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poz. 2. 

CZĘSó I. 

OBWIESZCZENIE FlłEZES.A RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 lutego 196lr. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy z dnia 23 czervroa 1923r. o ustanowieniu 
11 J.<xzy ża Zasługi" • . . • • • • • • • • . • . • . . • . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5. 

CZĘSd II. 

DZI.AŁ URZĘDOWY. 

Komunikat o nadaniu Orderu Odrodzenia Polski••••••••••• str. 8. 

-------..----------------------------------------------------------------------------

2. 

OBWIESZCZEi'ITI PREZES.A R.ADY MINISTRÓW 

z dnia 21 lutego 196lr. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
z dnia 23 czervroa 1923r. o ustanowieniu 

11 J.<xzyża Zasługi". 

Na podstawie art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 czerwca 194-5r. 
/Dz.U.R.P.Nr.8 z 194-5r.,poz.21/ o zmianie ustawy z dnia 23 czerv1ca 1923r. o usta
nowieniu II J.<xzyża Zasługi" /Dz. U.R.P.Nr.62 z 1923r. ,poz.458/ ogłaszam jednolity tekst 
tejże ustawy z uwzględnieniem wprowadzonych w niej zmian. 

PREZES R.ADY MINISTRÓW 
/-/ .Antoni Pajęk 
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Ustawa 
z dnia 23 czerwca 1923r. o ustanowieniu 

11 Krzyża Zaslugi11 • 

.Art. 1. 

Zalę.cznik. 

1. Ustanawia się II Krzyż Zasługi" celem odznaczania osób, które od chwili \?skrzesze
nia Państwa Polskiego położyły względem niego lub jego obyvrateJ:l. zaaługi, spel.niaję.o 
czyny I nie leżę.ce w zakresie ich zwyczajnych obovdę.zków, a przynoszę.ce znaczne ko
rzyści Państwu lub poszczególnym oby...-ratelom. 
2. W czasie wojny, celem nagradzania czynów męstwa i oduagi dokonaizych nie bezpośred
nio w walce z nieprzyjacielem oraz zasług. położonych względem Państwa lub jego oby
wateli w warunkach szczególnie niebezpiecznych, może być nadany 11 K.rzyż Zasługi z 
Mieczami11 , którego odznalci. nosi się przed odpowiadaję.cymi mu odznakami II Krzyża Zasłu
gi". 

.Art. 2. 

1. Zasadniczę. odznakę. 11 Krzyża Zaslugi11 jest krzyż czteroramienny o średnicy 40 mm., 
zawieszony na wieńcu z wytłoczonymi liśćmi laurowymi; między ramionami pęki pro
mieni, w śroalo..i tarcza z literami R.P., otoczona wiankiem z ornamentację.. Odwrotna 
strona gładka, w środ.lru wytłoczony Nr. porzę.dkowy. 11 Krzyż Zaslugi11 nosi się na 
wst~ce amarantovrej z niebieskimi prę.żkami wzdłuż brzegów, na lewej piersi po krajo
wych orderach i odznaczeniach, otrzymanych za czyny bojowe. 
2. Sbq>nie oraz odznalci. 11 Krzyża Zasługi z Mieczami11 sę. talci.e same, jak 11 :Krzyża Zaslu
gi11 z tę. zmianę., że między krzyżem a wstę.żkę. umieszczone sę. dwa skrzyżowane miecze 
złote, srebrne lub brę.zowe, zależnie od stopnia • 

.Art. 3. 
11 Krzyż Zaslugi11 dzieli się na trey stopnie. Odznaki tegoż w poszczególnych stopniach 
sę.: . 

a/ krzyż zloty, średnicy 40 mm. zawieszony na złotym wieńcu z wytloczo:qymi liśćmi 
laurmvym:i., średnicy 20 mm. czerwono emaliowany,. ze złotymi krawędziami; w środku w 
etolo.i z czerwonej emalii i złotego ...-danka z ornamentację., biała tarcza ze złotymi 
literami R.P. Między ramionami złote promienie. Odwrotna strona gladlai, złota; w 
środlo..i wytłoczony Nr. porzę.dkowy. 

b/ ·. krzyż srebrny, średnicy 40 mm. zawieszony na srebrnym wieńcu z wytłoczonymi 
liśćmi laurowymi, średnicy 20 mm. czerwono emaliowany, ze srebrnymi krawędziami; w 
środku w etolo.i z czerwonej emalii i srebrnego wianka z ornamentację. biała tarcza ze 
srebrnymi literami R.P. Między ramionami srebrne promienie. Odwrotna strona gładka, 
srebrna; w środku wytłoczony Nr. porzę.dkowy. 

o/ krzyż brę.zmvy, średnicy 40 mm. 1 matowy, zawieszony na brę.zowym lo:Sllo..i średnicy 
20 mm.; w środku brę.zowa tarcza z literami R.P., otoczona brę.zowym wieńcem laurmvym. 
Między ramionami promienie z brę.zu. Kanty krzyża, wieniec, promienie, lo..illd. i litery 
polerowane. Od.wrotna strona gładka, w środku wytłoczony Nr. porzę.dkowy. 

Szerokość wstę.żki prey wszystkich stopniach wynosi 40 mm • 

.Art. 4. 
Odznaczenie II Rrzyżem Zasługi może być ud.zielone tej samej osobie \7 każdym stopniu 
czterokrotnie w nie mniejszych jak roczne odstępach czasu. 
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Nadan;i.e po raz drugi, trzeci ;i. czwarty zaznacza się nal.ożen;i.em na wstę..żkę po
siadanego już "Kreyża Zasługi" jecJnego, dmSch Yfzględnie trzech ok;uć w kształcie 
gładkiej, matowej l;i.stewki ze złota, srebra względnie brę.zu, z polerowanymi krawę
dziami, szerokośc;i. 5 mm. 

Wzór rysunkowy II Krzyża zasługi", ":Krzyża zasługi z Mieczami", okuć, mieczy na 
baretce i wstę..żki ustala s;i.ę jak w zalę..czn;i.ku. 

Art. 5. 

Zloty "Krzyż Zasługi" nadaje Prezydent Rzeczypospolitej. Nadanie następuje na 
przedstawienie Prezesa Rady MinistróYf na podstawie wniosków poszczególnych Ministrów 
każdego w zakresie jego dz;i.alania. 

Srebrny oraz brę..zowy II Krzyż Zasługi" nadaje Prezes Rady Ministrów na ym;i.osek 
poszczególnych łliinistrów, każdego w zakresie jego działania. Cudzoziemcom "Krzyż 
zasługi" nadaje Prezydent Rzeczypospol;i.tej na ·wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, 
przedstayfiony przez Prezesa Rady I'lfinistrów. 

Odnośnie do każdego nadan;i.a Prezes Rady Ministrów zarzę.dza przygotm,anie eyplo
Illl1 wydanie odznak i ogłoszenie w gazec;i.e urzędowej. 

Art. 6. 

Odznaczeni "Krzyżem ,Zasługi" otrzymuj~ OJ?.:t'Ócz; .krzyża dyplom, stwierdzaję..cy jego 
nadanie z wyszczególnieniem czynu, za jaki został nadany. 

Art. 7. 

Odznaczony "Krzyżem Zasługi" winien zwrócić do Skarbu rzeczywiste koszty wyko
nania odznak. Przepis ten nie dotyczy cudzoziemców. 

Rada 1tinistróu może na wniosek Prezesa Rady Ministrów zwalniać od obowię..zlal 
zwrotu kosztów w cal.ości lub części także i obywateli polskich. 

Wysokość kosztów nadania II Krzyża zasługi" ustanawia Rada Ministrów na wniosek 
Prezesa Rady lvtinistrów. 

Wszystkie wydatki, zwię..zane z nadawaniem II Krzyża Zasługi", przewyższaję..ce ·wply,.7 
za OdZJ.'.J,3.k;i. 1 pokrywa Skarb. 

Wszellde pisma i dokumenty w sprawach "Krzyża zasługi" nie podlegaję.. obowię..zko
wi opłaty skarbowej. 

Art. 8. 

Przepisy dotyczę.ce II Krzyża Zasługi" stosuje się do "Krzyża zasługi z Mieczami" 
z następuję..cym;i. zmianami: 

a/ nadawanie II Krzyża zasługi z Mieczami" żołnierzom Polskich Sil Zbrojeych i 
armii sprzymierzonych przysługuje Prezydentowi Rzeczypospolitej, który prawo to może 
przekazać Naczelnemu Wodzowi, a po wysłuchaniu opinii Naczelnego Wodza - w wojsku 
dowódcom nie niższym od dowódcy Wielkiej Jednostki, Yf marynarce wojennej Szefowi Kie
rownictwa :Marynarki Y{ojennej, a w silach powietrznych Dov1ódcy Sil Po1idetrzeycł; 

b/ odznaczenie II Krzyżem Zasługi z Mieczami" może być udzielone taj samej osobie 
w każdym stopniu czterokrotnie bez żadnych ograniczeń co do czasu; 

o/ koszty v,zykonania odznaki II Krzyża ,Zasługi z 1Lieczar.ii" ponosi Skarb Państwa, 
a odznaczeni otreyr.:.uję. ję. bezpłatnie • 

.,:,rt. 9. 
Wykonanie niniejs~e ustawy poleca się Prezeso,;d Rad;y Ministrów • 

.Art. 10. 
Ustawa niniejsza TI"Chodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

~-------


