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Nazwa usługi ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO 
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 

Odpowiedzialny za 
daną usługę 

 
Anna Pawłowska-Skrucha – Inspektor USC 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Nr telefonu, e-maIL 

       Urząd Stanu Cywilnego, ul. T. Kościuszki 34 (budynek "pod filarami")                 .             
.               tel. (22) 46-34-618 

Godziny 
urzędowania 

Poniedziałek                                  900 – 1800 
Wtorek, środa, czwartek,                800-1600 
Piątek                                             800-1500 

Wymagane 
dokumenty 

1. Wniosek o uhonorowanie jubilatów medalem za długoletnie pożycie 
małżeńskie – wg wzoru 

 

Wysokość opłaty Zwolnione z opłaty skarbowej 

Termin realizacji 
sprawy  

• Przyjęcie wniosku – „na poczekaniu” 
• Okres oczekiwania na odznaczenie medalami – około 6 miesięcy. 

Podstawa prawna 
sprawy 

1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tekst 
jednolity Dz. U. 2019, poz. 25).  

2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004r 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 z późn. zmian.). 

Tryb odwoławczy 
sprawy       Nie przysługuje 

Uwagi 

• Odznaczeni Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą być 
małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.  

• Z wnioskiem należy wystąpić do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca 
zamieszkania Jubilatów. 

• Wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie można 
złożyć nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym przypada 50 
rocznica zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli rocznica ta przypada w 
styczniu bądź lutym, wnioski można składać od 1 listopada roku 
poprzedzającego. 

• Rola Urzędu Stanu Cywilnego w tym zakresie polega na sporzadzeniu 
projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnejj sytuacji 
prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewody 
Mazowieckiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie 
odznaczenia za długoletnie pożycie  

Wzory wniosków Wniosek o uhonorowanie długoletniego pożycia małżeńskiego dostępny na 
www.grodzisk.pl oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Uwaga: aktualność karty jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na rok 
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