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1. Wnioski o nadanie orderu lub odznaczenia sporządza się wg wzoru określonego w    
     rozporządzeniu. 
Tekst uzasadnienia mieści się w całości w pozycji nr 18 „ Uzasadnienie wniosku”. 
Tekst uzasadnienia wskazuje konkretne osiągnięcia kandydatów, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasług i osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej, artystycznej 
organizacyjnej i społecznej po nadaniu poprzedniego orderu lub odznaczenia. 
Należy podać: daty dokonań i nagród, pełne imiona i nazwiska, pełne nazwy instytucji, 
przy publikacjach – tytuł, wydawnictwo, miejscowość, rok. 
 
Uzasadnienie wniosku do „Medalu Za Długoletnią Służbę” zawiera informację o ogólnym 
stażu pracy kandydata oraz jego szczególne zasługi dla służby publicznej. 
 
Do wniosków o nadanie orderów i odznaczeń załącza się „Zapytanie o udzielenie informacji o 
osobie”. 
 
2.  W uzasadnieniu o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy uwzględnić 
szczególne zasługi w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej, twórczości dla 
dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. 
Tekst uzasadnienia mieści się w całości w poz.8 Uzasadnienie nadania Medalu. 
 
3. W uzasadnieniu wniosku o nadanie odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” należy podać 
szczegółową charakterystykę działalności kandydata przyczyniającej się do propagowania 
polskiej kultury i sztuki w danym kraju. 
Tekst uzasadnienia mieści się w całości w poz. IV b/, w poz. IV a/  należy krótko określić 
dziedzinę działalności popularyzatorskiej. 
 
4. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” należy 
podać przebieg pracy twórczej lub działalności kulturalnej /poz. II/. 
W poz. III wniosku należy podać krótko opis zasług uzasadniających nadanie Medalu, 
tekst mieści się w całości w poz.III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDERY  I  ODZNACZENIA 
1. Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i 
społeczeństwu. Jest nadawany osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez: 
- wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i 
publicznej, 
- szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, 
- szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną 
twórczość naukową, literacką i artystyczną, 
- wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i 
narodami. 
Order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas: 
klasa I      - Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, 
klasa II     - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, 
klasa III   - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 
klasa IV   - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 
klasa V     - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
Order klasy wyższej można otrzymać po upływie 5 lat od nadania orderu klasy niższej. 
2. Odznaczenia 
Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli 
spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące korzyść 
Państwu lub obywatelom poprzez ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy 
oraz działalność charytatywną. 
Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: 
I stopień     - Złoty Krzyż Zasługi 
II stopień    - Srebrny Krzyż Zasługi 
III stopień   - Brązowy Krzyż Zasługi. 
3. Medal Za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. 
Medal Za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: 
I     stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę          /  po 30 latach pracy zawodowej 
II   stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę      /   po 20 latach pracy zawodowej 
III  stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę    /   po 10 latach pracy zawodowej 
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie 
wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. 
 
ODZNAKI 
4. Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i 
wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. 
5. Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” jest przyznawany osobom wyróżniającym się 
w twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa 
narodowego. 
Jest nadawany w trzech stopniach: 
Medal Złoty, 
Medal Srebrny, 
Medal Brązowy. 
Medal stopnia wyższego można otrzymać po upływie 5 lat od nadania Medalu stopnia 
niższego. 
6. Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaje się osobom 
wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.  


