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wanej liśćmi dębowymi. M-edal nosi się na ' wstążce, ' ' pisy ' dotychczas obowiązujące ze 
/ 'o kojorach wstąiki orderu "Virtuti Militari" , uło- . zanymi w ustępach poniższych : 

zmianami, wska-

żonych w odwrotnym porządku, na lewej piersi po 
odznace "Krzyż. Zasługi" . , ' 

Medal "Zasłużonym na Polu Chwały'.' dzieli się 
na trzy stopnie: medal złoty, srebrny j bronzowy. 

Art. 5. Medal "Zasłużonym na Polu Chwały:' 
może być nadany wielokrotnie. Medal ,, ~asłużo

nym na Polu Chwały" nadany po raz pierwszy 
nosi się na gładkiej wstążce, dalsze Z;łŚ nadania od
różnia się przez nałożenie na wstążkę posiadanego 
już medalu okuć w kształcie listewek ze złota, sre-

, bra, ' względnie broezu, z polerowanymi krawę
dziami, szerokości 5 mim. 

Wzory rysunkowe orderu "Krzyż Grunwaldu" · 
, oraz medalu "Zasłużonym na Polu Chwały" wstęgi 
i listewki ustala si'ęw załączniku do dekretu ni
niejszego. 

Art. 6. Medal "Zasłużonym I\a Polu Chwały" na
daje Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego gene
rałom, oficerom 'l szeregowym Wojska Polskiego . 
w,kolejności następuj ącej: " 

a) złoty medal - tym, którzy w waice przeja
wili 'wysokie bohaterstwo bądź' wykazali się wy
bitnymi czynami męstwa i odwagi; 

b) ' srebrny medai - tym, :którzy przyczynili się 
swoimi czynami do pomyślnego' wykonania zadań 
swoich jednostek; 

c) bronżowy medal ---: tym, którzy dając dowody 
dzielności wżorowo wykąnali ,poruczone sobie za
dania, bądź przejawili wytrwałość, inicjatywę lub 
śmiałpść mogące służyć przykładem dla drugich. 

. Art. 7. Tryb i sposób nadawania orderów i od: 
, znaczeń wyszczególnionych wart. l, ok~eślają prze-;-

9rder "Virtuti Militari" , "Orła Białęgo" , "Odro
dzenia Polsk( jak również order ' "Krzyż Grun
waldu" pierwszej klasy oraz odznaczenie "Krzyż , 
Zasługi" pierwszego stopnia. nadaje Prezydium Kra
jowej Rady Narodowej na wniosek Przewodniczą
cego ~olskiego' Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
albo Naczelne'go Dowódcy Wojska Polskiego. 

POstanowienia poszczegóinych ustaw o Zgroma
dzeniu ,Kawaierów danego orderu, ich Kanclerzach 
i Kapitułach oraz przywiązanych do orderów pen
sjąch zostają uchylone, pensje zaś /dotychczas od':' 
znaczonym nie wypłaca się za czas ubiegły, za który ' 
pen~je te nie' zostały pobrane, 

Art. 8. Prawo do posiadania orderów, odzna-
, czeń i medali, oraz do korzystania z przywiązanych 
dón przywilejów ' traci się na mocy wyroku sądo
wego, w którym orzeczono o .pozba»lieniu praw 
obywatelskich. 

Art. 9. Wykonanie niniejszegó dekretu porucza 
się Przewodniczącemu Polskiego Komitetu Wyzwo
lenia Narodowego i. Kierownikowi Resortu Obrony . 

, Narodowej . 

Art. 10; .Dekret nimejszywchodzi w'życie z dniem 
ogłoszenia, 

Przewodniczący' Krajowej 
Rady Narodowej : Bolesław 'Bierut · 

Przewodniczący Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego: ' 

Edward Osóbka-Morawski 

Kierownik Resortu Obrony Narodowej : 

Michał Rola-'Żymierski generał. broni 
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO 

z dnia 23 grudnia 1944 r. 

o trybie nadawania .órderów, odznaczClI wojskowych oraz medali. 

'Na' podstawię ustawy Krajowej Rady Narodowej 
z dnia 15 sierpnia 1!ł44 r. p tymczasowym trybie ' 
wydawania ,dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P . , 
Nr 1, poz. 3),- Polski Komit,et Wyzwolenia Naro-

-
dowego post anawia a Prezydiurfl Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: >p 

Art. 1. § 1. Prezydi\lm Krajowej Rady N arodo
wej nadaje ordery, odznaczenia mep,ale wymie-

'. 
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nione w dekrecie z' dnia 22 grudnia 1944 r. (Dz, U. 
R. P. Nr 17, poz~ 91) wszystkim osobom cywilnym 
i wojskowym od ,_szeregowych do Naczelnego Do
wódcy Wojska Polskiego włącznie. 

§2. W czasie wojny Naczelny Dowódca, Wojska 
Polskiego może nadawać w imieniu Prezydium Kra
jowej Rady Narodowej wszystkim ' oJicerom, pod
oficerom i szeregowcom Wojska Polskiego za czyny 
określone w usta'wie, bądź za czyny męstwa i bo
haterstwa lub inne zasługi w walce z hitlerowskim 
najeźdźcą albo też w dziele odrodzenia Polskich Sił 
,zbrojnych wszelkieordęry, odżnaczenia-- i medale 
z -wyjątkiem orderu "Orła Białego", ,,,Virtuti Mi
litari", l-szej i 2-giej kl-asy, "Odrodzenia Polski" 
l-szef i 2-giej klasy oraz orderu ;,Krzyża Grun.
waldu" 1-szej klasy i złotego "Krzyza Zasługi" .' 

§ 3. Naczelny Dowódca Wojska Polskiego może 
przele'wać swoje uprawnienia określone w § 2 na 

-dowódców armii, korpusów oraz dywizyj w zakre
sie przez siebie uznanym. 

. Art. 2. Do stawiania wniosków o odznaczenia 
uprawniony jest: 

a) -w st\2sunku do oficer"ów - oficer bezpośred
nio przeł~ony wczasie spełni:enia czynu, 
kwalifikującego się do odznaczenia, 

b) w stosunku do szeregowych - dowódca kom
panii lub oddziału 'równorzędnego, względ
nie dowódca detaszowańego plutonu lub od
działu równorzędnego,jeśli jest oficerem, 

c) w stosuąku do oficerów jak i szeregowych -
także każdy oficer, który był świadkiem " do
konanego czynu kwalifikującego się do od
znaczenia, jeźeli na poparcie wniosku może ' 
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przedstawić choćby jeszcze jednego naocz
nego świadka beż względu na jego stopień 
wojskowy. 

Art. 3. § 1. Wręczenia orderów ' i medali może 
dokonać nadający odznaczenie ' względnie deI ego-
wany przez niego oficer. ' 

§ 2. ° każdym odznaczeniu ogłasza się w Dżi,en
nikuPersonalnym oraz w rozkazie dziennymjed
nostki, w której służy lub przebywa odz:p.aczony" 
a w .przypadku przeniesienia odznaczonego rów- ' 
nież w rozkazie dziennym jednostki, w której , od
bywał służbę w chwili dokonania czynu zakw,ali
fikowanego do odznaczenia. ' 

§' 3. Nadający odznaczenie wydaje odznaczone
mu do czasu otrzymania odnośner legitymacji, 
tymczasowe zaświadczenie. 

Art. 4. Z dniem wejścia w 2;ycie nimeJszego de
kretu tracą moc obowiązującą p~zepisyustaw oraz 
przepis.y na ich podstawie wydane sprzeczne z tym 
dekretem. 

Art. 5. Wykonanie mmeJszego dekretu porucza 
się Kierownikowi Resortu Obrony Narodowej. . ........... - . , 

Art, 6. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Przewodniczący Krajowej 
Rady Narodowej: Bolesław Bierut 

' Przewodniczący Polskiego Komitetu. 
WyzwolenIa Narodowego: 

Edward Osóbka-Morawski 

Kierownik Resortu Obrony Narodowej: 
Michał Rola~'Żymierski generał broni 
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO 

z dnia 28 grudnia 19,44 r. 

o wprowadzeniu wojennej cenzury korespondenCji. 

W interesie obrony Państwa, w szczególności -dla 

ochrony tajemnicy wojskowej i państwowej, na 

, mocy .ustawy ' Krajowej Rady NarodoweJ z dnia 

15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wyda

wania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. :R. ·P. Nr 1, 

poz. 3)-PolskiKomitet Wyzwolenia Narodoweg.o 

postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodo-

• wej zatwi~rdza, co następuje:' . 

r 

. Art. 1. N a czas wojny wprowadza się 

korespondencj i,przesyłek . pocztowych 
gramów, radiotelegramów oraz rozmów 

,nicznych i radiowych.' 

cenzurę 

i tele
telefo-

Art. 2. ' Władze cenzurująca może zajmować 
i konfiskówać w całości lub w części koresponden
cję, 'przesyłki pocztowe, telegramy i radiotelegramy. 
oraz kontrolować i przerywać rozmowy telefoniczne 
i radiowe. 
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