
          
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 października 2016 r. 

Poz. 1777 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 27 października 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych  

oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń 

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 475 i 1266) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, 
wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. poz. 452, 
z 2006 r. poz. 1445, z 2007 r. poz. 353 i 1075, z 2010 r. poz. 1448 oraz z 2012 r. poz. 590) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odznaką Orderu Orła Białego jest krzyż równoramienny, złocony, zakończony na rogach ramion kulkami. 
Ramiona krzyża pokryte są czerwoną emalią z białymi brzegami w złoconym obramowaniu, nałożoną na fakturowane 
podłoże. Między ramionami krzyża umieszczone są pęki złoconych promieni. W środku krzyża biało emaliowany 
orzeł według wzoru określonego w ustawie z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej, 
ze złoconymi żyłkami, koroną, dziobem i szponami. Na odwrotnej stronie ramiona krzyża są złocone, z biało emalio-
wanym obramowaniem i wypukłym napisem „ZA OJCZYZNĘ I NARÓD”. W środku krzyża na okrągłej biało ema-
liowanej tarczy w otoku ze złoconych liści dębowych pokrytych zieloną emalią umieszczony jest złocony monogram 
„RP”. Wymiar krzyża wynosi 70 mm.”; 

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odznaką Krzyża Zasługi z Mieczami jest krzyż równoramienny, zakończony na rogach ramion kulkami. 
Ramiona Złotego i Srebrnego Krzyża Zasługi z Mieczami pokryte są czerwoną emalią w obramowaniu, nałożoną na 
fakturowane podłoże. Między ramionami krzyża znajdują się pęki promieni, a w środku krzyża okrągła, biało ema-
liowana tarcza i na niej, odpowiedni do stopnia odznaczenia, złocony lub srebrzony monogram „RP”. Tarcza Złotego 
i Srebrnego Krzyża Zasługi z Mieczami jest w otoku pokrytym czerwoną emalią i w ornamentowanym obramowaniu. 
Wokół tarczy Brązowego Krzyża Zasługi z Mieczami z monogramem „RP” umieszczony jest wypukły wieniec lau-
rowy. Odwrotna strona krzyża jest gładka. Obramowanie ramion krzyża, pęki promieni, ornamentowane obramowa-
nie tarczy i odwrotna strona krzyża są złocone lub srebrzone, w zależności od stopnia odznaczenia. Odznaka Brązo-
wego Krzyża Zasługi z Mieczami jest w całości patynowana na brązowo. Wymiar krzyża wynosi 42 mm. Ponad krzy-
żem umieszczone są dwa skrzyżowane miecze złocone, srebrzone lub patynowane na brązowo, w zależności od stop-
nia odznaczenia, z ostrzami skierowanymi ku górze. Miecze połączone są ze sobą pionową listewką.”; 

3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odznaką Krzyża Zasługi jest krzyż równoramienny, zakończony na rogach ramion kulkami. Ramiona Złote-
go i Srebrnego Krzyża Zasługi pokryte są czerwoną emalią w obramowaniu, nałożoną na fakturowane podłoże. Mię-
dzy ramionami krzyża znajdują się pęki promieni, a w środku krzyża okrągła, biało emaliowana tarcza i na niej, od-
powiednio do stopnia odznaczenia, złocony lub srebrzony monogram „RP”. Tarcza Złotego i Srebrnego Krzyża Za-
sługi jest w otoku pokrytym czerwoną emalią i w ornamentowanym obramowaniu. Wokół tarczy Brązowego Krzyża 
Zasługi z monogramem „RP” umieszczony jest wypukły wieniec laurowy. Odwrotna strona krzyża jest gładka. Obra-
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mowanie ramion krzyża, pęki promieni, ornamentowane obramowanie tarczy i odwrotna strona krzyża są złocone lub 
srebrzone, w zależności od stopnia odznaczenia. Odznaka Brązowego Krzyża Zasługi jest w całości patynowana na 
brązowo. Wymiar krzyża wynosi 42 mm.”; 

4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odznaką Krzyża Zasługi Za Dzielność jest krzyż równoramienny, zakończony na rogach ramion kulkami. 
Ramiona krzyża pokryte są czerwoną emalią w obramowaniu, nałożoną na fakturowane podłoże. Na górnym 
i bocznych ramionach krzyża umieszczony jest srebrzony napis „ZA DZIELNOŚĆ”. Między ramionami krzyża znaj-
dują się pęki promieni, a w środku krzyża okrągła, biało emaliowana tarcza i na niej srebrzony monogram „RP”. Tar-
cza jest w otoku pokrytym czerwoną emalią i w ornamentowanym obramowaniu. Odwrotna strona krzyża jest gładka. 
Obramowanie ramion krzyża, pęki promieni, ornamentowane obramowanie tarczy i odwrotna strona krzyża są sre-
brzone. Wymiar krzyża wynosi 42 mm.”; 

5) w § 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W przypadku odznak odznaczeń, o których mowa w § 12 ust. 1, dopuszcza się stosowanie emalii syntetycz-
nych.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 

 

 




