art.5/, szcaeg61y organizacji i działalności 
.Kllpituly /art.10/, szczegóły postępowania przy nadawaniu orderu /art. 9/ oraz organi
zację i tryb postępo~ania sę.du honorowego Kapituły /art.J.J/ unormuje statut uchwalony 
przez Kapitułę, a zatwierdzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Statut ten będzie 
ogłoszony w "Monitorze Polsldm''. 

Art. 16. 

:Kapituła ustanowiona na podstavde ustawy z dnia l sierrnia 1919r. /Dz.U.R.P.Nr.67; 
poz.409/ ma być rozwię.zana z chwilę. utworzenia Kapituły na podstawie niniejszej us
tawy. 

Art. 17. 

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Ob:t'<>~ Narod~j w porozumie
niu z zainteresowal1Jlmi ministrami. 

·Art. 18. 

/1/ Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
/2/ Równocześnie traci moc obowię.zuję.cę. ustawa z dnia l sierpnia 1919r. orderu woj
skowego "Virtuti Militari" /Dz.U .R.P.Nr.67,poz.409/ wraz z późniejszymi zmianami. 

5. 

Załę.czniki do ustawy - wzory odznak -
patrz Dz.U.R.P.Nr.33 z 1933r.,poz.285, 
str. 676-678. 

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia J.4. kwietnia 1959r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 12 sierpnia 1954-r. o wznowieniu 
Krzyża i Medalu Niepodległości pod nazwę. Krzyż i Medal Nie
podległości Polski Podzi6mnej. 

Na podstawie art.2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 kwietnia 1959r. 
/Dz.U.R.P.Nr.l z 1959r.,poz.3/, o zmianach w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 12 sierpnia 1954-r. o wznowieniu Krzyża i Medalu Niepodległości pod nazę. Krzyż 
i Medal Niepodległości Polski Podziemnej /Dz.U.R.P.Nr.8 z 1954-r.,poz.10/ ogłaszam 
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jednolity tekst powyższego dekretu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do niego 
powyższym dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 kwietnia·1959r. 

PREZES RADY :MINISTRÓW 
/ -/ .Antoni Paj,µ: 

DEKRET PREZY'DENI'.A RZEXJzypQSPOLITEJ 

z dnia 12 sierpnia 1954- r. 
o wznowieniu Krzyża i Medalu Niepodległości. 

zalę.cznik 

Na podstawie art. 79 ust./2/ ustawy konst;ytucyjnej stanowię co następuje : 

.Art. 1. 

/1/ Wznawia. się II Krzyż i Medal Niepodleglośoi11 celem odzno,czenia osób, które zasłu
żyły się czynnie dla odzyskania niepodległości Ojoeyzny. 

a/ w Kraju w okresie od 17 września 1939r. do l lipoa 1~5r., 
b/ n~ ~erytorium Niemiec lub Zwię.zku Sowieckiego w tymże okresie w wykonaniu in

. dyw:i.dualnie otrzymanych poleceń władz Polski Podzienmej, 
o/ w okresie od 1 lipca 1954-r. do czasu odzyskania niepodleglośoi Ojczyzny dzia

łaniami z polecenia władz Rzecz;ypospolitej Felskiej lub z własnej inicjatywy 
z nar~żeniem życia lub utraty wolności osobistej. 

/2/ Krzyż i Medal Niepodleglośoi maję. charakter odznaczenia wojskowego • 

.Art. 2. 

/1/ Krzyż Niepodleglośoi o wymiarach 4,2 x 4,2 om. składa się z 4 równych ramion o 
przekroju splaszozonego oś.nioboku, rozszerzonego na krańcach ramion, zwię.zanych 
pośrodlm sześcianem. 
/2/ Krzyż wykonany jest z metalu pozłacanego. 
/3/ Czołowa strona ramion Krzyża pokryta jest czarnę. emalię., przedzielona paskiem 
metalowym, na którym wyryty jest w kierunku pozioiey"m napis : 11 Bojownikom Niepodle
glośoi11 , na ozolowej zaś stronie sześcianu znajduje się wyryty wizerunek Orla. 
/4/ Medal Niepodleglośoi o średnicy 35 mm. przedstawia na czołowej stronie w polu 
środkowym wyobrażenie trzech hydr, przebitych trzema mieczami. Całość zamknięta w 
podv.ójriy otok zawieraję.cy napis z II Bojownikom Niepodległości". 
/5/ Krzyż i Medal Niepodleglośoi noszony jest na wstę.żoe czerwonej szerokości 3, 7 cm. 
o dv;óch pionowych paskach czarnych szerokości 0,3 om. na bokach wstę.żld. • 

.Art. 3. 

/1/ Dla tych, którzy walczyli z bronię. w ręku o niepodległość Ojczyzny albo takę. wal
kę. kierowali, może być przyznany :Krzyż Niepodleglośoi z mieczami. 
/2/ Teri Krzyż składa się z normalnego Krzyża Niepodleglośoi oraz z wykonanych z meta
lu pozlaoanego, a umieszczonych ponad :Krzyżem, leoz poniżej wstę.żki, dwóoh skrzyżo
wanych mieoz6w, zwię.zanyoh ornamentem. 
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.Art. 4. 
Pierw~ze Krzyże Niepodległości z mieczami Prezydent Rzeczypospolitej na wnio

sek Racy Ministrów nada : 

stołeczneIIU miastu Warszawie oraz poległym: 

Stefanowi Grot-Rowecld..eIIU 
O.Maksymilianowi Kt>lbe 
F.rancis zkowi l\Wiecińsld.enu 
Mieczysławowi Niedziałkowskiemu 
Le•now:I. Nowodworskiemu 
Janowi Piekałld.ewiczowi 
Kazimierzowi Pużakowi 
Maciejowi Ratajowi 
Cyrylowi Ratajsld.etin.1 
Stefanowi StarzyńskieIID.1 

.Art. 5. 
/1/ Krzyże i Medale Niepodległości nadaje Prezydent Rzeczypospolitej na przedstauie
nie Prezesa Rady Ministrów na pod.stawie wnios.knw Komitetu Krzyża i Medalu Niepodleg
łości. Komitet ten składa się z ,Pierwszych dziesięciu osób, którym, po wydaniu ni
niejszego dekretu, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów nada Krzyż 
Niepodle głoś ci. 
/2/ W razie ustę.pienia członka Komitetu, Komitet powołuje nowego członka spośród' o~ 
znaczonych Krzyżem Niepodległości. 
/3/ Komitet wybiera ze swego grona przewodniczę.cego, dwtSoh zastępców 1 sekretarza ge
neralnego. Sposób urzędowania Komitetu ustala regulamin uchwalony przez Komitet • 

.Art. 6. 

/1/ Odznaczeni Krzyżem lub Medalem Niepodległości otrzyIIUję. eyplom, odznakę zaś naby-
waję. na koszt własny. . 
/2/ Przygotowanie dyplomu zarzę.dza przewodniczę.cy KPmitetu. 
/3/ Wykazy odznaczonych będę. przez Rzę.d ogłaszane • 

.Art. 7. 

Krzyż Niepodległości nadany na podstawie niniejszego dekretu zajrruje w kolej
ności odznaczeń polskich miejsce po Krzyżu Niepodległości nadanym na podstawie roz
porzę.dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 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 ninięjszego dela'etu zajrwje w kolejności odznaczeń polsld.ch miejS?.e' 
po Medalu Niepodległości nadanym na podstawie wymienionego wyżej rozporzę.dzenia • 

.Art. a. 
/1/ Termin rozpoczęcia nadawania Krzyża i Medalu Niepodległości na podstawie niniej
szego dekretu pośmiertnie i osobom żyję.cym będzie ustanowiony rozporzę.dzeniem lub 
ro~porzę.dzeniami Rady Ministrów. 
/2/ Ro~orzę.dzenie Rady Ministr6w powoła Komisję z trzech osób do pełnienia czyrmośoi 
w zala'esie ustalonym w art.5 niniejszego dela'etu dla .Komitetu Krzyża i Medalu Niepod
ległości. Rada Ministrów może w razie potrze·oy powołać nadto dw6ch zastępców członl<JSw. 
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Praca Komisji będzie trvval.a do czasu powstania rzeczonego Komitetu Krzyża i Medalu 
Niepodle gł.oś ci. 

Art. 9. 

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów • 

.Art. 10. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

CZĘSC II. 

DZI.AL URZĘDOWY. 

ZARZĄDZENIE PREZi'TIENTA RZECZY.POSPOLITEJ 

z dnia 11 m9.rcR 1959r. 
o powol.aniu czl.onka Rady Rzeczypospolitej Polsld.ej. 

Na podstawie art.l ust./1/ lit.f dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
18 grudnia 1957r. o sposobie powoJ:.y;7ania czl.onkńw Rady Rz.cczypospolitej Polskiej 
/Dz.U.R.P.Nr. 7 z 1957r. ,poz.13/ powołuję prezesa Zwi~zku Ziem Wschodnich w Edynbur-· 
gu inżyniera Zenona RYNSKIEG-0 na czl.onka Rady Rzeczypospolitej Polsld.ej. 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/-/ .Antoni PajfJ.k 

MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI 
/-/ Stanisl.aw Lubodziecld. 

PREZY"DENT RZECZ:fPOSPOLITEJ 
/-/ August Zalesld. 

ZARZĄDZENIE PREZY"DENTA RZEX:l2YPOSPOLITEJ 

z dnia 11 marca 1959r. 
o powol.aniu czl.onka Ra~ Rzeczypospolitej Polsld.ej 

ze strefy Wl.osld.ej. 

Na podstawie art.2 ust./2/ i ust./3/ dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 18 grudnia 1957r. o sposobie powoływania czl.onkńw Rady Rzeczypospolitej Pols
ki.ej /Dz.U .R.P.Nr. 7 z 1957r. ,poz.13/ i art.l ust./4/ dekretu Prezydenta Rzeceypos
politej z dnia 26 marca 1958r. o zmianach w d.ekerecie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnial8 grudnia 1957r. o sposobie powoływania czl.onfusw Rady Rzeczypospolitej Pol
ski.ej /Dz.U.R.P.Nr.3 z 19.58r.,poz.5 oraz sprostowanie ornyl.ld. pisarsld.ej - Dz.U.R.P. 
Nr.5 z 1958r. ,str.32/ powol.uję Aleksandra J.MIBIJCIITmO. zamieszkał.ego w Rzymie, na 
czl.onka Rady Rzeczypospolitej Polsld.ej ze strefy Wł.oskiej. 

PREZĘS RADY MINISTRÓW 
/-/ .Antoni Paj.,µ: 

1Pli!STER SPRAWIEDLIWOSCI 
/-/ Stanisl.aw Lubodziecld. 

-----------

PRE2YJ)ENT RZECZY'POSPOLITEJ 
/ -I August Zalesld 


