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ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu post´powania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeƒ
oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
16 paêdziernika 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)
zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Zadania zwiàzane z nadawaniem orderów
i odznaczeƒ wykonuje Kancelaria Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zwana dalej „Kancelarià”. 

§ 2. 1. Organy uprawnione do wyst´powania
z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeƒ, zwane
dalej „wnioskodawcami”, przedstawiajà Prezydento-
wi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie orde-
ru lub odznaczenia nie póêniej ni˝ na dwa miesiàce
przed przewidywanym terminem wr´czenia odznaki
nadanego orderu lub odznaczenia. 

2. Wniosek o nadanie Medalu Za D∏ugoletnie Po˝y-
cie Ma∏˝eƒskie przedstawia si´ nie wczeÊniej ni˝ w ro-
ku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do
odznaczenia obchodziç b´dà 50 rocznic´ zawarcia
zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Je˝eli rocznica ta przypada
w styczniu lub lutym danego roku, wnioski mo˝na
przedstawiaç poczàwszy od dnia 1 listopada roku po-
przedzajàcego.

3. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia sk∏a-
da si´ na urz´dowym  formularzu, którego wzór okre-
Êla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia. Wzór wniosku
o nadanie Medalu Za D∏ugoletnie Po˝ycie Ma∏˝eƒskie
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia. 

§ 3. 1. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia
powinien zawieraç szczegó∏owà informacj´ o zas∏u-
gach i osiàgni´ciach osoby, której dotyczy, w szczegól-
noÊci niezb´dne jest wykazanie zas∏ug po otrzymaniu
ostatniego orderu lub odznaczenia. 

2. Wnioskodawca przedstawia we wniosku infor-
macj´ o karalnoÊci osoby, której dotyczy wniosek.

§ 4. 1. Do wniosków o nadanie orderów sporzàdza
si´ notatk´ zawierajàcà zestawienie nazwisk osób pro-
ponowanych do orderów oraz treÊç uzasadnieƒ przed-
stawianych wniosków, zwanà dalej „notatkà”, której
wzór okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

2. Do wniosków o nadanie odznaczeƒ, w tym tak-
˝e Medalu Za D∏ugoletnie Po˝ycie Ma∏˝eƒskie, sporzà-
dza si´ wykaz zawierajàcy zestawienie nazwisk osób



proponowanych do odznaczeƒ, zwany dalej „wyka-
zem”, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzà-
dzenia.

3. W notatkach i wykazach nale˝y zachowaç kolej-
noÊç orderów i odznaczeƒ, okreÊlonà w § 15 ust. 1 
i § 16 ust. 1 rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opi-
su, materia∏u, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz
sposobu i okolicznoÊci noszenia odznak orderów i od-
znaczeƒ (Dz. U. Nr 90, poz. 452). Nazwiska umieszcza
si´ w porzàdku alfabetycznym w ramach ka˝dej klasy
orderu lub stopnia odznaczenia, stosujàc ciàg∏à nume-
racj´ do wszystkich nazwisk umieszczonych w notatce
lub wykazie. Liczba nazwisk w jednej notatce lub wy-
kazie nie powinna przekraczaç dwustu.

§ 5. Do wniosków o nadanie orderów lub odzna-
czeƒ poÊmiertnie, dokumenty, o których mowa w § 4,
sporzàdza si´ odr´bnie.

§ 6. 1. W przypadku przedstawienia wi´cej ni˝
dziesi´ciu wniosków o nadanie orderów, oprócz no-
tatki, o której mowa w § 4 ust.1, przedstawia si´ jà
równie˝ w postaci zapisu na elektronicznym noÊniku
informacji.

2. W przypadku przedstawienia wi´cej ni˝ dziesi´-
ciu wniosków o nadanie odznaczeƒ, w tym tak˝e Me-
dalu Za D∏ugoletnie Po˝ycie Ma∏˝eƒskie, oprócz wyka-
zu, o którym mowa w § 4 ust. 2, przedstawia si´ go
równie˝ w postaci zapisu na elektronicznym noÊniku
informacji. 

§ 7. Wnioski oraz notatki i wykazy sporzàdzone
z uchybieniem przepisów rozporzàdzenia mogà byç
zwrócone wnioskodawcy do uzupe∏nienia lub ponow-
nego sporzàdzenia.

§ 8. 1. Kancelaria przekazuje wnioskodawcy odzna-
k´ nadanego orderu lub odznaczenia oraz legitymacj´.
Wzór legitymacji okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzà-
dzenia. 

2. Odznak´ nadanego orderu lub odznaczenia wraz
z legitymacjà wr´cza si´ osobie odznaczonej w ciàgu
szeÊciu miesi´cy od daty podj´cia przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nada-
niu.

3. Osoba odznaczona otrzymuje nieodp∏atnie od-
znak´ nadanego jej orderu lub odznaczenia oraz legi-
tymacj´. 

§ 9. W przypadku podj´cia przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej decyzji o pozbawieniu orderu
lub odznaczenia, Kancelaria wzywa osob´, która zo-
sta∏a pozbawiona orderu lub odznaczenia, do zwrotu
odznaki tego orderu lub odznaczenia wraz z legity-
macjà.

§ 10. W przypadku utraty orderów i odznaczeƒ na
skutek orzeczenia przez sàd kary pozbawienia praw
publicznych lub orzeczenia przez Trybuna∏ Stanu kary
utraty orderów i odznaczeƒ, przepis § 9 stosuje si´ od-
powiednio.

§ 11. Je˝eli odznaka orderu lub odznaczenia zosta-
∏a w trybie § 8 ust. 1 przekazana wnioskodawcy, ale
jeszcze nie zosta∏a wr´czona osobie odznaczonej, a za-
istniejà okolicznoÊci okreÊlone w § 9 lub 10 — wnio-
skodawca zwraca odznak´ nadanego orderu lub od-
znaczenia wraz z legitymacjà do Kancelarii.

§ 12. 1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia od-
znaki nadanego orderu lub odznaczenia, Kancelaria na
proÊb´ osoby odznaczonej lub cz∏onka jej najbli˝szej
rodziny mo˝e ponownie wydaç odznak´ nadanego jej
orderu lub odznaczenia. Ponowne wydanie odznaki
orderu lub odznaczenia nast´puje za zwrotem kosztów
jej wytworzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku zgubienia lub zniszczenia legitymacji nadanego
orderu lub odznaczenia. Wówczas Kancelaria mo˝e
wydaç nieodp∏atnie wtórnik legitymacji, którego wzór
okreÊla za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

3. O ponowne wydanie odznaki orderu lub odzna-
czenia albo wtórnika legitymacji mo˝e równie˝ wystà-
piç, na proÊb´ osoby odznaczonej, wnioskodawca.

§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w spra-
wie szczegó∏owego trybu post´powania w sprawach
o nadanie orderów i odznaczeƒ oraz wzorów od-
powiednich dokumentów (Dz. U. Nr 90, poz. 453
oraz z 2000 r. Nr 53, poz. 639).

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. KwaÊniewski

Prezes Rady Ministrów:
M. Belka
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia
2004 r. (poz. 2743)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR

WNIOSKU O NADANIE ORDERU LUB ODZNACZENIA
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

WNIOSKU O NADANIE MEDALU ZA D¸UGOLETNIE PO˚YCIE MA¸˚E¡SKIE
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR

NOTATKI ZAWIERAJÑCEJ ZESTAWIENIE NAZWISK OSÓB PROPONOWANYCH DO ORDERÓW
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR

WYKAZU ZAWIERAJÑCEGO ZESTAWIENIE NAZWISK OSÓB PROPONOWANYCH DO ODZNACZE¡
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR

LEGITYMACJI DLA OSOBY ODZNACZONEJ ORDEREM LUB ODZNACZENIEM

str. 1 str. 2

ObjaÊnienie: legitymacja jest kartonikiem o wymiarach 147 x 100 mm. Na str. 1 wydrukowany jest orze∏, pod nim
znajduje si´ pasek koloru bia∏o-czerwonego.

str. 3 str. 4
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR

WTÓRNIKA LEGITYMACJI DLA OSOBY ODZNACZONEJ ORDEREM LUB ODZNACZENIEM

str. 1 str. 2

ObjaÊnienie: wtórnik legitymacji jest kartonikiem o wymiarach 147 x 100 mm. Na str. 1 wydrukowany jest orze∏,
pod nim znajduje si´ pasek koloru bia∏o-czerwonego.

str. 3 str. 4


