
ORDERY 

1. Order Odrodzenia Polski 

Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i 
społeczeństwu.  
 
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 Odrodzenia Polski jest nadawany osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza 
poprzez: 
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. 
 
 
 

ODZNACZENIA 
 

1. Krzyż 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 dzieli się na trzy stopnie: 
I stopień – Złoty Krzyż Zasługi, 
II stopień – Srebrny Krzyż Zasługi, 
III stopień – Brązowy Krzyż Zasługi. 
 
Krzyż Zasługi może być nadany także za: 
1) ofiarną działalność publiczną; 
2) ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. 
 
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. 



2. Medal za Ofiarność i Odwagę 
 
Stanowi nagrodę dla osób, które z narażeniem życia lub zdrowia ratowały zagrożone życie 
ludzkie lub mienie. 
Medal za Ofiarność i Odwagę może być nadany tej samej osobie wielokrotnie. 
 

3. Medal za Długoletnią Służbę 
 
Nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej w służbie Państwa jest Medal za Długoletnią Służbę. 
 
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. 
 
 

ODZNACZENIA RESORTOWE 
 

1. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej” 

 
Odznakę mogą otrzymać w szczególności: 

a) pracownicy resortu środowiska w wyniku oceny dokonań mających wymiar 
resortowy lub ogólnokrajowy, 

b) naukowcy za wybitne osiągnięcia naukowe lub pedagogiczne w zakresie ochrony 
środowiska; 

c) wynalazcy i konstruktorzy innowacji technologicznych, które powodują znaczną 
redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska, 

d) wybitni dziennikarze za długoletnią, konstruktywną pracę na rzecz promocji ochrony 
środowiska, 

e) działacze proekologiczni organizacji pozarządowych za długoletnią działalność o 
znaczeniu regionalnym lub ogólnopolskim, która przyniosła wymierne efekty dla 
ochrony środowiska, 

f) regionalni i lokalni działacze społeczni i samorządowi za działania na rzecz ochrony 
środowiska, 

g) wybitni działacze na arenie UE lub międzynarodowej za osiągnięcia w dziedzinie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

h) realizatorzy projektów ekologicznych o szczególnym znaczeniu dla Polski lub regionu. 
 

2. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Pracy” 
3. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Wynalazczości” 
4. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Łączności” 
5. Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Energetyki 
6. Odznaka Honorowa Zasłużony dla Górnictwa 
7. Odznaka Honorowa Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
8. Odznaka Honorowa Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie 



9. Odznaka Honorowa Zasługi dla Rozwoju Gospodarki 
 
 
 


