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MEDALE ZA  DŁUGOLETNIE PO ŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 
 
 
Wymagane dokumenty : 
 
- wniosek dot. jubilatów zamieszkałych na terenie gminy 
- dowody osobiste jubilatów  ( do wglądu) lub ich kserokopie 
- Odpis aktu małżeństwa lub jego kserokopia, jeżeli związek małżeński nie został   
   zawarty na terenie gminy Strzeleczki 
  
Opłaty: 
Nie dotyczy . 
 
Termin załatwienia sprawy : 
Wręczenie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie następuje w terminie  6 
miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
postanowienia o ich nadaniu. 
 
Sposób załatwienia sprawy : 
Osobiście lub korespondencyjnie  
 
Tryb odwoławczy: 
Nie dotyczy 
 
 
Informacje dodatkowe : 
 
- Aby wszcząć procedurę nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie należy 
w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania  jubilatów zgłosić chęć 
otrzymania odznaczeń przez Jubilatów. Zgłoszenie pisemne lub osobiste  jubileuszu 
może zostać dokonane przez małżonków (Jubilatów) lub  członków rodziny ( w 
porozumieniu z Jubilatami). 
- Osoby przedstawione do odznaczenia muszą spełniać warunek niekaralności.  
-Jeśli związek małżeński został zawarty w innym Urzędzie Stanu Cywilnego , 
konieczne jest dołączenie odpisu skróconego aktu małżeństwa lub jego kserokopii. 
- Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu 
wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa , 
przesłaniu projektu wniosku o Wojewody Opolskiego jako organu  wnioskującego do 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie 
małżeńskie. 
- wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się nie 
wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia 
obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta 



przypada a styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawić począwszy 
od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.  
- o terminie i miejscu uroczystości jubilaci otrzymują pisemne powiadomienie 
- Medale wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu 
miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia 
o jego nadaniu. Akt wręczenia odznak orderów i odznaczeń, dokonywanych w 
imieniu Prezydenta jest poprzedzony wypowiedzeniem formuły „W imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam ...”. 
- Osobami ustawowo upoważnionymi do wręczania odznaki Medalu za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta są: marszałek województwa, starosta, 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta).  
- W przypadku niemożności przybycia jubilatów na uroczystość, osoba upoważniona 
udaje się w danym dniu do mieszkania jubilatów, celem wręczenia medali.  
-W razie zgonu jednego z jubilatów po dacie przyznania odznaczenia przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, obydwa odznaczenia zostaną wręczone 
pozostałemu przy życiu małżonkowi, w innym przypadku zostają zwrócone do 
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Podstawa prawna : 
 
-  ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (  Dz.U. Nr 90, 
poz.450 z późn. zmianami).    
- Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku 
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i 
odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów  (Dz. U. z 2004r., Nr 277, poz. 
2743) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


