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Statut medalu. 

Medal został ustanowiony Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 3 marca 1944 roku. Ostateczny 

statut medalu został zatwierdzony w nowej redakcji Dekretem PRN ZSRR z dnia 28 marca 1980 roku. 

Medalem Nachimowa nagradzano marynarzy i żołnierzy oraz podoficerów Marynarki Wojennej oraz jednostek 

morskich straży granicznej za: 

- umiejętne i odważne działania, które doprowadziły do sukcesywnego wykonania rozkazów wojennych dla 

okrętów Marynarki i jednostek morskiej straży granicznej; 

- męstwo osobiste podczas walk w obronie granicy morskiej ZSRR; 

- wzorową postawę, ofiarność i poświęcenie podczas służby wojskowej, związanej ze zwiększonym ryzykiem dla 

życia. 

Łącznie medalem Nachimowa nagrodzono 14020 osób. 

Medal Nachimowa jest noszony po lewej stronie klatki piersiowej po medalu „Za zasługi bojowe”. 

Ogólny opis medalu. 

Medal Nachimowa ma formę kręgu z brązu o średnicy 36 mm. Na awersie w centrum znajduje się wizerunek 

popiersia admirała Pawła Nachimowa, nad którym jest widoczny napis wypukłymi literami: „АДМИРАЛ 

НАХИМОВ”. W dolnej części awersu zostały umieszczone dwie gałęzi laurowe, połączone pięcioramienną 

gwiazdą. Na rewersie medalu w środkowej części jest widoczny płynący okręt żaglowy, który otoczono liną oraz 

łańcuchem z dwoma skrzyżowanymi w tle kotwicami. Rewers medalu ma otok, przy którym znajduje się 111 

kropek. 

Cały krążek medalu ma po obu stronach otok, wszystkie napisy są wypukłe. 

Medal za pomocą uszka w górnej części i zawieszki został połączony z pięciokątną metalową blaszką (kołodką), 

owiniętą wstążką z niebieskimi i białymi paskami.  
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Szczegółowe opisy różnych odmian medalu. 

Uszko Medalu Nachimowa ma oryginalny kształt w postaci trójkąta i zawsze jest mocowane do krążka za pomocą 

lutowania. Medal Nachimowa jest również jedynym radzieckim medalem, na który nanoszono numer seryjny 

odznaczenia na rancie medalu, w dolnej części (6h wg wskazówek zegara). 

Wariant 1 (wczesny). Numer seryjny medalu został wyryty ręcznie. Minimalny znany numer – 2, maksymalny – 

1562. 
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Wariant 2. Numer seryjny medalu został wybity stemplem. Cyfry dużego rozmiaru. Minimalny znany numer – 1627, 

maksymalny – 5855. 
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Wariant 3. Numer seryjny medalu został wybity stemplem. Cyfry mniejszego rozmiaru. Minimalny znany numer – 

6005, maksymalny – 16952. 

  
Porównanie sposobu naniesienia numerów seryjnych medalu trzech wariantów. 
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Na rynku kolekcjonerskim bardzo często można spotkać kopie medalu Nachimowa. Jakość ww. podróbek bardzo 

się różni, często wskazana konsultacja doświadczonego specjalisty (www.czasybochaterow.pl) w celu określenia 

autentyczności odznaczenia. 
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