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Statut medalu. 

Medal został ustanowiony Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 6 czerwca 1945 roku.  

Medal „Za ofiarną pracę podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945” został ustanowiony w celu nagrodzenia 

pracowników gospodarki narodowej, nauki, kultury, edukacji, którzy swoją ofiarną pracą zapewnili zwycięstwo w 

wojnie. Warto zaznaczyć, że pracownik w celu uhonorowania medalem musiał przepracować przynajmniej rok w 

okresie 06.1941 – 05.1945. 

Medal jest noszony po lewej stronie klatki piersiowej po medalu „Za wyzwolenie Pragi”. 

 

Ogólny opis medalu. 

Medal „Za ofiarną pracę podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945” został wykonany z miedzi i ma formę 

kręgu o średnicy 32 mm. Na awersie została umieszczona płaskorzeźba z wizerunkiem I. Stalina w mundurze 

Marszałka ZSRR. W górnej części awersu widnieje półokrągły napis „НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ”, w dolnej – „МЫ 

ПОБЕДИЛИ”. Na rewersie z góry w dół zostały wybite: napis wygięty łukiem do góry „ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД”, 

sierp i młot, napis „В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ” oraz pięcioramienna gwiazdka na 

samym dole.  

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

owiniętą czerwoną wstążką z jednym szerokim centralnym zielonym paskiem i dwoma wąskimi żółtymi paskami 

na brzegach.  

Łącznie medalem „Za ofiarną pracę podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945” nagrodzono 16.096.750 

osób. 
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Szczegółowe opisy różnych odmian medalu. 

Wariant 1. Uszko medalu stanowi osobny element i jest przylutowane do krążka. Medale tego wariantu zwykle 

wręczano tuż po wojnie w 1945 roku. 
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Wariant 2. Uszko w kształcie rosyjskiej litery „П” w górnej części medalu. Medale tego wariantu zwykle wręczano 

w latach  1945-1946. 
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Wariant 3. Uszko medalu bardziej zaokrąglone, płaskie. Medale tego wariantu również wręczano w latach 1945-

1946 
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Wariant 4. Uszko bardziej zaokrąglone, okrągłe. Medale tego wariantu wręczano pod koniec lat 40-ch. 

 

 

Na rynku kolekcjonerskim praktycznie nie istnieją podróbki medalu „Za ofiarną pracę podczas Wielkiej Wojny 

Ojczyźnianej 1941-1945” z powodu bardzo dużego nakładu i niskiej ceny odznaczenia. Jakość ww. podróbek 

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

określenia autentyczności odznaczenia.  
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