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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 męstwo i odwagę w obronie socjalistycznej Ojczyzny, zarówno podczas wojny, jak 

i w czasie pokoju na morskich obszarach działań taktycznych i strategicznych. 

Łącznie medalem Uszakowa nagrodzono około 16080 osób. 

Medal Uszakowa jest noszony po lewej stronie klatki piersiowej po medalu „Za odwagę”. 

 

Ogólny opis medalu. 

Medal Uszakowa ma formę kręgu ze srebra o średnicy 36 mm. Na awersie w centrum znajduje się wizerunek 

popiersia admirała Uszakowa, otoczony 84 wypukłymi kropkami. W górnej części awersu został umieszczony 

napis: „АДМИРАЛ УШАКОВ” rozdzielony pięcioramienną gwiazdką, w dolnej - dwie gałęzi laurowe, połączone 

dwoma skrzyżowanymi wstążkami. Awers odznaczenia ma wystającą otoczkę. Cały krążek medalu został na 

rewersie połączony z kotwicą o wysokości 48,5-49 mm. 

Medal został wykonany ze srebra 925 próby. Ogólna waga medalu wynosi 34,65+/-1g. 

Medal za pomocą uszka w górnej części kotwicy i zawieszki został połączony z pięciokątną metalową blaszką 

(kołodką), owiniętą wstążką koloru niebieskiego z białymi i granatowymi paskami po brzegach. Nad wstążką jest 

przymocowany do kotwicy łańcuch. 
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Szczegółowe opisy różnych odmian medalu. 

Wariant 1 (wczesny). Medal został wyprodukowany z połączenia metodą lutowania dwóch osobnych części: 

medalionu z wizerunkiem Uszakowa i kotwicy. Trzecią osobną część stanowi srebrna zawieszka połączona z 

uszkiem w górnej części kotwicy. Czwartą i piątą częścią odznaczenia można nazwać metalową kołodkę i łańcuch 

od kotwicy. Na rewersie medalu po prawej stronie od kotwicy został wybity seryjny numer odznaczenia. 

Minimalny znany numer – 9, maksymalny – 15704. 
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Wariant 2. Medale drugiego wariantu były wręczane pod koniec lat 80-ch. Medalion z wizerunkiem Uszakowa i 

kotwica stanowią jedną część. Brak numeru seryjnego na awersie odznaczenia. 
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Na rynku kolekcjonerskim często można spotkać podróbki medalu Uszakowa. Jakość ww. podróbek bardzo się 

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

autentyczności odznaczenia. 
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