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CZĘ~~ I. 

1. 

DEKR.El' PREZYDENI'.A i?l:EDZYPOSPOLITFJ 

z dnia 9 marca 1964-r. 

o zatY1ierdzeniu Statutu Kapituły Orderu Wojennego 
Virtuti łiiilitari. 

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 23 marca 1933r. o ord.erze wojennym Virtuti 
Militari /Dz. U .H.P.Nr.2 z 1959r. ,poz.4/ zatwierdzam przedstaw:i.ozzy Statut Kapitul;y 
Orderu Wojennego Virtuti Militari. 

~ :ES RAlJ'f MINISTRCł7 

/-/ Antoni Paję.le 

MINISTER OBRONI N.ARODOWEJ 

PfilZ-YDENT ffih"'CZ . .:C.POSPOLITEJ 

/-/ August Zaleski 

/-/ Antoni Bolesław Broch,n.cz IB,7.i.ński plk.czypl. 

Zalgcznik do delcretu. 

STATUT 

orderu wojennego Virtuti Militari uch1,1aloey. przez Kapitułę tego 
orderu w dniu . 12 lutego 1964r. i zat1,,ierdzorzy przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Yi dniu 9 marca 1~. 

Art. 1. 

Kapituła składa się z kawalerów orderu wojennego Virtuti Militari I klasy oraz z 
8 - 12 ka'Waleróv1 klas niższych, pov10łanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Art. 2. 

Kapitule przewodniczy Kanclerz mianmrazzy przez Prezydenta Rzeczypospolitej co dwa lata. 
Kapituła wybiera s~ośród swoich czlonkSw Zastępc~ Kanclerza i Selcretarza. 
Kapituła odnawia się co d,m. lata w 1/3 części drogę. zwalniania i pmm;J:ywania czlonkSw 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Art. 3. 

Do zadań Kiapituły należy: 
1/ stanie na straży honoru orderu vmjennego Virtuti :Militari; 
2/ rozpatrywanie wnios:ków nadesłanych przez Generalnego Inspektora Sil Zbrojnych 

o nadanie orderu wojennego V .M. klas od III Ylzvryż oraz opinio,1anie na żę.danis 
G. I. S. Z. w:nios:ków na klasy V. i IV. ; 

3/ zarzę.dzanie sprawami orderu, a w szczególności prowadzenie ewidencji odzn9czeń, 
wydawanie <zyplomSw, przecho•.-vywanie akt dotyczę.cych nadan.iB orderów, ustalanie 
szożególów postępowania przy nadawaniu orderu wojennego V .M.; 

4/ organizacja Zgromadzenia Kawalerów orderu 1,vojennego Virtuti Militari; 
.5/ przygotowanie i opinim7anie projektów ustaw, rozporzę.dzeri i zarzę.dzeń w sprm;ech 

powyższy eh. 
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.Art. 4. 
1. Kanclerz zwołuje posiedzenie Kapituły co najmniej dwa razy w roku lub częściej 

w razie potrzeby. 
2. Członkowie Kapituły otrzyrruj~ na piśmie porz~dek obrad posiedzenia. 
3. Posiedzeniu przewodniczy Kanclerz lub w razie jego nieobecności Zastępca Kanclerza. 
4. Do prawomocności uchwal Kapituły wymagana jest obecność Kanclerza lub Zastęvcy 

Kanclerza i przynajmniej sześciu czlonkSw !vłpituly. 
5. Decyzje i uchwały sę. pobierane zwykł~ .-n.ększościę. głosów. 
6. Uchwały Kapituły w sprawach odznaczeń zapadaj~ w taj:eych glosowaniach większościęi 

2/3 glosó,l. 
.Art. 5. 

Kanclerz : 
1/ przedstawia Kapitule vmiosk:i. o odznaczenie orderem V .M., które wpłynęły do 

Kapituły; 

2/ reprozentuje Kapitułę na zewnętrz; 
3/ zv.roluje posiedzenia lvłpitul.y i przevtodniczy na nich; 
4/ ma ogólnę. pieczę nad sprawami orderu wojennego V.M. i bezpośrednio porozumiewa 

się w tych sprawach z Prezydentem Rzeczypospolitej; 
5/ inicjuje w spraY1ie dekretów lub zarzę.dzeń dotyczę.cych orderu wojennego V .M. 

/art.10 ust.5 Ustawy z 25.3.1933r., Dz.U.R.P.Nr.259, poz.4/; 
6/ prowadzi i podpisuje korespondencję urzędowę. lvłpituly lub w poszczególnych 

przypadkach upoważnia do tego Sekretarza Kapituły. 
Zastępca lvłnclerza zastępuje Kanclerza w ra~ie jego nieobecności. Wykonywa czynności 
zlecone rru przez lvłnclerza, organizuje obclód święta orderu vrojennego V.M. w dniu 
ll listopada. 
Sekretarz przygotowuje materiały na posiedzenia lvłpitu1y i perzę.dek obrad na tych po
siedzeniach oraz spisuje protokoły tych posiedzeń. Do jego obowi~ków należy prowa
dzenie ewidencji i aktów nadanych odznaczeń, zawiadamianie na czas członków· Kępitul.y 
o posiedzeniach, wykonywanie innych czynności, zleconych mu przez Kanclerza lub Za
stępcę Kanclerza. 

.Art. 6. 
Właściwy do wyetępienia z wniosld.em o odznaczenie orderem \,ojennym V .M. jest dovi6dca, 

a \7 razie jego śmierci zastępca z czasu dokonania czynu, uzasadniaj~oego to \zystępie
nie. 
Każdy wyższy przełożony, w· wypadku rozbieżności opinii w ocenie czynu, powinien to 
szczegół.owo uzasadnić 

.Art. 7. 
Qrder wojenny V .M. można ,l każdej klasie otrzymać tylko jeden raz. 
Zolnierz, przeciwko którerru toczę. się dochodzenia karno-sę.dowe lub honorowe, nie może 
być odznaczony orderem wojennym V .M. do czasu zakończenia spra,ry przez wl.aśc1,vry sę.d. 
Przepisy powyższe dotycz~ rÓ'wnież wniosków o nadanie orderu woje:rmego V .M. osobom 
cywilnym i cudzoziemoom. 

.Art. 8. 

Po uch~7ale Kapituły i pisemnej decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej nadanie propono
wanego odznaczenia orderem wojennym V.M. lvłnclerz ID:lpituJ:y sporzę.dza zarzę.dzenie i 
nr7.ekazuie je Ministrowi Obronv Narodowej. 



-4 -

.Art. 9. 
Zgromadzenie. IDrwalerÓ'w orderu wojennego Virtuti Militari tworzę·· wszyscy odznaczeni 
tym orderem i znajduję.cy się w evddencji Kiapituly • 

.Art. 10. 

Rodzaj i sposób działania powyższego Zgromadzenia określi regulamin, ułożony przez 
powołanę. przez Ministra Obrony Narodowej spooród K,awalerów komisję i zatwierdzony 
przez Ministra Obrony Narodowej. X,-

1 

------00000------

x/ Uwaga. "Przy uchwalaniu projektu Statutu Kapituł.a orderu wojenrogo Virtuti Militari 
wzięła pod uwagę co następuje : 

Wymiar sprawiedliwości, a w szczególności orzekanie kar jest su we re n
n y m pra,;vem państwa, realizmwnym na jego terytorium wylę.cznie przez to państwo 
ustanowione organy sę.dowe lub msję.ce wl-adzę sę.dmvę., posiadaję.ce niezbędnę. egzekutyw.ę. 
Dopuszczalna jest jedynie jakby namiastka wymiaru sprawiedli,v·ości z orzekaniem na
miastek kar, urzeczyrnstniana przez organizacje społeczne lub jednostki -przy zacho
waniu zasad sę.downiclwa polubownego, to jest wykonyv-ranego jedynie za zgodę. stron in
teresa.vanych i pozbar,ionego charakteru publiczno-praYmego. Sk.a.Żywanie na utratę od
znaczenia państwmvego w trybie postępowania o cbarakte~ze prulst.1owr:go postępcYil8nia 
sę.dowego, dokonywa re go przez organy polsld.e, kitóre ze względów politycznych znajduję. 
się na emigracji na terytorium innego państwa i nie mogę. posiadać tu niezbędnej egze
kutywy, jest niedopuszcZ?lne i niewykonalne. Z powyższych prawno-politycznych wzgl -
dów przepis art.15 uITT;awy z 25 marca 1933r. o orderze wojennym Virtuti Militar;i. nie 
nx>że być na terytorium W.Brytanii urzeczywistniony. 

CZĘro II. 

D'l I.AL URZĘX)\IY. 

UCff(.AL.A R.ADY MINIS'l'RC't7 

z dnia 3 stycznia 1964-r. 

w sprawie uroczystych obchodów przypadaję.cych w 1964-r. 
rocznic o charalci;erzc wojskowym. 

Rzę.d Rzeczypospolitej Polsldej ·wyraża przekonanie, że Generalny Inspektor Sil 
. Zbrojnych jest naJbardziej powołany do zainicjowania zorganizowania przez żołnierzy 
wiernych przysiędze, wespół z istnieję.cym Komitetem Obywatelsldm, uroczystych obcho
dów przypadaję.cych w 1964-r. rocznic o charakterze wojskov,ym. 

Żołnierze Polskich Sil Zbrojnych ,demi złożonej przysiędze wojskowej, nakazu
ję.cej przede wszystkim stanie na straży Konstytucji i honoru żołnierza polskiego, 
uległość pra,ru. i J?rezydento,d Rzeczypospolitej Polskiej /art.4 rozporzę.dzenia "Prezy
denta Rzeczypospolit·ej z 7 października 1932r. Dz. U.R.P.Nr.22, poz.165/, nie mogę. 
brać udziału w zamierzonych w 1~. uroczystościach i obchodach, organizo,ranych przez 
żołnierzy Polskich Sil Zbrojnych, którzy przestali dochowywać tej -przysięgi. 

Udział żołnierzy P.s.z., ,liernych przysiędze, we wspomnianych uroczystościach 
i obchodach nóglby nastę.pić tylko wtedy, gdyby gen • .Anders uprzednio cofnę.l swoje 


