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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zas∏u˝ony dla ¸àcznoÊci”, 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.
Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Ustanawia si´ odznak´ honorowà „Zas∏u˝ony
dla ¸àcznoÊci”, zwanà dalej „odznakà”.

§ 2. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyró˝-
nieniem i mo˝e byç nadawana pracownikom dzia∏u
∏àcznoÊç administracji rzàdowej oraz:

1) osobom pe∏niàcym s∏u˝b´ w jednostkach organiza-
cyjnych zwiàzanych z ∏àcznoÊcià,

2) pracownikom i cz∏onkom innych jednostek organi-
zacyjnych, organizacji zawodowych, zwiàzkowych
i spo∏ecznych dzia∏ajàcych w dziedzinie ∏àcznoÊci

— w uznaniu ich zas∏ug dla rozwoju ∏àcznoÊci, zw∏asz-
cza w zakresie wprowadzania nowych rozwiàzaƒ tech-

nicznych, prac badawczych, wdra˝ania najnowszych
osiàgni´ç techniki, oraz w uznaniu ich wieloletniej,
nienagannej i sumiennej pracy.

§ 3. 1. Odznak´ nadaje minister w∏aÊciwy do spraw
∏àcznoÊci z w∏asnej inicjatywy albo na wniosek:

1) kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej
lub bezpoÊrednio podleg∏ej ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw ∏àcznoÊci,

2) ministra lub kierownika urz´du centralnego,

3) terenowego organu administracji rzàdowej bàdê
organu samorzàdu terytorialnego,

4) organów statutowych krajowych organizacji zawo-
dowych zwiàzkowych i spo∏ecznych dzia∏ajàcych
na rzecz ∏àcznoÊci — w odniesieniu do pracowni-
ków i cz∏onków tych organizacji.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawieraç
dane personalne kandydata do wyró˝nienia oraz opis
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zas∏ug i osiàgni´ç w dziedzinie ∏àcznoÊci uzasadniajà-
cy nadanie odznaki.

3. Wzór wniosku stanowi za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

4. Wniosek o nadanie odznaki powinien byç przed-
stawiony ministrowi w∏aÊciwemu do spraw ∏àcznoÊci
nie póêniej ni˝ na dwa miesiàce przed planowanym ter-
minem jej wr´czenia.

§ 4. Odznaka mo˝e byç nadana tej samej osobie tyl-
ko raz.

§ 5. 1. Odznaka ma kszta∏t oÊmioramiennej gwiaz-
dy o Êrednicy 25 mm; jest wykonana z metalu w kolo-
rze z∏otym. Na licowej stronie odznaki, w Êrodku gwiaz-
dy, na okràg∏ej tarczy jest umieszczony symbol poczty
— tràbka na tle masztu radiowo-telewizyjnego; wokó∏
tarczy, na otoku z bia∏ej emalii, jest umieszczony napis
„ZAS¸U˚ONY DLA ¸ÑCZNOÂCI”. Na odwrotnej stro-
nie odznaki, w otoku, znajduje si´ napis
„RZECZPOSPOLITA POLSKA”. Odznaka jest zawieszo-
na na metalowej prostokàtnej zawieszce, o wymiarach
25 x 6 mm, w kolorze odznaki. Na Êrodku zawieszki jest
umieszczona lilijka. Po obu stronach lilijki sà umiesz-
czone dwa poziome emaliowane paski: niebieski i czar-
ny. Odwrotna strona zawieszki jest g∏adka.

2. Wzór odznaki stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 6. 1. Odznak´ wraz z legitymacjà stwierdzajàcà jej
nadanie wr´cza minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci
lub osoba przez niego upowa˝niona.

2. Wzór legitymacji stanowi za∏àcznik nr 3 do rozpo-
rzàdzenia.

3. Odznak´ nosi si´ po prawej stronie piersi.

§ 7. Koszt odznaki oraz wydatki zwiàzane z jej nada-
waniem sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, któ-
rej dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcz-
noÊci.

§ 8. Ewidencj´ osób wyró˝nionych odznakà prowa-
dzi urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw
∏àcznoÊci.

§ 9. W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub
legitymacji stwierdzajàcej jej nadanie, wydaje si´ wtór-
ny egzemplarz odznaki lub legitymacji, za zwrotem
kosztów.

§ 10. Osoby, którym nadano odznak´ „Zas∏u˝ony
Pracownik ¸àcznoÊci” oraz „Zas∏u˝ony dla ¸àcznoÊci”
na podstawie przepisów obowiàzujàcych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, zachowujà prawo do
jej noszenia.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 4 wrzeÊnia 2001 r.
(poz. 1145)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZAS¸U˚ONY DLA ¸ÑCZNOÂCI”

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ 
„ZAS¸U˚ONY DLA ¸ÑCZNOÂCI”

Imi´ i nazwisko kandydata ........................................................................................................

Imi´ ojca ....................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia ...........................................................................................................

Miejsce pracy* ..........................................................................................................................

Stanowisko s∏u˝bowe* .............................................................................................................

Sta˝ pracy:

— ogó∏em .........................................................................................................................

— w ∏àcznoÊci ...................................................................................................................

Uzasadnienie wniosku:

........................... ........................... ........................................
(data) (pieczàtka) (podpis wnioskodawcy)

__________________________________________________________________________________
* Wype∏niç w przypadku kandydata pozostajàcego w stosunku pracy.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ
„ZAS¸U˚ONY DLA ¸ÑCZNOÂCI”
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJÑCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ 
„ZAS¸U˚ONY DLA ¸ÑCZNOÂCI”

Minister
w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci*

LEGITYMACJA
NR ......

Warszawa, dnia .............................. 20..... r.

Nadaj´ Pani/Panu

................................................................

................................................................ 

ODZNAK¢ HONOROWÑ

„ZAS¸U˚ONY DLA ¸ÑCZNOÂCI”

Minister

mp.

147 mm

10
2 

m
m

ObjaÊnienie:
Ok∏adka do legitymacji jest koloru bordowego i ma wymiary 109 x 158 mm. Na jej
czo∏owej stronie wyt∏oczony jest z∏ocony wizerunek licowej strony odznaki.

* Nazwa ministra w∏aÊciwego w dniu wystawiania legitymacji zgodnie z ustawà z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158
i Nr 122, poz. 1314 i 1321 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63,
poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954 i Nr 102, poz. 1116).


