
  Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2012    
Podlaskiego Kuratora Oświaty  
z dnia  8 lutego 2012r. zmienionego Zarządzeniem 
Nr 25/2014 z dnia 28 lutego 2014r. 

 
 

Regulamin pracy Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie 
orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej 

 
I. Podstawa prawna: 
 
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela ( Dz.U.z 2006r. Nr 97, poz. 674  

z  późn. zm.).  
2. Ustawa z dnia 16 października 1992 r - o orderach i odznaczeniach ( Dz.U. Nr 90, poz. 450 

i  451 z późn. zm). 
3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie 

szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz   
wzorów odpowiednich dokumentów ( Dz.U. Nr 277, poz. 2743 z późniejszymi zmianami). 

4.  Ustawa z dnia 24 maja 2000r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2008r. Nr 50, poz.  
292 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003r. 
 w  sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie  
danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. Nr 198, poz. 1930, z późn.  
zm.), 

  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 roku - w sprawie    
szczegółowych zasad nadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, trybu    
przedstawiania    wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia  
( Dz.U Nr 99, poz. 1073 ) 

 
II. Ordery i odznaczenia. 
 
§ 1. 1. Ustanowiony   przez   Sejm  Rzeczypospolitej   Polskiej   ustawą  z   dnia 4 lutego  
1921r. Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie 
Państwu i społeczeństwu. Order Odrodzenia  Polski jest nadawany osobom, które zasłużyły 
się Polsce zwłaszcza poprzez: 

1) wybitne  osiągnięcia w  podejmowanych 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. 
2. Order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas: 

1)  Klasa I - Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, 
2)  Klasa II - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, 
3)  Klasa III - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 
4)  Klasa IV - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 
5)  Klasa V - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 

 
§ 2. 1. Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. 
Krzy ż 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. Może być nadany także za: 

1) ofiarną działalność publiczną, 
2) ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną 

2. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: 
1) I   stopień - Złoty Krzyż Zasługi 
2) II  stopień - Srebrny Krzyż Zasługi 
3) III stopień - Brązowy Krzyż Zasługi. 

 
§ 3. 1. Nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających  
z  pracy zawodowej w służbie Państwa jest Medal za Długoletnią Służbę. 
 
2. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: 

1) I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę, po 30 latach pracy zawodowej, 
2) II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, po 20 latach pracy zawodowej, 
3) III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, po 10 latach pracy zawodowej. 
 

§ 4. 1. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci  
i młodzieży oraz  kształcenia i doskonalenia nauczycieli nadawany jest Medal Komisji 
Edukacji Narodowej. 
 
 2. Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest: 
      1) autorom   wybitnych   prac   pedagogicznych,   wyróżniających   się nowatorskich             

podręczników i pomocy naukowych, 
2)   nauczycielom    legitymującym    się    co    najmniej    siedmioletnią wyróżniającą   

się  działalnością   dydaktyczną,   wychowawczą   i opiekuńczą, inicjującym   
i podejmującym    nowatorskie  formy  i metody pracy edukacyjnej, 

3)  autorom     utworów     literackich,     popularnonaukowych,     dzieł scenicznych,   
muzycznych,   plastycznych,   filmowych,   widowisk telewizyjnych i audycji  
radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy   wpływ   wychowawczy   
 i  edukacyjny   na   dzieci i młodzież, 

4) nauczycielom     akademickim     legitymującym     się     wybitnym dorobkiem  
   w zakresie  oświaty i wychowania, 
5) działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których 

działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania, 
6) wyróżniającym  się pracownikom  nadzoru  i  doradztwa pedagogicznego   oraz 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
obywatelom  polskim  mieszkającym  za  granicą,  cudzoziemcom i innym osobom, 
którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania  Polski     za   granicą    
i  rozwoju    współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania, 

7)  innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty  
i wychowania, 

 
III. Procedura  opiniowania wniosków o nadanie orderów,  odznaczeń oraz Medalu 
Komisji Edukacji Narodowej. 
 
§ 5. Wnioski o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej  powinny   
być   przygotowane   na   obowiązujących   drukach, stanowiących   załącznik do aktów 
prawnych wskazanych w podstawie prawnej niniejszego regulaminu w pkt. 2, 3, 5. 
 



§ 6. Do   wniosków   o nadanie orderów  i  odznaczeń    należy  dołączyć wypełnione 
formularze  „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie". 
 
§ 7. 1. Podlaski Kurator Oświaty powołuje Komisję do spraw opiniowania wniosków o 
nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej, zwaną dalej Komisją. 

 
2. W skład Komisji wchodzą:  

1) 5 przedstawicieli Kuratora Oświaty, w tym przewodniczący,  który zwołuje  
posiedzenie komisji i kieruje jej pracami, 

2)   2 przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
3) 2 przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  „Solidarność” 

Pracowników Oświaty i Wychowania, 
4) l przedstawiciel Sekcji Oświaty i Wychowania KNSZZ „Solidarność 80”, 
5) 1 przedstawiciel Obywatelskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty. 
 

§ 8. 1 Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej 
zgłaszają: 

1) dyrektorzy szkół i placówek w stosunku do nauczycieli, po zaopiniowaniu przez radę 
pedagogiczną, 

2) dyrektorzy  Wydziałów  i Delegatur Kuratorium   Oświaty   w   Białymstoku  
w stosunku   do dyrektorów szkół i placówek, 

3) organy prowadzące szkoły i placówki w   stosunku   do dyrektorów   szkół  i   
placówek, 

4) władze statutowe związków zawodowych zrzeszające nauczycieli. 
 
2. Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej składane przez organ prowadzący 
przedszkole, szkołę lub placówkę wymagają pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny. 
 
3. Prawidłowo wypełnione wnioski o nadanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji 
Edukacji Narodowej przesyłane są na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek 
Kościuszki 9 lub składane bezpośrednio w siedzibie Urzędu w terminie do 15 lutego każdego 
roku. 
 
4. Członkowie Komisji otrzymują wykaz osób zgłoszonych do nadania orderów, odznaczeń 
oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Po zapoznaniu się z wnioskiem każdy z członków 
Komisji dokonuje oceny poprzez  wpisanie obok nazwiska kandydata liczby punktów od 0-4. 
Liczba przyznanych punktów powinna być adekwatna do uzasadnienia wniosku i jego  
zgodności z wymaganiami do danego wyróżnienia. 
 
5. Do nadania orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej zostaną 
zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają więcej niż 50% punktów możliwych do 
uzyskania. 
 
6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, w którym przy nazwiskach osób 
zgłoszonych do nadania orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej 
wpisuje się liczbę uzyskanych punktów. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji  
w ostatnim dniu posiedzenia. 
 
7. Wykazy z kandydatami do nadania orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji 
Narodowej  oraz przyznaną punktacją są niszczone w obecności członków Komisji. 



 
8. Dokumentację    dotyczącą  nadania orderów  i  odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji 
Narodowej przesyła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej w terminie do 31 marca 
każdego roku.    
       
9. Dokumentacja, o której mowa w ust. 8 powinna zawierać: 

1) pismo przewodnie,  
2) kserokopie   protokołu   z   posiedzenia   Komisji   Kwalifikacyjnej podpisanego przez  

wszystkich jej członków, 
3) wnioski   ułożone alfabetycznie w  jednym   egzemplarzu   na   obowiązujących 

drukach, 
4) wykazy i notatki  (na piśmie  i  płycie CD),    
5) wypełnione zapytania o udzielenie informacji o osobie (tylko dla kandydatów do 

orderów i odznaczeń państwowych). 
 

10. Wnioski nie zakwalifikowane zwraca się wnioskodawcom. 
 

 
 
Uzgodniono z:       Zatwierdził: 
 
Regionalną Komisją Oświaty i Wychowania  Podlaski Kurator Oświaty  
K NSZZ Solidarność 80 
Zarząd Regionu w Białymstoku       
.....................................................................        
   
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego 
Zarząd Okręgu Podlaskiego 
w Białymstoku 
..................................................................... 
 
Organizacją Międzyzakładową  
NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania  
w Białymstoku 
...................................................................... 
 
 
 
 
 
Białystok, 2012-  02 - 08 


