DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 listopada 2019 r.
Poz. 2208
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Turystyki”,
ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia
Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r.
poz. 38) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu 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. poz. 1232), wprowadza się
następujące zmiany:
1)

załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2)

załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Wnioski o przyznanie odznaki złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje się na
podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
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z dnia 21 października 2019 r. (poz. 2208)

Załącznik nr 1Załącznik nr 1
WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZASŁUGI DLA
TURYSTYKI”
FIZYCZNEJ
WZÓR WNIOSKU O NADANIE
ODZNAKIOSOBIE
HONOROWEJ
„ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI”
OSOBIE FIZYCZNEJ

……………………………….
(nazwisko i imię (imiona))

……………………………….
(data urodzenia)

……………………………….
……………………………….

(stanowisko)

(miejsce urodzenia)

……………………………….
(miejsce pracy)

Staż pracy zawodowej ogółem: …….. lat, w turystyce: …………… lat, w społecznej działalności
turystycznej ………… lat.
Posiadane odznaki resortowe, wyróżnienia (nazwa, rok nadania):

Czytelny podpis wnioskodawcy
ze wskazaniem pełnionej funkcji:
ZATWIERDZAM

MINISTER
Warszawa, dnia ..............
Data sporządzenia wniosku:
Przewidywany termin wręczenia odznaki:
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Załącznik nr 2

Poz. 2208

Załącznik nr 2

WZÓR
WNIOSKU
O NADANIE
ODZNAKI
HONOROWEJ
„ZA ZASŁUGI
TURYSTYKI”
WZÓR
WNIOSKU
O NADANIE
ODZNAKI
HONOROWEJ
„ZA DLA
ZASŁUGI
DLA
ORGANIZACJI
LUB
INNEJ
INSTYTUCJI
TURYSTYKI” ORGANIZACJI LUB INNEJ INSTYTUCJI

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej proponowanej do wyróżnienia odznaką honorową „Za Zasługi
dla Turystyki”:

Posiadane odznaczenia i odznaki, nazwa, rok nadania:

Czytelny podpis wnioskodawcy
ze wskazaniem pełnionej funkcji:

ZATWIERDZAM
MINISTER

Warszawa, dnia ............
Data sporządzenia wniosku:
Przewidywany termin wręczenia odznaki:
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