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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 2001 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu post´powania w sprawach o nadanie Medalu za Zas∏ugi dla Policji, sposobu
wr´czania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyró˝nionych i pozbawionych Medalu

oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerw-
ca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zas∏ugi dla Policji
(Dz. U. Nr 70, poz. 726) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Medal za Zas∏ugi dla Policji, zwany dalej „Me-
dalem”, nadaje si´ z okazji Âwi´ta Policji, Narodowego
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci lub z okazji innych Êwiàt paƒ-
stwowych, a w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach równie˝ w innych terminach.

§ 2. 1. Wniosek o nadanie Medalu Komendant
G∏ówny Policji przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych nie póêniej ni˝ na dwa miesiàce
przed przewidywanym terminem wr´czenia Medalu.

2. Wzór wniosku o nadanie Medalu stanowi za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Odznak´ Medalu wraz z legitymacjà stwier-
dzajàcà jego nadanie, zwanà dalej „legitymacjà”, wr´-
cza minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych lub
osoba przez niego upowa˝niona, a poza granicami kra-
ju — kierownik polskiego przedstawicielstwa dyploma-
tycznego lub urz´du konsularnego.

2. Wzór legitymacji stanowi za∏àcznik nr 2 do rozpo-
rzàdzenia.

3. Odznak´ Medalu wraz z legitymacjà wr´cza si´
w sposób i w okolicznoÊciach zapewniajàcych uroczy-
sty charakter aktu wr´czenia.

4. Wr´czenie odznaki Medalu poprzedza si´ odczy-
taniem treÊci decyzji ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych o jego nadaniu i wypowiedzeniem for-
mu∏y „Wr´czam Medal za Zas∏ugi dla Policji” lub
„W imieniu ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych wr´czam Medal za Zas∏ugi dla Policji”.

§ 4. 1. Odznak´ Medalu nosi si´ na lewej stronie
piersi, chyba ˝e przepisy paƒstwa, z którego pochodzi
osoba wyró˝niona, stanowià inaczej.

2. Zamiast odznaki Medalu mo˝na nosiç baretk´.

§ 5. Ewidencja osób wyró˝nionych Medalem oraz
osób, które zosta∏y go pozbawione, jest prowadzona
przez w∏aÊciwà w sprawach osobowych komórk´ orga-
nizacyjnà Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Admi-
nistracji w formie wykazów tych osób.

§ 6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia odzna-
ki Medalu albo legitymacji, na wniosek osoby wyró˝-
nionej, wydaje si´ ich wtórniki.

§ 7. Terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, nie sto-
suje si´ do wniosków o nadanie Medalu sk∏adanych
w 2001 r.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki



Dziennik Ustaw Nr 90 — 6565 — Poz. 1012

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. (poz. 1012)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI
MEDALU ZA ZAS¸UGI DLA POLICJI

str. 1 str. 2
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RZECZPOSPOLITA POLSKA

LEGITYMACJA
Nr ........

WARSZAWA

dnia .............................................

Decyzjà nr ...........

z dnia ..................................................... r.,

....................................................................
(nazwisko)

....................................................................
(imi´, imi´ ojca)

odznaczony(a) zosta∏(a)

.........................................................
(stopieƒ medalu)

MEDALEM
ZA ZAS¸UGI DLA POLICJI

Minister
w∏aÊciwy do spraw

wewn´trznych

(mp.)
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