Dz.U.2002.148.1232
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 sierpnia 2002 r.
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Turystyki", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.
(Dz. U. z dnia 13 września 2002 r.)
Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się odznakę honorową "Za Zasługi dla Turystyki", zwaną dalej "odznaką".
§ 2. 1. Odznaka jest szczególnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana:
	1)	obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej;
	2)	obywatelom państw obcych;
	3)	organizacjom lub innym instytucjom w kraju i za granicą
- w uznaniu ich zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianiu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.
2. Odznaka jest nadawana jednokrotnie.
§ 3. 1. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw turystyki z własnej inicjatywy lub na wniosek:
	1)	ministra lub kierownika urzędu centralnego;
	2)	kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw turystyki;
	3)	wojewody, marszałka województwa;
	4)	kierownika placówki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, podległej ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych;
	5)	organu statutowego krajowej organizacji społecznej i stowarzyszenia działającego na rzecz turystyki - w odniesieniu do pracowników i działaczy tych organizacji.
2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane osobowe - w przypadku osoby fizycznej albo nazwę i adres - w przypadku organizacji lub innej instytucji oraz informacje o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.
3. Wzór wniosku o nadanie odznaki osobie fizycznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, natomiast organizacji lub innej instytucji - załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony ministrowi właściwemu do spraw turystyki nie później niż na dwa miesiące przed planowanym terminem jej wręczenia.
§ 4. 1. Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 33 mm w kolorze srebrnym, wykonany w metalu. Pośrodku strony licowej widnieje stylizowany, biało emaliowany wizerunek sokoła wędrownego o rozpostartych skrzydłach, dzielących powierzchnię medalu na dwie części: górną, pokrytą emalią niebieską, z biegnącym powyżej łukiem napisem: "ZA ZASŁUGI" i dolną, pokrytą emalią zieloną, z umieszczonym niżej biegnącym łukiem napisem: "DLA TURYSTYKI". Na odwrotnej stronie medalu, pośrodku, jest umieszczony stylizowany monogram "RP", poniżej wyodrębnione miejsce na numer kolejny nadanej odznaki. U góry medalu uszko, pierścień i kółko, do zawieszenia na wstążce. Wstążka o szerokości 30 mm wykonana z rypsu jedwabnego, z biało-czerwonym paskiem szerokości 6 mm pośrodku i bocznymi paskami w kolorze srebrnym o równej szerokości 12 mm. Wstążka górą jest przeciągnięta przez podłużny otwór w metalowej listewce wysokości 12 mm i szerokości 33 mm, w kolorze srebrnym, ze stylizowanym wizerunkiem kompasu, po którego bokach widnieją pojedyncze gałązki wawrzynu o pięciu listkach; na odwrocie listewki jest zamocowane zapięcie.
2. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 5. 1. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza minister właściwy do spraw turystyki lub osoba przez niego upoważniona.
2. Wzór legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki osobie fizycznej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, natomiast organizacji lub innej instytucji - załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi.
§ 6. 1. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw turystyki.
2. W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki bądź legitymacji stwierdzającej jej nadanie, wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.
§ 7. Koszty odznaki oraz wydatki związane z jej nadawaniem będą pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw turystyki.
§ 8. Osoby, którym nadano odznakę "Za Zasługi dla Turystyki", na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują prawo do jej noszenia.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI" OSOBIE FIZYCZNEJ
..........................              ...................
(nazwisko i imię (imiona))               (data urodzenia)
..........................              ...................
   (miejsce urodzenia)                     (stanowisko)
..........................
     (miejsce pracy)
Staż pracy zawodowej ogółem: .................., w turystyce: 
.........., w społecznej działalności turystycznej: ..........
Posiadane odznaki resortowe, wyróżnienia (nazwa, rok nadania):
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Kierownik jednostki organizacyjnej
   przedstawiającej wniosek:
                                            ZATWIERDZAM
                                             MINISTER
..................
(pieczęć i podpis)
                                 Warszawa, dnia ..............
Data sporządzenia wniosku: ....................
Przewidywany termin wręczenia odznaki: ........
                          UZASADNIENIE
        (ze szczególnym uwzględnieniem zasług dla turystyki)
______________________________________________________________
                             .................................
                              (podpis osoby sporządzającej)
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI" ORGANIZACJI LUB INNEJ INSTYTUCJI
Nazwa i adres jednostki organizacyjnej proponowanej do 
wyróżnienia odznaką honorową "Za Zasługi dla Turystyki":
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Uzasadnienie wniosku ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć i
zasług dla rozwoju turystyki, w tym okres działania na rzecz 
turystyki:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Posiadane odznaczenia i odznaki, nazwa, rok nadania:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
      Wnioskodawca:
  (pieczęć wnioskodawcy)
Podpis i pieczęć imienna wnioskodawcy:
                                          ZATWIERDZAM
                                           MINISTER
                                    Warszawa, dnia ............
Data sporządzenia wniosku: ..................
Przewidywany termin wręczenia odznaki: ......
ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI"
Skala 2:1
wzór
ZAŁĄCZNIK Nr 4
WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI" OSOBIE FIZYCZNEJ
wzór
* Nazwa ministra właściwego do spraw turystyki w dniu wystawienia legitymacji.
________
Objaśnienie: Legitymacja ma wymiary 110 mm x 140 mm. Na zewnętrznej stronie legitymacji wydrukowane jest godło państwa.
ZAŁĄCZNIK Nr 5
WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI" ORGANIZACJI LUB INNEJ INSTYTUCJI
wzór
* Nazwa ministra właściwego do spraw turystyki w dniu wystawienia legitymacji.
________
Objaśnienie: legitymacja ma wymiary 110 mm x 140 mm. Na zewnętrznej stronie wydrukowane jest godło państwa.


