Dz.U.03.225.2230
USTAWA
z dnia 17 pa dziernika 2003 r.
o ustanowieniu Krzy a Zesła ców Sybiru
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2003 r.)

Art. 1. Ustanawia si Krzy Zesła ców Sybiru, jako wyraz narodowej pami ci o obywatelach
polskich deportowanych w latach 1939 - 1956 na Syberi , do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie
dla ich m cze stwa oraz wierno ci ideałom wolno ci i niepodległo ci.
Art. 2. 1. Krzy Zesła ców Sybiru, zwany dalej "Krzy em", jest nadawany osobom, które w chwili
deportacji posiadały obywatelstwo polskie, oraz dzieciom tych osób urodzonym na zesłaniu.
2. Krzy mo e by nadawany równie osobom, które wi zione w łagrach, obozach i miejscach
zsyłek jako obywatele polscy, w chwili nadawania im Krzy a, posiadaj obywatelstwo innego pa stwa.
3. Krzy jest nadawany osobom yj cym w dniu wej cia ustawy w ycie.
Art. 3. 1. Krzy nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra wła ciwego do
spraw zabezpieczenia społecznego.
2. Wniosek o nadanie Krzy a osobie nieposiadaj cej obywatelstwa polskiego lub zamieszkałej
stale za granic przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej minister wła ciwy do spraw
zagranicznych.
3. Ministrowie, o których mowa w ust. 1 i 2, przedstawiaj wnioski z własnej inicjatywy lub z
inicjatywy zwi zków i stowarzysze kombatanckich.
Art. 4. Osoba odznaczona otrzymuje nieodpłatnie odznak nadanego jej Krzy a i legitymacj .
Art. 5. 1. Odznak Krzy a jest krzy równoramienny wykonany z metalu, srebrzony i
oksydowany. Wymiar krzy a wynosi 40 mm. Ramiona krzy a s w obramowaniu. W rodku krzy a na
dwóch skrzy owanych złoconych mieczach, skierowanych ostrzem w dół, umieszczona jest czerwono
emaliowana tarcza herbowa z orłem według wzoru okre lonego w ustawie z dnia 9 lutego 1990 r. o
zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 10, poz. 60).
Tarcza otoczona jest z trzech stron zerwanym ła cuchem. Na odwrotnej stronie Krzy a, na rodku,
umieszczony jest dwuwierszowy napis "ZESŁA COM SYBIRU".
2. Krzy zawieszony jest na zielonej wst ce szeroko ci 40 mm z pionowym biało-czerwonym
paskiem po rodku o szeroko ci 18 mm.
3. Wzór rysunkowy odznaki Krzy a stanowi zał cznik do ustawy.
Art. 6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporz dzenia, okre li:
1) szczegółowy tryb post powania w sprawach o nadanie Krzy a z uwzgl dnieniem terminów
przedkładania wniosków oraz wr czania odznak nadanego ju Krzy a, 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 oraz tryb
post powania w przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki Krzy a lub jego legitymacji;
2) wzory: wniosku o nadanie Krzy a, wykazu przedstawianych wniosków, legitymacji
potwierdzaj cej nadanie Krzy a oraz jej wtórnika;
3) sposób i okoliczno ci noszenia Krzy a.
Art. 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje si przepisy 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), z wyj tkiem art. 8.
Art. 8. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
ZAŁ CZNIK

KRZY ZESŁA CÓW SYBIRU
wzór

