
Dz.U.04.13.112 

ROZPORZ�DZENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 12 stycznia 2004 r. 

w sprawie nadawania Krzy�a Zesła�ców Sybiru 

(Dz. U. z dnia 30 stycznia 2004 r.) 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 17 pa�dziernika 2003 r. o ustanowieniu Krzy�a Zesła�ców Sybiru 
(Dz. U. Nr 225, poz. 2230) zarz�dza si�, co nast�puje: 

§ 1. Rozporz�dzenie okre�la: 
 1) szczegółowy tryb post�powania w sprawach o nadanie Krzy�a Zesła�ców Sybiru, zwanego dalej 

"Krzy�em", terminy przedkładania wniosków o nadanie Krzy�a oraz terminy wr�czania odznak 
nadanego Krzy�a; 

 2) tryb post�powania w przypadku podj�cia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej decyzji o 
pozbawieniu Krzy�a lub jego utraty w wyniku orzeczenia przez s�d kary pozbawienia praw 
publicznych; 

 3) tryb post�powania w przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki Krzy�a lub jego legitymacji; 
 4) wzory: wniosku o nadanie Krzy�a, wykazu przedstawianych wniosków, legitymacji potwierdzaj�cej 

nadanie Krzy�a oraz jej wtórnika; 
 5) sposób i okoliczno�ci noszenia odznaki Krzy�a. 

§ 2. Zadania zwi�zane z nadawaniem Krzy�a wykonuje Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, zwana dalej "Kancelari�". 

§ 3. 1. Wniosek o nadanie Krzy�a, zwany dalej "wnioskiem", minister wła�ciwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego lub minister wła�ciwy do spraw zagranicznych, zwani dalej "wnioskodawc�", 
przedstawiaj� Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej nie pó�niej ni� na dwa miesi�ce przed 
przewidywanym terminem wr�czenia odznaki nadanego Krzy�a. Termin wr�czenia odznaki Krzy�a 
proponuje wnioskodawca. 

2. Wniosek zawiera w szczególno�ci dane personalne osoby proponowanej do odznaczenia. W 
uzasadnieniu wniosku nale�y poda� informacj�, czy osoba proponowana do odznaczenia w chwili 
deportacji posiadała obywatelstwo polskie, oraz czas i miejsce deportacji, a w przypadku wniosku 
dotycz�cego dziecka osoby deportowanej, urodzonego na zesłaniu - informacj�, czy cho�by jedno z 
rodziców osoby proponowanej do odznaczenia w chwili deportacji posiadało obywatelstwo polskie, oraz 
czas i miejsce jego deportacji. 

3. Wniosek składa si� na urz�dowym formularzu. 
4. Wzór wniosku okre�la zał�cznik nr 1 do rozporz�dzenia. 

§ 4. 1. Wnioski przedstawia si� w wykazie wniosków o nadanie Krzy�a Zesła�ców Sybiru, zwanym 
dalej "wykazem", zawieraj�cym zestawienie nazwisk osób proponowanych do odznaczenia. Nazwiska w 
wykazie umieszcza si� w porz�dku alfabetycznym, przy czym liczba nazwisk w jednym wykazie nie 
powinna przekracza� dwustu. 

2. W przypadku przedstawienia wi�cej ni� dziesi�ciu wniosków, oprócz wykazu, o którym mowa w 
ust. 1, przedstawia si� równie� wykaz w postaci zapisu na elektronicznym no�niku informacji. 

3. Wzór wykazu okre�la zał�cznik nr 2 do rozporz�dzenia. 

§ 5. Wnioski oraz wykazy sporz�dzone z uchybieniem przepisów rozporz�dzenia zwraca si� 
wnioskodawcy do uzupełnienia lub ponownego sporz�dzenia. 

§ 6. 1. Kancelaria przekazuje wnioskodawcy odznak� nadanego Krzy�a oraz legitymacj�. 



2. Odznak� nadanego Krzy�a wraz z legitymacj� wr�cza si� osobie odznaczonej w ci�gu sze�ciu 
miesi�cy od daty podj�cia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu. 

3. Wzór legitymacji okre�la zał�cznik nr 3 do rozporz�dzenia. 

§ 7. W przypadku podj�cia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej decyzji o pozbawieniu Krzy�a 
w trybie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 16 pa�dziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, 
poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), 
Kancelaria wzywa osob�, która została pozbawiona Krzy�a, do zwrotu odznaki Krzy�a wraz z legitymacj�. 

§ 8. W przypadku utraty Krzy�a w wyniku orzeczenia przez s�d kary pozbawienia praw publicznych, 
przepis § 7 stosuje si� odpowiednio. 

§ 9. Je�eli odznaka Krzy�a została w trybie § 6 ust. 1 przekazana wnioskodawcy, ale jeszcze nie 
została wr�czona osobie odznaczonej, a zaistniej� okoliczno�ci okre�lone w § 7 lub § 8 - wnioskodawca 
zwraca odznak� nadanego Krzy�a wraz z legitymacj� do Kancelarii. 

§ 10. 1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki nadanego Krzy�a, Kancelaria na pro�b� 
osoby odznaczonej lub członka jej najbli�szej rodziny mo�e ponownie wyda� odznak� nadanego Krzy�a. 
Ponowne wydanie odznaki Krzy�a nast�puje za zwrotem kosztów jej wytworzenia. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si� odpowiednio w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji 
nadanego Krzy�a. W takim przypadku Kancelaria mo�e wyda� nieodpłatnie wtórnik legitymacji. 

3. O ponowne wydanie odznaki Krzy�a lub wtórnika legitymacji mo�e równie� wyst�pi�, na pro�b� 
osoby odznaczonej, wnioskodawca. 

4. Wzór wtórnika legitymacji okre�la zał�cznik nr 4 do rozporz�dzenia. 

§ 11. Odznak� nadanego Krzy�a nosi si� na lewej stronie piersi, po odznakach orderów i odznacze� 
wymienionych w ustawie, o której mowa w § 7, oraz po odznakach orderów i odznacze� niewymienionych 
w tej ustawie, a otrzymanych wcze�niej. 

§ 12. Odznak� Krzy�a nosi si� głównie podczas: 
 1) uroczysto�ci pa�stwowych z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, 

Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów; 
 2) uroczystych obchodów �wi�t narodowych i wojskowych; 
 3) uroczysto�ci wr�czania odznak orderów i odznacze�; 
 4) innych uroczysto�ci pa�stwowych, stosownie do zalece� zawartych w zaproszeniu. 

§ 13. 1. We wszystkich okoliczno�ciach, kiedy nie zakłada si� odznaki Krzy�a, mo�na nosi� jego 
miniaturk�, baretk� lub wst��eczk�. 

2. Odznaki Krzy�a, jego miniaturki, baretki i wst��eczki nie nosi si� na ubiorach roboczych i 
ochronnych, a tak�e na ubiorach o charakterze sportowym. 

3. Na mundurze zamiast odznaki Krzy�a mo�na nosi� tylko jego baretk�. 

§ 14. Miniaturk� odznaki Krzy�a o �rednicy 15-17 mm nosi si� na wst��eczce w kolorach 
okre�lonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 pa�dziernika 2003 r. o ustanowieniu Krzy�a Zesła�ców 
Sybiru, o długo�ci 25-30 mm i szeroko�ci 11-13 mm, na lewej stronie piersi lub na klapie ubioru z 
kołnierzem wykładanym. 

§ 15. Baretk� Krzy�a ze wst��ki okre�lonej w ustawie, o której mowa w § 14, o wysoko�ci 8-10 mm, 
nosi si� na lewej stronie piersi, nakładaj�c j� na podkładk� sukienn� lub aksamitn� koloru czarnego albo 
na podkładk� metalow�. Podkładka powinna by� o 2 mm szersza i wy�sza od baretki. 

§ 16. Wst��eczk� o szeroko�ci 4 mm w kolorach okre�lonych w ustawie, o której mowa w § 14, 
umocowuje si� mi�dzy dziurk� lewej klapy ubioru z kołnierzem wykładanym a wewn�trzn� stron� tej 
klapy, uko�nie w dół. 

§ 17. Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem ogłoszenia. 



ZAŁ�CZNIKI 

ZAŁ�CZNIK Nr 1 

WZÓR WNIOSKU O NADANIE KRZY�A ZESŁA�CÓW SYBIRU 

wzór 

ZAŁ�CZNIK Nr 2 

WZÓR WYKAZU WNIOSKÓW O NADANIE KRZY�A ZESŁA�CÓW SYBIRU 

wzór 

ZAŁ�CZNIK Nr 3 

WZÓR LEGITYMACJI DLA OSOBY ODZNACZONEJ KRZY�EM ZESŁA�CÓW SYBIRU 

wzór 

Obja�nienie: legitymacja jest kartonikiem o wymiarach 147 x 100 mm. Na str. 1 wydrukowany jest 
orzeł, pod nim znajduje si� pasek koloru biało-czerwonego. 

ZAŁ�CZNIK Nr 4 

WZÓR WTÓRNIKA LEGITYMACJI DLA OSOBY ODZNACZONEJ KRZY�EM ZESŁA�CÓW SYBIRU 

wzór 

Obja�nienie: wtórnik legitymacji jest kartonikiem o wymiarach 147 x 100 mm. Na str. 1 wydrukowany 
jest orzeł, pod nim znajduje si� pasek koloru biało-czerwonego.  

 


