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Odznaczenia cywilne

Krzyż Zasługi - Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając
czyny  przekraczające  zakres  ich  zwykłych  obowiązków,  a  przynoszące  znaczną  korzyść  państwu  lub  obywatelom,  ofiarną
działalność  publiczną,  ofiarne  niesienie  pomocy  oraz  działalność  charytatywną.  Krzyż  Zasługi  może  być  nadany  tej  samej
osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata.
Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.

Dzieli się na trzy stopnie:

Złoty Krzyż Zasługi,

Srebrny Krzyż Zasługi,

Brązowy Krzyż Zasługi

Medal za Długoletnią Służbę - Nadawany jest 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,

II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,

III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę,

Medal Za Ofiarność i Odwagę   - Ustanowiony w 1960 r. stanowi nagrodę dla osób, które z narażeniem życia lub zdrowia
ratowały zagrożone życie ludzkie lub mienie. Może być nadany tej samej osobie wielokrotnie. Nie dzieli się na stopnie.

Krzyż Zasługi  za Dzielność  -  Ustanowiony w 1928 r.  nadawany jest  policjantom,  żołnierzom,  funkcjonariuszom Agencji
Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  Agencji  Wywiadu,  Straży  Granicznej,  Straży  Pożarnej,  wyjątkowo  także  innym  osobom  za
czyny  spełnione  w  specjalnie  ciężkich  warunkach,  z  wykazaniem  wyjątkowej  odwagi,  z  narażeniem  życia  lub  zdrowia,  w
obronie prawa, nietykalności granic państwowych oraz życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli. Może być nadany tej samej
osobie wielokrotnie. Nie dzieli się na stopnie.

Krzyż Zesłańców Sybiru  - Ustanowiony w 2003 r. jako wyraz narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w
latach  1939-1956  na  Syberię,  do  Kazachstanu  i  północnej  Rosji,  w  hołdzie  dla  ich  męczeństwa  oraz  wierności  ideałom
wolności  i  niepodległości.

Nadawany  jest  osobom,  które  w  chwili  deportacji  posiadały  obywatelstwo  polskie  oraz  dzieciom tych  osób  urodzonych  na
zesłaniu. Krzyż może być także nadawany osobom, które były więzione w łagrach i miejscach zsyłek jako obywatele polscy, a
w chwili nadawania im Krzyża posiadają obywatelstwo innego państwa. Krzyż nadawany jest osobom żyjącym w dniu wejścia
w życie ustawy o jego ustanowieniu, to jest w dniu 1 stycznia 2004 r.

Odznakę Krzyża Zesłańców Sybiru mogą wręczać: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy centralnych
urzędów, wojewodowie i ich zastępcy oraz inna osoba upoważniona przez Prezydenta RP.

Krzyż  Wolności  i  Solidarności  jest  nagrodą  ustanowioną  w  2010  r.  dla  działaczy  opozycji  wobec  dyktatury



komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do
12 grudnia 1981 r., na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy:

byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości1.
i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, lub

prowadzili  zagrożoną  odpowiedzialnością  karną  lub  represjami  działalność  na  rzecz  odzyskania  przez  Polskę2.
niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
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