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Statut medalu. 

Medal został ustanowiony Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 16 lutego 1957 roku. Ostateczny 

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

Medalem "Za ratowanie tonących" nagradzano; zawodowych ratowników, oraz innych obywateli ZSRR, a także 

obcokrajowców  za: 

- śmiałość, odwagę i ofiarność wykazane przy ratowaniu ludzi na wodzie; 

- wysoką czujność, która doprowadziła do uniknięcia nieszczęśliwych wypadków z ludźmi na wodzie; 

- wzorową organizację służby ratownictwa wodnego. 

Znane są przypadki wielokrotnego nagrodzenia medalem „Za ratowanie tonących”. Czterokrotnie medalem 

odznaczony został kapitan I rangi w stanie spoczynku M. Kotuchow, który uratował łącznie 150 ludzi.  

Łącznie medalem „Za ratowanie tonących” nagrodzono około 24.000 osób. 

Medal „Za ratowanie tonących” jest noszony po lewej stronie klatki piersiowej po medalu „Za odwagę w walce z 

pożarem”. 

Ogólny opis medalu. 

Medal „Za ratowanie tonących” ma formę kręgu z kolorowego metalu o średnicy 32 mm i wadze bez kołodki i 

zawieszki około 14,6 g. Na awersie jest widoczny płynący ratownik z uratowanym topiącym się człowiekiem. W 

górnej części awersu został umieszczony napis: „ЗА СПАСЕНИЕ”, w dolnej – “УТОПАЮЩИХ”.  

Na rewersie medalu widnieje wizerunek sierpa i młota, pod którym znajduje się gałąź laurowa oraz napis „СССР”.  

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

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

owiniętą wstążką niebieskiego koloru z białymi paskami.  
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Szczegółowe opisy różnych odmian medalu. 

Rodzaj 1. Uszko płaskie, stanowi całość z krążkiem.  

  

Rodzaj 2. Uszko bardziej zaokrąglone, grube.  
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Rodzaj 3. Uszko bardziej zaokrąglone, cienkie. Na uszku został wybity znak Mennicy Leningradzkiej.   

  

Po 1991 roku medal został ustanowiony jako nagroda Federacji Rosyjskiej.  
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Na rynku kolekcjonerskim często można spotkać podróbki medalu „Za ratowanie tonących”. Jakość ww. 

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

w celu określenia autentyczności odznaczenia. 
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