
Nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" 

Numer karty : 
USC.10.01 
  
1.Wymagane dokumenty: 

Wniosek wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia małżeństwa Jubilatów oraz numerami PESEL. 

2.Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Stanu Cywilnego, Ul. Rynek Duży 7,  
37-455 Radomyśl nad Sanem pokój nr  3., tel. 15 845 43 42. 
 

3.Opłaty:-  

Wolne od opłaty skarbowej. 

4.Termin i sposób załatwienia: 

Około 6 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Wnioski o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" przekazywane są do Podkarpackiego 

Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można dokonać (w przypadku Jubilatów obchodzących 50 

rocznicę pożycia małżeńskiego) w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku 

małżeńskiego.  

Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

w terminie (średnio) około sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Informacji o terminie wręczenia medali przez Wójta Gminy w imieniu Prezydenta RP udzieli Kierownik 

USC. 

5.Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach /Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. 

zm./ 

2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów 

odpowiednich dokumentów /Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743/. 

6.Formularze:- Brak 

7.Tryb odwoławczy:-Brak 

8.Uwagi:-   

    Osoby, które przeżyły przynajmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim, mogą zgłosić taki Jubileusz 

do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu zameldowania /mogą ten fakt zgłosić również najbliżsi/. 

   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego po zgromadzeniu odpowiednich dokumentów tj. odpisu 

skróconego aktu małżeństwa ,  sporządza wniosek o nadanie Medalu. Wniosek ten  zostaje podpisany 

przez Wójta Gminy  i  przesyłany jest do Podkarpackiego  Urzędu Wojewódzkiego. 



    Urząd Wojewódzki sporządza wykaz wniosków, który po podpisaniu przez Wojewodę przekazuje do 

Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie przekazanych wniosków Prezydent RP 

nadaje małżonkom Medale Za Długoletnie Pozycie Małżeńskie. Jubilaci otrzymują od Prezydenta RP 

list gratulacyjny, a Kancelaria Prezydenta RP przekazuje odznaczenia wraz z legitymacjami do Urzędu 

Wojewódzkiego. 

    Urząd Stanu Cywilnego po otrzymaniu stosownej informacji dokonuje odbioru odznaczeń z Urzędu 

Wojewódzkiego i ustala z Jubilatami termin ich wręczenia. 

    Odznaczenia mogą być wręczane Jubilatom w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez 

Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem  podczas zorganizowanej uroczystości lub mogą być indywidualnie 

odebrane przez Jubilatów lub ich najbliższych. Procedura od momentu zgłoszenia jubileuszu                                                         

w Urzędzie Stanu Cywilnego do momentu wręczenia odznaczeń trwa około 6 miesięcy. 

9.Imie , nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie i aktualizację karty: 

 Agata Wydra -  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem. 

10.Imie , nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za zatwierdzenie i aktualizację karty: 

 Jan Pyrkosz  - Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem. 

 

 


