
REGULAMIN 

Medalu Za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa 
 

Na podstawie Art. 58 pkt 1 Statutu PSL, Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego uchwala regulamin medalu „Za zasługi dla Ruchu 

Ludowego”. 
 

§1 
Medal „Za zasługi dla Ruchu Ludowego” im. Wincentego Witosa zwany dalej 
Medalem im. W. Witosa jest najwyższym wyróżnieniem Polskiego Stronnictwa 

Ludowego. 
 

§2 
Medal im. W. Witosa przyznawany jest przed Świętem Ludowym przez Naczelny 

Komitet Wykonawczy na wniosek: 
-Władz Naczelnych PSL i  

-Prezydiów Zarządów Wojewódzkich PSL 
-Klubu Seniorów Ruchu Ludowego 

-Klubu Parlamentarnego PSL 
Wnioski o nadanie Medalu wymagają starannego uzasadnienia, zawierającego 

Zasługi dla Ruchu Ludowego i wsi. 
Medal  może być przyznawany także z powodu innych ważnych dla Stronnictwa 

wydarzeń oraz rocznic. 
Kandydat do odznaczenia zobowiązany jest do złożenia pisemnego 

oświadczenia. 
 

§3 
Medal im. W. Witosa przyznany jest za: 

-długoletnią aktywną działalność w organizacjach politycznych i 
społecznych ruchu ludowego, za osiągnięcia w umacnianiu jakości i rozwoju tego ruchu. 

-szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej w 
instytucjach związanych z Ruchem Ludowym, wsią i rolnictwem. 

 
§4 

Medal „Za zasługi dla Ruchu Ludowego” im. W. Witosa jest jednostopniowy. 
Przyznawany jest działaczom  Polskiego Stronnictwa Ludowego, Związku Młodzieży 

Wiejskiej, towarzystw i organizacji  związanych z Ruchem Ludowym. 
Medal W. Witosa może być przyznawany zbiorowo organizacjom społecznym, instytucjom, 

zakładom pracy, 
dla rozwoju Ruchu Ludowego. 

 
§5 

Medal im. W. Witosa może być przyznawany pośmiertnie. 
 

§6 
Medal im. W. Witosa wręczają: Prezes PSL, członkowie NKW PSL. członkowie 

Prezydium Rady Naczelnej PSL oraz inne osoby upoważnione przez Prezesa PSL. 
 



§7 
Opis Medalu im. W. Witosa: kształt. Wymiary, awers i rewers, sposób 

zawieszania określa Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. 
Naczelny Komitet Wykonawczy PSL określa również kształt oraz treść 

dyplomu pełniącego funkcje legitymacji Medalu im. W. Witosa. 
 

§8 
W przypadku zagubienia lub zniszczenia Medalu im. W. Witosa lub dyplomu odznaczony ma 

prawo ubiegać się o wydanie duplikatu, przekładając oświadczenie o fakcie i 
okolicznościach ich zniszczenia lub zagubienia. 

 
§9 

W przypadku, gdy postępowanie osoby odznaczonej nie jest zgodne z zasadami ideowymi 
Ruchu Ludowego oraz normami etycznymi Naczelny Komitet Wykonawczy PSL może 

odebrać tej osobie prawo do posiadania Medalu. 
 

§10 
Naczelny  Komitet Wykonawczy PSL powołuje Krajową Komisję ds. Medalu „Za zasługi dla 
Ruchu Ludowego” im. W. Witosa, która dokonuje wstępnego przeglądu i oceny zgłoszonych 

wniosków, przekłada Naczelnemu Komitetowi Wykonawczemu opinie oraz 
wnioskuje o nadanie Medalu. 

 
§11 

Ewidencje wniosków oraz osób odznaczonych Medalami im. W. Witosa prowadzi Biuro 
NKW PSL. 

 
   §12 

Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. 
 
 

                                                                                                      Rada Naczelna 
                                                                                      Polskiego Stronnictwa Ludowego 

Warszawa, dnia 16.10.2004 r. 


