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CZĘ~C, I. 
4. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRON"i NARODOvv'EJ 

z dni3 13 kwietnia 1959r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tokstu ustawy z dnia 
25 marca 1933r. o orderze wojennym "Virtuti Militari". 

Na podstawie art.2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lutego 1959r. 
/Dz.U.R.P.Nr.l z 1959r.,poz.2/ o zmianie ustavzy z dnia 25 ma.rea 1933r. o orderze 
wojennym "Virtuti Militari" /Dz.U.R.P.Nr.33 z 1933r. ,poz.285/ ogłaszam jednolity 
tekst powyższej ustawy z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych do niej dekretami. Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 czerwca 194-5r. /Dz.U.R.P0 Nr.8 z 194-5r.,poz.20/ 
i z dnia 4 lutego 1959r. /Dz.U.R,P.Nr.l z 1959r. ,poz.2/. 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
/-/ .Antoni Bolesław Brochwicz Lewiński płk. czyi>l. 

zalęcznik 

UST.AW.A 

z dnia 25 marca 1933r. 

o orderze wojennym "Virtuti Militari" • 

.Art. 1. 

Ustanowiony władzę. królewskę. w roku 1792, potvderdzony KoP..stytucję. Sejmu Rzecz;;
pospolitej z dnia 23 listopada 1793r. i prz-ywrócony ustawę. z dnia 1 sierpnia 1919r. 
order wojskowy "Virtuti Militari" jest orderem wojennym • 

.Art. 2. 

/1/ Order wojenny "Virtuti Militari" dzieli się na pięć klas 
a/ klasa I : 11 Krzyż Wielki" orderu, zavlieszony na szerokiej wstędze, przepasa

nej przez prawe ramię do lewego boku, oraz gwiazda orderowa, noszona na lo
vrej piersi; 

b/ Ir.lasa II : "Krzyż Komandorski" orderu, mniejszy od "Krzyża Wielkiego", no-
szony na wstędze na szyi; 

c/ klasa III: "Krzyż Kawalerski" orderu, mniejszy od II Krzyża Komandorski.agd'; 
a/ klasa IV : 11 Krzyż Złoty" orderu, mniejszy od II Krzyża Kawalerskiegd'; 
e/ klasa V : "Krzyż Srebrey'' orderu, tej samsj Wielkości co II Krzyż Złoty11 • 

/2/ Krzyże klasy III, IV, V nosi się na lewej piersi • 

.Art. 3. 
/1/ Krzyż orderu wojennego "Virtuti Militari" jeat metalowym krzyżem czteroramiennym, 
zakończonym na rogach kulkami: w klasie I, II i III krzyżem czarno-emaliowanym z 
obramowaniami złotymi, w klasie IV krzyżem złotym z czarnę. prę.żkę. z emalii, w kla sie 
V - krzyżem srebrnym z czarnę. prę.żkę. z ernalii •. Na ramionach krzyża umieszczony .jest 
napis : "Virtuti Militari". W środku krzyża, w wieńcu laurowym zielonym, na tarczy 



- 15 -

złotej umieszczony jest orzeł biały, emaliowany, w kształcie z rolo.i 1792, na odwrot
nej, również złotej tarczy, umieszczony jest napis : "Honor i Ojczyzna" oraz data 
11 1792" ; napis ten otoczony jest wieńcem lauro~vym zielonym. 
/2/ .Krzyż orderu wojennego "Virtuti Militari" zawieszony jest na wstędze niebiesld.ej 
z czarnymi po obu brzegach prę.żkami. 
/3/ Gwiazda orderowa - srebrna - składa się z ośmiu pęków promieni, z krzyżem orderu 
wojennego "Virtuti 1tllitar!" nałożonym pośrodku, z tę. zmianę., że w etolo.i orla umiesz-
czony jest napis z "I:Ionor i Ojczyzna". · 
/4/ Wzory rysunkowe, a zarazem wyrrd.ary krzyżów, gwiazdy i wstęg według klas podam sę. 
w zalę.oznilo.l do niniejszej ustawy. 

.Art. 4. 
Order wojenny "Virtuti Militari" jest nagt"odę. wybitnych czynów wojemzych, polę.

~czonyoh z cal.kowitę. ofia:r..nośoię. w myśl hasła "Eonor i Ojczyzna'! i może być na~ey : 
a/ "Krzyż Wielld." - Naczelnemu Wodzowi za zwycięskę. wojnę, a wy ję.tkowo - po za

kończonej wojnie - dowódcy armii lub wyższenu dowódcy, z·a ~1okszta1t pracy wojen
nqj,Przy wykazaniu wybitnych rezultatów poszczególeych kampanij; 

b/ 11 Krzyż Komandorsld.11 - dowódcy armii lub wyższełlll dowódcy, a wyj ę.tkowo dowódcy 
grupy, dywizji lub równorzędnenu, za śmiałe i pełne inicjatywy prowadzenie 
wojennej operacji, maję.cej duże znaczenie dla przebiegu wejrzy. W drodze ,vy
jętku może być "Krzyż Komandorsld.11 nadany oficerowi, który przyczynił się 
wybitnie i w sposób stanowczy do rozstrzygaję.oego zwycięstwa; 

c/ "Krzyż Kawale;rsld." - dowódcy oddziału do armii wlę.cznie za nadzwyczajne czy
ny bojowe lub wybitnę. inicjatywę, połę.ozenę. z umiejętnym i slo.ltecznym doffl?
dzeniem, a wyję.tkowo oficerowi sztabu za współpracę z dowódcę., o ile współ
praca ta w sposób w,ybitny przyczyniła się do roz~trzygaję.oego zwycięstwa w 
bitwie; . 

d/ "Krzyż Zloty" - żołnierzowi, pos::.adaję.oemu już "Krzyż Srebrrzy" , za umiejętne 
i slo.lteczne dowodzenie oddziałem do dywizji wlę.cznie lub za czyn wybitnej 
inicjatywy, zapewniajęcej duży sukces bojowy. W drodze wyjętku może być"Krzyż 
Zloty" nadany żołnierzowi, nie posiadaję.cenu ".Krzyża Srebrnegd'; 

e/ ".Krzyż Srebrny'' - dowódcy za Śmiały i pełen inicjatywy czyn bojoey i osobis
tego męstwa, połę.ozony z umiejętnym i slo.lteczeym dowodzeniem, lub żonierzowi, 
który swoim przykładem wplynę.1 na towarzyszy, doprowadzaję.c ich do wybitnego 
czynu bojowego, względnie był przykład.em niezwykłego osobistego męstwa."Krzy
żem Srebrnym' mogę. być ponadto odznaczone osoby cyw:iJ.ne oraz jednostld. zbio
rowe /oddziały, miasta, korporacje i t.p./ za okazanie niezwykłego męstwa. 

Art. 5. 
/1/ Nadanie orderu wojennego "Virtuti Militari" stwarza dla odznaczonych prawo do ty
tułu kawalera orderu "Virtuti Militari" danej klasy. 
/2/ Kawalerowie - obywatele polscy - tworz~ braterski. zespól pod nazwę."Zgromadzenie 
Kawalerów .Orderu Wojennego "Virtuti M:i.litar~' z Kanclerzem i Kapitułę. na czele. 

Art. 6. 

/1/ Kawalerowie orderu wojennego "V:lxtuti Militari" - obywatele polscy - maję. prawo 
pierwszeństwa do honorów ze strony wojskowych równych stopni, orderu tego nie posia
daję.cyoh, oraz prawo do o:f'icerslci.oh honorów wojskowych przy pogrzebie. 
/2/ Państwo zobowięzana jest dostarczyć kawalerom orderu "Virtuti Militari" pracy, 
zapewniaję.oej im utrzymanie. 
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/3/ .Kawalerowie orderu, niezdolni .do pracy i nie maję.cy odpowiedniego zaopatrzenia, 
otrzyrruję. zaopatrzenie na podstawie ustawy z dnia 11 grudnia 192.4.r. o zaopatrzeniu 
osób, szczególnie zasłużonych, oraz o wyję.tkowym zaopatrzeniu, nie opartym na in
nych tytuł.ach prawnych /Dz.U.R.P.Nr.2 z 1925r. ,poz.12/ w brzmieniu, zmienionym usta-
wę. z dnia 29 stycznia 1930r. /Dz.U.R.P.Nr.17, poz.122/. · . · 
/4/ Sposób, w jal"i następuje dostarczenie pracy kawalerom orderu 11Virtuti Militari11 
oraz stwierdzenie warunków do przyznania zaopatrzenia, określi ro~o1· zę.dzenie wyko-
nawcze. 

Art. 7. 
/1/ Prócz uprawm.en, określonych w art.5 i 6, przysl.uguję. kawalerom orderu ·wojennego 
11 Virtuti Militari11 - obywatelom polskim - następuję.ce prawa : 

a/ prawo do dożywotnej pensji orderowej w wysokości 300 zl.otych rocznie, wypl.aca
nych w cal.ości z góry za każdy otrzymany order bez względu na klasę1 
b/ prawo pierwszęństwa przy obsadzeniu urzędów państwowych i samorzę.dowych; 
c/ prawo pierwszeństwa przy nadawaniu ziemi; 
a/ prawo pierwszeństwa przy przyjmowaniu do zakł.ad.ów inwalidów; 
e/ prawo do leczenia na koszt Skarbu Państwa w razie choroby, pozostaję.cej w 
zwię.zku z działalnościę. w czasie wojny; 
f/ prawo do BC/fa zniżki kolejowej przy przejazdach kolejami państwowymi lub prze z 
Państwo zarzę.dzanymi. · 

/2/ PodQf'icer, odznaczony 11 :Krzyżem Zł.etym', może być mianowany podporucznikiem, a 
szeregowiec - sierżantem. . 
/3/ Dzieciom ślubnym, uprawnionym i przysposobionym kawalera orderu 11 Vixtuti 1_ti.lita
ri11 przysl.uguje prawo pierwszeństwa przy przyjmowaniu do pat!stwo.vych, publicznych i 
samorzę.dowych szkól. i zakl.adów naukowych i wychowawczych oraz - w razie niezamoż
ności - zwolnienie od wszelkich opl.at administracyjnych, pobieranych w takich zakła
dach. 
/4/ Pensja orderowa jest wolna od wszelkich podatków. 
/5/ Pensja orderowa nie może być zajęta sę.downie. 
/6/ Jednostki zbiorowe pensji orderowej nie otrzymuję.. 

Art. 8. 

Jako dzień śm.ęta orderu wojennego 11Virtuti Militari11 ustanawia się dzień 
11 listopada. 

Art. 9. 

/1/ Order wojenny "Virtuti Militari" nadaje Prezydent Rzeczypospolitej. 
/2/ Nadanie orderu wojennego "Virtuti Militari11 następuje : 

a/ orderu I, II i III klasy na wniosek Kapi tul.y, 
b/ orderu IV i V klas~ na wniosek Naczelnego Wodza. 

/3/ Kapituł.a przedkłada Prezydentowi Rzeczypospolitej wnioski o nadanie orderu I, 
II i III klasy na podstawie przedstawienia kandydatów przez Naczelnego Wodza bę.dź by-
ł.ego Naczelnego Wodza. · 
/4/ W czasie pokoju, w razie braku był.ego Naczelnego Wodza, uprawnienia jego wykony
wa najstarszy stopniem z okresu wojny dowódca. 
/5/ Naczelnemu Wodzowi i eyl.emu Naczelnemu Wodzowi nadaje order wojenny 11 Virtuti Mi
litarr' - bez względu na klasę orderu - Prezydent Rzeczypospolitej z pominięciem 
przepisów ust./2/ i /3/. 
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.Art. 10. 

Ki3pituła orderu wojennego "Virtuti Militari" składa się : 
a/ z kawalerów orderu wojennego "Virtuti Militari" klasy I oraz 
b/ z 8-12 kawalerów orderu wojennego "Virtuti Militari" klas niższych, po 

trzec.h lub dw(ch z poszczególnych klas, powołanych przez Prezydenta Rze
czypospolitej po wysłuchaniu opinii Naczelnego Yfodza, a w czasie pokoju 
po wysłuchaniu opinii Generalnego Inspektora Sil Zbrojnych. · 

/2/ Kapitule przewoaniczy :Kanclerz mianowany co dwa lata przez Prezydenta Rzeczypos
politej po wysłuchaniu opinii Naczelnego Wodza, a w czasie pokoju po wysłuchaniu opi
nii Generalnego Inspektora Sil Zbrojnych z pośród kawalerów orderu klas I, II, III· i 
IV• Do obowi~z:kl:Sw Klmclerza należy ogólna piecza nad sprawami orderu wojeililf.:lgo "Vir
łuti Militari" oraz bezpośrednio porozumiewanie się w tych sprawach z Prezydentom 
Hzeczypospoli tej. 
/3/ Zastępcę :Kanclerza oraz sekretarza wybiera :Kapituła z pośród swoich członków. 
/4/ W razie brała.i kawalerów orderu pewnej klasy należy w przypadkach przewidzianych 
w art.10 ust./1/ pkt. b oraz w art.10 ust./2/ brać pod uwagę kawalerów orderu klasy 
bezpośrednio niższej, a w razie ich bralo.l - kawalerów kolejno niższych klas. 
/5/ Do zakresu działania Kapituły należy oprócz spraw, wyazczególnio;nych w poszcze
gólnych artylo.llach niniejszej ustawy, stanie na straży honoru orderu wojennego "Vir
tuti Militari", zarz~d sprawami tegoż orderu, zarz~d sprawami "Zgroraadzenia :Kawale
rów''/art. 5/ oraz przygotowywanie i opinimmnie projektów ustaw, rozpor~zeń i za-
rz~zeń w powyższych sprawach. . 
/6/ K,apitu1a odnawia się co dwa lata w 1/3 części drag~ zwalniania i powoływania 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej po \7,Y'sluchaniu opinii Naczelnego Wodza, a w czasie 
pokoju po wysłuchaniu opinii Generalnego Inspektora Sil Zbrojnych • 

.Art. u. 
/1/ Order wojenny "Virtut.i Militari" traci się : 

a/ na mocy prawomocnego wyrolo.l s~dowe30 powoo.uj~cego utratę orderów, 
b/ na mocy prawomocnego orzeczenia sę.du honorowego Kapituły orderu wojennego 

"Virtuti Militari", zatwi,::,rdzonego przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 
/2/ Z utrat~ orderu wojennego "Virtuti Militari" 1~czy się z rrocy samego prawa utrata 
praw, wymienionych w art.5,,6 i 7. 

.Art. 12. 

/1/ O wdrożeniu przeciwko kawalerowi orderu wojenn.ago "Virtuti Militari" postępowania 
karnego i honorowego, tudzież o jego zakończeniu zawiadamia prolo.lrator, względnie 
przewodnicz~cy oficerskiego s~du honorowego Kapitułę, dol~czaj~o równocześnie odpis 
w;yrolo.l, względnie orzeczenia, a na żędanie i akta sprawy karnej, względnie honorowej. 
/2/ Odebranie odznaki orderu i ccyplomu w przypadlo.l utraty prawa do orderu następuje 
na ż~anie Kapituły przez władze administracji ogólnej • 

.Art. 13. 

Nadanio i utrata orderu wojennAgo "Virtuti Militar~' maj~ być ogłoszone w Dzien
niku Personalnym Ministerstwa Obr.ooy Narcdouej i Monitorze Polsld.m. 
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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 
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ZARZ4J)ZENIE PREzrnENI'.A RZEx:JZYPOSroLITEJ 

z dnia 17 marca 1959r. 
o zatwierdzeniu regulamirlll Rady Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art.10 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939.r; 
o powołaniu Rady Rzeczypcspolitej Polskiej /Dz.U.R.P.Nr.2 z 19.58r.,poz.4/ zatwierdzam 
regulamin Rady Rzeczypospolitej Polskiej uchwalony przez Radę w dniu 24 stycznia 1959:r, 

PREZES RADY MINISTRÓW 
/-/ .Antoni Paję.k 

PREZ.YDENT RZECZY"POSPOLITEJ 
/-/ .August Zaleski 

Do Pana Doc.Dra Jana .KROS~SKIEX}() 26 stycznia 1959r. 
w Londynie. · 

Zgodnie z przepisem par.22/,5/ Statutu Uniwersytetu i dzia1aj~c zgodnie z dekre
tem Prezydenta Rzeczypospolitej /Dz.U .R.P.Nr. 2 z dnia 17.IV .1957r. ,poz.4/ zatwierdzam 
uchwalę Senatu Akademickiego z dnia 5 stycznia 1959:r;'. o powołaniu Pana doc. na profe
sora nadzwyczajnego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie na -wydziale przyrodniczo-ma-
tematycznym z zakresu biologii. · 

Minister Wyznań Religijnych,Oświaty i Bul.tury 
w/ z / -/ Zzygrrunt Muchniewski 

Podsekretarz Stanu 

Do Pana Dra \V1aeys1awa RYDZEWS:KI:FnO 
w Loneynie. 

~odnie z przepisem par.23/.5/ Statutu Uniwersytetu i dzia1aj~c zgodnie z dekre
tem Prezydenta Rzeczypospolitej /Dz.U.R.P.Nr.2 z dnia 5 stycznia 1957r. ,poz.4/ matw:i.er
dzam uchwal.ę Senatu Akademicld.ego z dnia 5 stycznia 1959r. o nadaniu Panu Doktorowi 
tytułu i pra~a docenta Polsld.ego Uniwersytetu na Obczyźnie z ornitologii. 

Minister Wyznań Religijeyoh,Oświaty i Kultury 
w/ z / -/ Zzygm.mt Muchniewsld. 

Podsekretarz Stanu 

Minister Wyznań Religijnych,Oświat~ i Kultury na podstawie art.3. ro~porz~dzenia 
Racy Ministrów z dnia 28 kwietnia 1953r./Dz.U.R.P.Nr.2 z 1953r. ,poz.:37 mianował : 

dyrektora Feliksa J.AWORSKIE&O - przewodnicz~cym Wydziału Oświaty i Wychowania 

magistra ludwika BOJC:WKA 
Czesława C~KnnO 
Stanisława NOWAKA 

w W.Brytanii, 

Jana PL.ATOS.A·- członkami powyższego Wydziału, 
magistra Stanisława MAJ.A 
Beneeykta DYTRYCHA 
Mariana RJLICZA - zastępcami członka tegoż Wydział.u. 

=-- =============:::==-------===========================------------------------....... 
Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 

---===-=-==-=-==--==================---========----------.-------------===== 


