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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 Rolnictwa”, zwanà dalej „odznakà”.

§ 2. Odznaka mo˝e byç nadawana osobom fizycz-
nym, tak˝e cudzoziemcom, za osiàgni´cia w dziedzinie
rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

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

1) ministra lub kierownika urz´du centralnego,

2) wojewody,

3) organu jednostki samorzàdu terytorialnego,

4) kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej
lub podleg∏ej ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,

5) organu izby rolniczej,

6) organu statutowego krajowej spo∏eczno-zawodo-
wej organizacji rolników.

2. Odznaka jest nadawana jednokrotnie.

§ 4. 1. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawie-
raç dane personalne kandydata do wyró˝nienia oraz
informacj´ o osiàgni´ciach uzasadniajàcych nadanie
odznaki.

2. Wzór wniosku okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
dzenia.

3. Wniosek o nadanie odznaki powinien byç przed-
stawiony ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa
co najmniej na miesiàc przed przewidywanym przez
wnioskodawc´ terminem jej wr´czenia.

§ 5. 1. Odznakà jest okràg∏y, srebrzony, oksydowa-
ny medal o Êrednicy 30 mm. W Êrodku medalu jest
umieszczona p∏askorzeêba przedstawiajàca d∏onie
trzymajàce garÊç ziemi, z której wyrasta m∏oda roÊli-
na. RoÊlina ta jest pokryta zielonà emalià. Obok roÊli-
ny jest umieszczony napis „zas∏u˝ony dla rolnictwa”.
Medal jest zawieszony na zawieszce o wymiarach 
30 mm x 9 mm. Zawieszka ma kszta∏t wstà˝ki pokrytej
w po∏owie bia∏à, w po∏owie czerwonà emalià. Na Êrod-
ku wstà˝ki, na czerwono emaliowanej tarczy, jest
umieszczony orze∏ w kolorze srebrnym, wed∏ug wzoru
okreÊlonego w przepisach o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej. Na odwrotnej stronie za-
wieszki jest umocowane zapi´cie. Odznaka jest wyko-
nana z tombaku.

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

§ 6. 1. Odznak´ wraz z legitymacjà wr´cza uroczy-
Êcie minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa lub osoba
przez niego upowa˝niona.

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

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

§ 7. Ewidencj´ osób wyró˝nionych odznakà prowa-
dzi minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa.

§ 8. Koszty zwiàzane z nadawaniem odznaki sà po-
krywane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa w cz´Êci, której
dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw rolnic-
twa.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 2001 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zas∏u˝ony dla Rolnictwa”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i try-
bu nadawania, a tak˝e sposobu noszenia.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 16 lipca 2001 r. (poz. 833)

Za∏àcznik nr 1

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

str. 1

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

Wnioskodawca:

Nazwisko i imi´ kandydata .............................................................................................................

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

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

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

Stanowisko*) ....................................................................................................................................

Sta˝ pracy ogó∏em*) .........................................................................................................................

——————————
*) Wype∏niç w przypadku kandydata pozostajàcego w stosunku pracy.

Uzasadnienie wniosku:

Wnosz´ o nadanie odznaki honorowej „ZAS¸U˚ONY DLA ROLNICTWA”

........................................ ........................................
(data) piecz´ç (podpis wnioskodawcy)

Data nadania odznaki

str. 2
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ „ZAS¸U˚ONY DLA ROLNICTWA”

Skala 3:1

Skala 1:1
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Za∏àcznik nr 3

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

................................................................
(minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa)

LEGITYMACJA

Nr ..............

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

Nadaj´ Panu(i) ......................................
................................................................

urodzonemu(ej) dnia ............................

odznak´ honorowà

„ZAS¸U˚ONY 
DLA ROLNICTWA”

Minister

.............................
mp.

149 mm

10
5 

m
m

ObjaÊnienie:

Ok∏adka do legitymacji jest koloru wiÊniowego i ma wymiary 105 x 149 mm. Na jej czo∏owej stronie wyt∏o-
czony jest z∏ocony orze∏.


