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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 1 wrześniA 1984.roku 

o ustanowieniu odznaki pr1miątk.c:wcj "Krzyż KAmpanii Wrześniowoj 1939 ro 

Na podstawie ort,12/d/ i arta6J/1/ Ustawy Konstytucyjnej z 1935 
roku (Dz . U.R.P. Nr.JO z 1935 r.) stan~wi ę co nAstępuje: 

.Artnl 

W 45-tą rocznicę dla upamięt~ion ~ . ~ walk stocionych w obronie 
cał~ści i niepodległości Rzeczypospol~tcj podczas kampanii wojennej 
z Niemca~i i związkiem Sowieckim w 19J 9 roku, ustanawia się Odznakę 
pamiątkową pnd nnzwą "Krzyż Kampanii ' f rz c śniowoj 1939 r„ 11 · • 

Artn 2 

Wz6r odznnki jak w zriłączniku Nr . l do ni 0 niejszego aekrotu. 

Prowo otrzymania odznriki "Krzyż Krinpr-inii Wrzośniowoj 1939 r. 11 • 

służy wszystkim osobom, kt6ra brały ud ?. iał w dziriłaniach wojennych 
przeciwko Niomcom i Związkowi Sowiecki <' r.U we wrześniu i priŹdzierniku 
1939 r., zar6wno jako z obilizowani żołni o rzo Polskich Sił zbrojnych, 
jak i nsoby cywilne. 

Art „ 4 

Odznakn "Krzyż Kampanii Wrzośniowoj 1939 r." w kolojności or ... 
der6w i Odznaczań polskich znjmuje miejsce po "Medalu pomiątkowym 
za wojnę 1918 .... 1921 11

• 

Artn5 

Odznakę "Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r." nAdaje Minister 
Spraw Wojskowych. 

Art •. 6 

Wykonanie niniejszego de -Tot~ porucza się Ministrowi Spraw 
W ~je ko wy eh. 

Art,7 

Dekret niniejszy wchoczi w życio z dniom oełoszonia. 

PREZES RADY MINISTROW 

/-/ Knzimiorz Sabhat 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Edward Raciyński 

MINISTER SPRAW WOJSKOWYCH 

/-/ Kmdr~Bohdan Wroński 



.3 

ZAL4CZNIK Nr.1 

do dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1-go 
września 1984 r. o ustanowieniu od~naki pamiątKDwoj 
"Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r." (Dz.U.R.P. Nr.1 
poz.1 z 1985 r.) 

"KRZYŻ KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 r." 

1. Krzyż jest wykonany z motelu koloru sXArego srebra. 

2. Krzyż składa się z płaskich r6wnych rnmion o rozpiętości 
4 cm. 

3. Szerokość ramion ~rżyża 10 mmfl, ramiona kończą się roz
szerzaniem do 15 mm. 

4. Grubość krzyża 1,5 mm. 

5. NA czołowej stronie krzyża umieszczony jost orzeł w 
kształcie jak orzoł noszony na cz~pkach żołnierzy Polskich 
Sił Zbrojnych w r.1939. 

6. Wzdłuż poziomych ramion krzyża umieszczone są cyfryi 
na prawym ramioniu - 1.IX., na lowym - 17.L~, 

7. Pod tarczą· cfrła na tle liści laurowych p6łkr1isty napis i 
WRZESIEN, a poniżaj data - 1939c 

8. Na końcu dolnego ramioc~~ krzyża litery R.P. 

9. Odwrotna strona,k.rzyża jost gładka. 

10. Krzyż jest noszony na wstążce szerokości 3,6 cm. koloru białeg~ 
po obu brzegach wstążki pasek koloru amarantowogo o szerokości 
3 mm. Pośrodku pasok koloru a~crantowego o szerokości 4 mm. 
obramowany - z obu stron paskami koloru białego 2 mm-., oraz 
paskami koloru amarantowogo 1,5 mm. 



Załącznik do Dekretu Prczyclonta 

Rzeczypospolitej z dnia 1 wrze§nia 1984 

/D7,, U, R.P. llr.1 po7,, 1 z 1985 r./ 

W z ó r 

odznaki pamiątkowej 

"Krzyż Kampanii Wrześniowej 19J9 r. 11 

STHOIL CZOŁO\"/ .. 
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