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z Rozporz¹dzenia Prezydenta RP z dnia 10.11.1992 r w sprawie opisu, materiaùu,
wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okolicznoœci noszenia odznak orderów i
odznaczeñ.(Dz. U. nr 90, poz.452)
Rozdziaù 3
Sposób i okolicznoœci noszenia odznak orderów i odznaczeñ
§16
1. Odznaki odznaczeñ nosi siê w nastêpuj¹cej kolejnoœci wynikaj¹cej z ich starszeñstwa:
 Krzy¿ Walecznych
 Zùoty Krzy¿ Zasùugi z Mieczami
 Zùoty Krzy¿ Zasùugi
 Srebrny Krzy¿ Zasùugi z Mieczami
 Krzy¿ Zasùugi za Dzielnoœã
 Srebrny Krzy¿ Zasùugi
 Br¹zowy Krzy¿ Zasùugi z Mieczami
 Br¹zowy Krzy¿ Zasùugi
 Medal za Ofiarnoœã i Odwagê
2. Odznaki innych odznaczeñ ni¿ okreœlone w ustawie z dnia l6.10.1992 r. o orderach i
odznaczeniach nosi siê po odznakach odznaczeñ wymienionych w ust. l, w kolejnoœci
ich otrzymania.
§17
1. W przypadku posiadania tego samego orderu w dwóch lub wiêcej klasach, nosi siê
odznakê najwy¿szej z posiadanych klas orderu.
2. W przypadku posiadania tego samego odznaczenia w dwóch lub wiêcej stopniach, nosi
siê odznakê najwy¿szego z posiadanych stopni odznaczenia.
§18
Odznaki orderów i odznaczeñ nosi siê gùównie podczas:
1) Uroczystoœci pañstwowych z udziaùem Prezydenta RP, Marszaùka Sejmu,
Marszaùka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów,
2) Uroczystych obchodów œwi¹t narodowych i wojskowych,
3) Wrêczania odznak orderów i odznaczeñ,
4) Innych uroczystoœci pañstwowych, stosownie do zaleceñ zawartych w zaproszeniu.
§19
W okolicznoœciach, o których mowa w §18 pkt 3 osoba, której maj¹ zostaã wrêczone
odznaki orderu lub odznaczenia, powinna podczas tej uroczystoœci nosiã peùne odznaki
posiadanych orderów i odznaczeñ, a przynajmniej najwy¿szego z nich.
§23
Odznaki orderów i odznaczeñ zawieszone na wst¹¿kach dùugoœci 55 – 60 mm nosi siê na
lewej stronie piersi z prawa na lewo w nastêpuj¹cy sposób:
1. Odznakê pojedynczego albo pierwszego orderu lub odznaczenia nosi siê na ubiorze z
koùnierzem wykùadanym ponad górn¹ kieszeni¹, na ubiorze zapinanym pod szyjê,
wst¹¿kê umieszcza siê w odlegùoœci okoùo 3 cm od linii zapiêcia guzików.
2. Od 2 do 4 odznak orderów lub odznaczeñ – w jednym rzêdzie bez przerw miêdzy
wst¹¿kami,
3. Od 5 do 8 odznak orderów lub odznaczeñ – w jednym rzêdzie, tak aby zajêùy szerokoœã
czterech wst¹¿ek umieszczonych obok siebie’ przy czym wst¹¿kê drugiego i kolejnych

odznak orderów i odznaczeñ podkùada siê czêœciowo pod wst¹¿kê poprzedniej odznaki
orderu lub odznaczenia.
4. Wiêksz¹ liczbê odznak orderów lub odznaczeñ nosi siê w dwóch lub wiêcej rzêdach,
tak aby w pierwszym rzêdzie nie byùo mniej ni¿ piêã i wiêcej ni¿ osiem, a w ostatnim
rzêdzie nie mniej ni¿ cztery odznaki orderów lub odznaczeñ rozmieszczone na
szerokoœci czterech wst¹¿ek.
5. Górny skraj wst¹¿ek powinien tworzyã linie poziom¹.
6. Rzêdy odznak orderów i odznaczeñ umieszcza siê w ten sposób, aby górny rz¹d
przykrywaù wst¹¿ki dolnego rzêdu w caùoœci.
Rozdziaù 4
Sposób i okolicznoœci noszenia miniaturek, baretek, rozetek i wst¹¿eczek
§26
1. W przypadku posiadania tego samego orderu w dwóch lub wiêcej klasach, nosi siê
miniaturkê, baretkê lub rozetkê najwy¿szej z posiadanych klas orderu.
2. W przypadku posiadania tego samego odznaczenia w dwóch lub wiêcej stopniach, nosi
siê miniaturkê, baretkê lub wst¹¿eczkê najwy¿szego z posiadanych stopni odznaczenia.
Nie nosi siê jednoczeœnie:
 peùnej odznaki orderu lub odznaczenia oraz jego miniaturki, baretki, rozetki ani
wst¹¿eczki’
 miniaturki, rozetki, ani wst¹¿eczki orderu tej samej klasy lub odznaczenia tego
samego stopnia.
Baretki
§28.
1. Baretki nosi siê na mundurach na lewej stronie piersi, z prawa na lewo w nastêpuj¹cy
sposób:
1) Pojedyncz¹ baretkê nosi siê na mundurze symetrycznie nad górn¹ kieszeni¹,
2) Od 2 do 4 baretek nosi siê w jednym rzêdzie obok siebie bez przerw miêdzy
baretkami, je¿eli klapa koùnierza munduru zakrywa laby caùkowicie pierwsz¹
baretkê, wówczas nosi siê w tym rzêdzie tylko trzy baretki,
3) Powy¿ej czterech baretek nosi siê w dwóch lub wiêcej rzêdach bezpoœrednio jeden
pod drugim , w ka¿dym rzêdzie po cztery baretki, przy czym w rzêdzie dolnym
przy liczbie mniejszej ni¿ cztery baretki nosi siê baretki w ten sposób, aby
znajdowaùy siê symetrycznie pod bezpoœrednim rzêdem górnym.
2. £¹cznie z baretkami mo¿na nosiã na lewej stronie piersi jedn¹ peùn¹ odznakê orderu
lub odznaczenia. W tym przypadku odznakê orderu lub odznaczenia nosi siê na
wysokoœci pierwszej baretki przykrywaj¹c j¹ do poùowy.
1) Baretkê sporz¹dza siê ze wst¹¿ki okreœlonej przepisami dla danego odznaczenia.
Jej szerokoœã równa siê szerokoœci tej wst¹¿ki.
2) Wysokoœã baretki wynosi 8–10 mm. Baretkê nakùada siê na podkùadkê sukienn¹
lub aksamitn¹ koloru czarnego albo na podkùadkê metalow¹. Podkùadka pod
baretk¹ powinna byã o 2 mm szersza i wy¿sza od baretki.
3) Wy¿sze klasy orderów oznacza siê na baretkach przez umieszczenie poœrodku nich
rozetek w kolorach wst¹¿ki orderowej. Úrednica rozetki wynosi 6–8 mm.
Wy¿sze stopnie odznaczeñ oznacz siê przez umieszczenie poœrodku baretki, pionowo,
galonika szerokoœci 5 mm w kolorze zùotym lub srebrnym w zale¿noœci od stopnia
odznaczenia.

Rozdziaù 5
Umieszczanie odznak, orderów i odznaczeñ na sztandarach
§31
Odznaki orderów i odznaczeñ umieszcza siê na sztandarach w nastêpuj¹cy sposób:
1. Odznakê orderu lub odznaczenia zawiesza siê na kokardzie uwi¹zanej ze wst¹¿ki
okreœlonej przepisami dla danego orderu lub odznaczenia. Kokardê z odznak¹ orderu
lub odznaczenia umocowuje siê do drzewca, pod orùem wieñcz¹cym drzewce, od tej
strony pùata sztandaru, na której umieszczone jest godùo pañstwa lub inne godùo (strona
gùówna). Koñce wst¹¿ki, zakoñczone frêdzl¹ koloru zùotego, zwisaj¹ wzdùu¿ drzewca i
nie powinny byã dùu¿sze ni¿ szerokoœã pùata sztandaru.
2. Wiêksz¹ iloœã odznak orderów i odznaczeñ umieszcza siê wzdùu¿ drzewca z góry na
dóù wedùug kolejnoœci ich noszenia.
Rozdziaù 6
Umieszczanie odznak orderów i odznaczeñ na poduszkach ¿aùobnych

§32
1. Odznaki orderów i odznaczeñ umieszcza siê na specjalnie do tego celu przeznaczonych
poduszkach w nastêpuj¹cy sposób:
1) Je¿eli osoba zmarùa dekorowana jest odznakami orderu lub odznaczenia w czasie
uroczystoœci pogrzebowych,
2) W czasie uroczystoœci pogrzebowych osoby posiadaj¹cej ordery lub odznaczenia.
2. Odznaki orderów i odznaczeñ umieszcza siê na poduszkach w nastêpuj¹cy sposób:
1) Od jednej do oœmiu odznak orderów i odznaczeñ zawieszonych na wst¹¿kach – na
jednej poduszce w dwóch rzêdach, wedùug kolejnoœci ich noszenia.

