
Nasz system odznaczeń

Zrób coś 
niesamowitego dla 
kogoś niesamowitego

Odznaczenia są dla 
osób, które
•  wywarły rzeczywisty wpływ; 

•  stanowią przykład najbardziej trwałej i 
bezinteresownej służby wolontariackiej; 

•  zyskały szacunek w swoim środowisku; 

•  polepszyły sytuację, zwłaszcza osób mniej 
sprawnych; 

•  wykazały się odwagą moralną;

•  wykazały innowacyjność lub przedsiębiorczość; 
lub 

•  wniosły wyróżnienie do brytyjskiego życia oraz 
wzmocniły jego reputację.

Więcej informacji na temat systemu odznaczeń można 
znaleźć pod adresem:
www.gov.uk/honours 

Skontaktuj się z Sekretariatem ds. Odznaczeń i Nominacji 
[Honours and Appointments Secretariat] pod adresem: 
Honours and Appointments Secretariat  
1 Horse Guards Road, London SW1A 2AQ

Email: honours@cabinetoffice.gov.uk
Telefon: 020 7276 2777

Leroy Rosenior MBE 
Za usługi w zwalczaniu dyskryminacji w sporcie



Jak  
nominować?

Kto podejmuje decyzję?Jakie są wyróżnienia?

Jest łatwiej niż Ci się wydaje. Wskazówki, jak 
napisać nominację, informacje o systemie 
odznaczeń oraz formularz nominacji online 
znajdziesz pod adresem www.gov.uk/honours. 
Możesz również skontaktować się bezpośrednio 
z zespołem, a my wyjaśnimy Ci proces lub 
prześlemy Ci papierową wersję formularza 
nominacyjnego. 

W nominacji opisz, co jest wyjątkowego 
w osiągnięciach twojego kandydata, i pokaż, 
w jaki sposób wywarł(a) wpływ i jaką uczynił(a) 
różnicę. Najlepsze nominacje pokazują, w jaki 
sposób dana osoba pokonała przeszkody lub 
poszła o krok dalej.

Do każdej nominacji potrzebne są co najmniej 
dwa listy poparcia. Listy te powinny być napisane 
przez osoby, które znają kandydata i mogą 
poprzeć jego działania. 

Po dokonaniu nominacji wszystkie informacje są 
sprawdzane, a osoby, które znają kandydata lub 
obszar jego działalności, proszone są o opinię.

Przygotowana jest pochwała do rozważenia przez 
jedną z 10 niezależnych specjalistycznych komisji 
ds. odznaczeń.

Komisje te składają się z niezależnych ekspertów 
z zakresu usług społecznych, wolontariackich 
i publicznych; sztuki i mediów, sportu, zdrowia, 
edukacji, nauki i technologii, gospodarki i polityki. 
Każda komisja wybiera najwartościowszych 
kandydatów i przedstawia rekomendacje 
centralnej komisji, której przewodniczy Szef 
Służby Cywilnej. Następnie przygotowują 
ostateczną listę dla premiera, który przedstawia ją 
do zatwierdzenia Jej Królewskiej Mości. 

Od momentu nominacji do momentu pojawienia 
się kandydata na liście z wyróżnieniem mija 
zwykle ponad rok. Potrzeba czasu, aby sprawdzić 
fakty i uzyskać stosowne opinie. 

Niezależne wyspecjalizowane komisje ds. 
odznaczeń decydują, który poziom wyróżnienia 
jest odpowiedni. W Orderze Imperium 
Brytyjskiego istnieją następujące klasy: 

•  Medal Imperium Brytyjskiego [British Empire 
Medal] (BEM) – przyznawany za bardzo 
praktyczne zasługi na rzecz społeczności 
w lokalnym obszarze geograficznym; 

•  Kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego 
[Member of the Order of the British 
Empire] (MBE) – za osiągnięcia lub zasługi 
dla społeczności, które wywarły trwały wpływ 
i stanowią przykład dla innych; 

•  Oficer Orderu Imperium Brytyjskiego [Officer 
of the Order of the British Empire] (OBE) – 
dla tych, którzy pełnili wybitną rolę w dowolnej 
dziedzinie w regionie lub w całym hrabstwie; 

•  Komandor Orderu Imperium Brytyjskiego 
[Commander of the Order of the British 
Empire] (CBE) – nagradzający znaczącą rolę 
w kraju lub regionie; oraz 

•  Rycerz lub Dama – dla tych, którzy wnieśli 
wybitny wkład w jakiejkolwiek dziedzinie, zwykle 
na poziomie narodowym.

Elizabeth Atere-Roberts OBE 
Specjalistka w pielęgniarstwie dla osób starszych za usługi w opiece 
zdrowotnej w Londynie 

Jest tak wielu niedocenionych bohaterów, 
którzy zasługują na uznanie - ale trzeba, aby ktoś 
ich nominował. #NominateToday [#Nominuj dzisiaj]#NominateToday [#Nominuj dzisiaj]

http://www.gov.uk/honours

