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# dnia 6/7.1920.r.
w przedmiocie niektorych znian

w ustawie orderu wojskowe

go „Virtuti Militari " / Ds. Ust.1919.r.

./

Arte L.
Art. 10, ustawy otrzymuje następujące
Nadavanie orderu "Virtuti Militeri" :шнЕерцјо

па dekretani Naczelnika Państwa: a/ klasy I,II i III
na wniosek Kapituły orderu, b/ klasy IV, i V, na wniosek
- dowództwa dywisji / mamodsielnej jednostki taktycznej./
s

Art. 2,

Art, 12 ustawy otrzymuje następujące brzmienie:
Obowiązkien Kapituły jest:

$

1/ zarząd sprawami orderu „Virtuti Militari"
i zgrouadzeniea kawalerów,
В/

roupatryvanie wnioskow o nadawanie odznak

orderouych klasy 1. „Krzyże Wielkiego ",kLasy II. Кглуба
i klasy III,, Krzyża Kavelerskiego ",
8/ ustanawianie kolejnosci kawalerow orderu,
&/ przygotowywanie i glładanie do wluuomogî
zetvierdzenit projektow zarządzeń i ustew w sprawach
dotyczących orderu,
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Pkt. 4 art, 19. otrzynuje nastepujace brsemieniel
Wnioski o nadawanie orderu "Virtuti Militari "

klany I, „Krzyże Wielkiego" klasy II, „Krzyże

Koman dowego"

i klasy IIL, Krzy6a Kçvmlomlziego " przedstawia Npitule
Dowództwo Ви suuudzjxlnej jednostki taktycznej z podanie
motywów i éerc‘cw. је
WmosLJ. o надали. orderu WOJsLowobo Virtuti
Militari® klawy IV, Er„yu. Złotego" i klesy V:. Кгаува

pro'bmebo * prnedstawm "odnowa. Naczelneru Витамин:

-- dywizji / samodzielną Jednostkz.taktycmoa f 5 ра
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Ustawe niniejsza wchodzi w życie u dniem jej ogło-

szenia, wykonanie jej porucza Ministerowi Spraw Wojskowych,.
&

W nyśl powyższej ustawy uzupełnia się przepisy
pruedkZadanie wnioskéw na odznaczenie orderen „Н:-цы

i

Militari" / Ds. Hosk, Wojsk, М, 6/20. i Noskaz Nacz. Dov.
Н, 20/20./ м następujący sposób:
Wypełnienie wzorów odbywa się na podstawie powyższych przepisów przez powołanych D-ców vyuieniônych w tych
przepisach.,
Odnosnie do przesyłania i opiujowania wniosk6w
oboriąsują natoniest następujące przepisy:
1.

dotyczące odznaczeni: orderem klasy

I,II i III nelesy jak dotychczas w drodsc służbowej po
saopinjovaniu przes wszystkich powołanych przełożonych,
prsesgiaé do Nacu, Diva.
2/ Do przesyłania wniosków dotyczących odznaczenia
orderem klasy IV i V-ej wprostdo Adjutamt
Naczelnego Wodza, upoweżnion© Są: Dow. Dyw,Dov. Brygad
Jazdy, Dow. rezerw, brygad, oraz Dow. chwilowo sfornowanych grup taktycznych na prawach Dow.Dyw. i wyższe Dow.
Wnioski te nie wymagają opińji wyższego Рама,
9/Celen uniknięcia wątpliwości, podaje się do
viadonosci, że wnioski na odznaczenie IV.i V-ej klasy,
które dotychczas wpłynęły do Kepituły Tymczasowej i nie
zostały jeszcze rozstrzygnięte, sostaną wprost przełożone
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"Virtuti Milireti", która to ustawa

w najbliższych dniach zostanie ogłoszona, rozporządza się:
Dtva Dyw. p. Bryg. rez. р. Bryg.Jazdy oraz
Diva chwiloWBfor: rovanych };;pr taktycznych na prawach Dov.
Dyw. i wyższe Dow, przesyłają wioski na odznaczenie
orderen "Virtuti Militari" klasy IV. i V.-ej wprost do

Adjutantury Generalnej Naczelnego Wodza.
Wnioski dotyczące odznaczenia orderem klasy
І-е),ІІ-е] і ІІІ-е]) пеЗебу jak dotychczes drogą szużbową
przesyłać do Наса, Dtva,
Otrzymują: Dive Fr. Połnoco- wschodniego, Pollul:
niowo- vachodniego, l-ej, 2-ej, Џ-еј, 4-ej, 6-ej Aruji,
celen nat; chriastovwego odpowiednicgo ogłoszenia,
Nacz.Dtwo. N.Szt.Gen. 1&667/V.H,.
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