
 

 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA 

MEDALU WDZIĘCZNOŚCI  

  

 

Europejskie Centrum Solidarności ustanawia Medal Wdzięczności w celu uhonorowania 

obcokrajowców, którzy: 

1. wspomagali Polskę w jej trudnej walce o wolność i demokrację w czasie komunistycznej 

dyktatury 

2. badają i popularyzują na świecie historię antykomunistycznej, demokratycznej opozycji 

w Polsce 

3. w duchu ideałów Solidarności stają w obronie uniwersalnych praw człowieka, angażują 

się na rzecz promocji idei solidarności jako podstawy europejskiego porządku, działają na 

rzecz porozumienia między narodami, a ład społeczny i moralny budują na dialogu. 

 

Niniejszy Regulamin ustala zasady, tryb przyznawania i nadawania Medalu Wdzięczności, 

zwanego dalej Odznaczeniem. Do Medalu Wdzięczności nie stosuje się ustawy 

z 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (Dz.U.1992.90.450 ze zmianami). 

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA MEDALU WDZIĘCZNOŚCI 

 

1. Odznaczenie przyznawane jest obcokrajowcom, którzy wspomagali polską opozycję 

w czasach komunizmu poprzez wsparcie polityczne, medialne, pomoc sprzętową, 

pomoc charytatywną, czy też wsparcie społeczności lokalnej oraz promowanie idei 

Solidarności. Medal przyznawany jest także ludziom nauki i kultury, aktywistom, 

muzealnikom, dziennikarzom i publicystom, którzy dokumentują, badają i popularyzują 

historię ruchu Solidarność. Europejskie Centrum Solidarności przyznaje Odznaczenie 

także tym, którzy dziś w duchu ideałów Solidarności bronią uniwersalnych praw 

człowieka i wzmacniają pokój na świecie, budując dobre relacje między narodami.  

2. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach kapituła Medalu Wdzięczności może 

przyznać medal osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które przed 1989 rokiem 

na stałe mieszkały poza granicami Polski. 

3. Odznaczenie może być przyznane zarówno osobie żyjącej, jak i pośmiertnie. 

4. Odznaczenie przyznaje Europejskie Centrum Solidarności po pozytywnym 

zaopiniowaniu kandydatury przez kapitułę Medalu Wdzięczności. 

5. Nadanie Odznaczenia potwierdzone zostaje certyfikatem i dyplomem. 

 

 

  



 

 

KAPITUŁA MEDALU 

 

1. Kapitułą Medalu Wdzięczności jest gremium o charakterze honorowym 

i opiniodawczym, powołanym przez Europejskie Centrum Solidarności. 

2. W skład kapituły Medalu Wdzięczności wchodzą osoby o uznanym autorytecie, 

wywodzący się głównie z opozycji demokratycznej przed 1989 rokiem. 

3. W skład kapituły wchodzą:  

Lech Wałęsa — przewodniczący 

Bogdan Borusewicz 

Jerzy Borowczak 

Zbigniew Bujak  

Mirosław Chojecki  

Władysław Frasyniuk  

Bogdan Lis  

Andrzej Milczanowski  

Janusz Pałubicki  

Jan Rulewski 

Grażyna Staniszewska  

Danuta Winiarska-Kuroń 

4. Skład kapituły może ulec zmianie. Zmiana składu kapituły nie stanowi zmiany 

niniejszego Regulaminu. 

5. Pełnienie funkcji w kapitule ustaje w przypadku: 

a) rezygnacji z udziału w kapitule 

b) śmierci członka kapituły 

c) odwołania z ważnych powodów przez Europejskie Centrum Solidarności 

6. Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Odznaczenia. 

 

 

TRYB WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKAMI 

 

1. Wszczęcie postępowania o nadanie Odznaczenia następuje na podstawie złożonego 

wniosku. 

2. Z wnioskiem może wystąpić osoba prywatna, instytucja, stowarzyszenie, a także 

Europejskie Centrum Solidarności. 

3. Osoba zgłaszająca nie może zgłosić własnej kandydatury do uhonorowania Medalem 

Wdzięczności. 

4. Wnioski o przyznanie Odznaczenia składane są drogą elektroniczną lub pocztą, poprzez 

nadesłanie wypełnionego formularza, opublikowanego się na stronie: www.ecs.gda.pl. 

5. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca każdego roku.  

6. Po upływie wyżej wymienionego terminu wnioski zostaną przekazane członkom 

kapituły, która wyda opinię nie później niż po upływie trzydziestu dni od ich przekazania. 

http://www.ecs.gda.pl/


 

 

7. Wnioski, które wpłyną po 30 czerwca, zostaną rozpatrzone w następnym roku. 

8. Zgłoszony kandydat zostanie uhonorowany Odznaczeniem, jeżeli w głosowaniu 

kapituły otrzymał więcej głosów popierających niż przeciwnych. 

 

 

TRYB WRĘCZANIA MEDALU 

 

1. Obsługę procesu nadawania Odznaczenia prowadzi Europejskie Centrum Solidarności, 

do którego zadań w szczególności należy: 

a) przyjmowanie wniosków i ocena ich poprawności formalnej 

b) przedstawianie wniosków kapitule do zaopiniowania 

c) podejmowanie decyzji, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez 

kapitułę, w sprawie nadania Odznaczenia kandydatom. 

2. O przyznaniu Odznaczenia Europejskie Centrum Solidarności powiadamia wyróżnione 

osoby, ustalając w dalszej korespondencji datę, zasady i miejsce uroczystości. 

3. Europejskie Centrum Solidarności pokrywa koszty zakwaterowania w Gdańsku 

oraz przejazdu lub przelotu z miejsca zamieszkania do Gdańska i z powrotem, wyłącznie 

dla osób, które zostaną nagrodzone Medalem Wdzięczności.  

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, 

pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@ecs.gda.pl. 

3. Źródło pochodzenia danych (w przypadku zebrania danych z innego źródła niż osoba, 

której dane dotyczą): podmioty/osoby, które dokonały zgłoszenia do odznaczenia 

Medalem Wdzięczności. Dane dostępne są w siedzibie Europejskiego Centrum 

Solidarności oraz pod adresem: medal@ecs.gda.pl. 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: dane określone w formularzu 

zgłoszeniowym. 

5. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania związanego 

z nadaniem przez Europejskie Centrum Solidarności odznaczenia Medal Wdzięczności. 

6. Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

mailto:iodo@ecs.gda.pl
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oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych 

z Administratorem przetwarzają dane osobowe. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują – w związku z ich przetwarzaniem – 

następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – 

w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym), w przypadku gdy: 

i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, 

ii. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 

danych osobowych, 

iii. osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania danych, 

iv. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

v. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa. 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – 

w przypadku, gdy: 

i. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych 

osobowych, 

ii. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 

dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian 

ich ograniczenia, 

iii. administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, 

której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia 

roszczeń, 

iv. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 

danych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione 

są następujące przesłanki: 

i. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej 

z osobą, której dane dotyczą, lub na podstawie zgody wyrażonej przez 

tę osobę, 



 

 

ii. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie 

spełnione są następujące przesłanki: 

i. zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane 

dotyczą, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej przez Administratora 

ii. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnianych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 

stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 

wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, 

w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych przez Administratora osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być 

profilowane. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wzór Odznaczenia określa załącznik nr 1. 

2. Odznaczenie Medal Wdzięczności jest numerowane. Kolejny numer Odznaczenia 

wypisany jest na certyfikacie, którego wzór stanowi załącznik nr 2. 

3. Wzór dyplomu stanowi załącznik nr 3. 

4. Koszty produkcji Odznaczenia, certyfikatu i dyplomu pokrywane są z budżetu 

Europejskiego Centrum Solidarności. 

5. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane przez Europejskie 

Centrum Solidarności w każdym czasie. Zmiany nie muszą być opiniowane przez 

kapitułę. 

 


