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Statut medalu. 

Medal został ustanowiony Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 14 września 1957 roku. 

Ostateczny statut medalu został zatwierdzony w dniu 25 stycznia 1958 roku dekretami Ministerstwa Obrony 

ZSRR, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR oraz Przewodniczącego KGB ZSRR. 

Medalem "Za nienaganną służbę" nagradzano wojskowych Armii Radzieckiej, Marynarki Wojennej, wojsk 

wewnętrznych oraz jednostek KGB za nienaganną służbę nie mniej niż 10 lat. Medal ma trzy stopnie: 

- medal I stopnia (za 20 lat nienagannej służby) 

- medal II stopnia (za 15 lat nienagannej służby) 

- medal III stopnia (za 10 lat nienagannej służby) 

Medal „Za nienaganną służbę” jest noszony po lewej stronie klatki piersiowej po innych medalach. 

Szczegółowe opisy różnych odmian medalu Ministerstwa Obrony ZSRR. 

Wariant 1 medalu I st. Medal wykonany ze srebra, był nadawany w latach 1958 – 1965. 
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Wariant 2 medalu I st. Medal wykonany z posrebrzanego mosiądzu, był nadawany po 1965 roku. 

  

 

Medale II i III st. nie miały wariantów lub rodzajów się i zawsze wyglądały tak samo. 
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Szczegółowe opisy różnych odmian medalu MSW ZSRR. 

W skrócie można wyróżnić medale, które były nadawane przez MSW ZSRR, wojska wewnętrzne MSW ZSRR, 

MSW poszczególnych republik radzieckich oraz Ministerstwo Ochrony Porządku Publicznego ZSRR. 
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Szczegółowe opisy różnych odmian medalu KGB ZSRR. 

Wariant 1 medalu I st. Medal wykonany ze srebra, był nadawany w latach 1960 – 1965. 

  

Wariant 2 medalu I st. Medal wykonany z posrebrzanego mosiądzu, był nadawany po 1965 roku. 
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Medale II i III st. nie miały wariantów lub rodzajów się i zawsze wyglądały tak samo. 
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Na rynku kolekcjonerskim można spotkać podróbki medalu „Za nienaganną służbę”. Jakość ww. podróbek 

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

określenia autentyczności odznaczenia. 
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