INFORMACJE OGÓLNE
We wniosku o nadanie orderu lub Krzyża Zasługi należy przedstawić wyczerpująco
szczegółowe zasługi kandydata, po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia,
z podaniem roku i rodzaju konkretnej zasługi (nie należy dopinać do wniosku dodatkowych
kartek z uzupełnieniem).
Wniosek ma zajmować jedną kartkę.
Z wnioskiem o nadanie Orderu Orła Białego, Orderu Odrodzenia Polski lub Krzyża Zasługi
posłowi lub senatorowi można wystąpić po wygaśnięciu mandatu osoby proponowanej
do odznaczenia. Zapis ten stosuje się również do osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe określone w odrębnych przepisach - w okresie zajmowania tych stanowisk.
Ordery i odznaczenia mogą być nadawane również cudzoziemcom za zasługi położone dla
Rzeczypospolitej Polskiej lub jej obywateli, a także stosownie do zwyczajów
międzynarodowych.
Wnioski oraz zapytanie o udzielenie informacji o osobie są dostępne w zakładce „dokumenty
do pobrania” na stronie Działu Spraw Pracowniczych.

ORDERY
Ordery nadawane są przed Prezydenta RP.
Dokumenty: wniosek + notatka uzasadniająca przedstawiany wniosek + zapytanie o udzielenie
informacji o osobie składane do Krajowego Rejestru Karnego
Order Orła Białego
Order Orła Białego nadawany jest za znamienite zasługi zarówno cywilne, jak i wojskowe,
położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej.
Order Odrodzenia Polski
Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu
i społeczeństwu, w szczególności za:
1. wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej
i publicznej;
2. szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju;
3. szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną
twórczość naukową, literacką i artystyczną;
4. 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 Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest nagrodą za wybitne zasługi położone
dla współpracy między narodami. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za
granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę
międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami
i narodami.
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dzieli się na pięć klas:
klasa I - Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej,
klasa II - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej,
klasa III - Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej,
klasa IV - Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej,
klasa V - Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

ODZNACZENIA
Odznaczenia nadawane są przed Prezydenta RP.
Dokumenty: wniosek + zapytanie o udzielenie informacji o osobie składane do Krajowego
Rejestru Karnego
Krzyże Zasługi
Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli
spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną
korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za 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.
Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie.
Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata;
odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne wyjątkowo.
Medal za Długoletnią Służbę
Nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy
zawodowej w służbie Państwa jest Medal za Długoletnią Służbę. Dzieli się na trzy stopnie:
I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.
Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:
1. po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień;
2. po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na II stopień;
3. po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na III stopień.
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie
wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo
do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.
Wskazane jest podanie daty dziennej początku zatrudnienia.

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Medal KEN nadaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
Dokumenty: wniosek

Medal Komisji Edukacji Narodowej, zwany dalej "Medalem", 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:

1. autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich
podręczników i pomocy naukowych,
2. nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się
działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym
nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej
3. autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych,
plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które
wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i
młodzież,
4. nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie
oświaty i wychowania,
5. działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których
działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,
6. wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
7. obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy
swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju
współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania,
8. innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty
i wychowania.

