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522
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 28 czerwca 1996 r.
w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów
Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowe
go Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, sporządzonego w Paryżu dnia 26 maja 1995 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie
z artykułem X ustęp 1 Porozumienia między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego
Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w War-

szawie, sporządzonego w Paryżu dnia 26 maja 1995 r.,
dokonane zostały przewidziane w tym artykule notyfikacje i w związku z powyższym porozumienie weszło
w życie dnia 10 maja 1996 r.
Minister Spraw Zagranicznych: D. Rosati

523
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 lipca 1996 r.
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Łączności", 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) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się odznakę honorową "Zasłużony

dla

Łączności", zwaną

dalej

"odznaką".

§ 2. Odznaka jest szczególnym wyróżnieniem i może być

nadawana pracownikom resortu łączności, pracownikom służb łączności w innych jednostkach organizacyjnych, członkom organizacji społecznych oraz innym osobom fizycznym, działającym na rzecz łączno
ści, w uznaniu:
1) wieloletniej, nienagannej i szczególnie sumiennej
pracy,
2)

osiągnięć

w popularyzowaniu i wdrażaniu do praktyki nowych rozwiązań w dziedzinie łączności.

§ 3. 1. Odznakę nadaje Minister Łączności z własnej
inicjatywy albo na wniosek:

1) ministra lub kierownika
2)

urzędu

centralnego,

właściwego organu jednostki organizacyjnej lub
organizacji społecznej, działającej na rzecz łączno
ści ,

rządowej bądź

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać
opis zasług i osiągnięć w służbie łączności, uzasadniających nadanie odznaki osobom wymienionym w § 2,
oraz ich dane personalne .
rządzenia .

§ 4. 1. Odznaka ma kształt ośmioramiennej gwiazdy o średnicy 25 mm; jest wykonana z metalu w kolorze złotym. Na licowej stronie odznaki, w środku gwiazdy, na okrągłej tarczy, jest umieszczony symbol poczty
- trąbka na tle masztu radiowo-telewizyjnego; wokół
tarczy, na otoku z białej emalii, jest umieszczony napis
"ZASŁUŻONY DLA ŁĄCZNOŚCI". Na odwrotnej stronie odznaki, w środku, znajduje się poziomy napis "MI NISTER ŁĄCZNOŚCI", a w otoku - "RZECZPOSPOLITA POLSKA". Odznaka jest zawieszona na metalowej
prostokątnej klamrze o wymiarach 25x6 mm, w kolorze
odznaki . Na środku klamry jest umieszczona lilijka. Po
obu stronach lilijki są umieszczone dwa poziome emaliowane paski: niebieski i czarny. Odwrotna strona
klamry jest gładka.

2. Wzór odznaki stanowi
dzenia.

załącznik

nr 2 do

rozporzą

§ 5. 1. Odznakę wręcza uroczyście Minister Łączno 
lub osoba przez niego upoważniona, wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki.

ści

3) terenowego organu administracji
organu samorządu terytorialnego.

3. Wzór wniosku stanowi

4. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony Ministrowi Łączności przynajmniej na dwa
miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę
terminem wręczenia odznaki.

załącznik

nr 1 do rozpo-

2. Wzór legitymacji stanowi

załącznik

nr 3 do rozpo-

rządzenia.

3.

Odznakę

nosi

się

po prawej stronie piersi.

§ 6. Koszty odznaki oraz wydatki związane z Jej
nadawaniem będą pokrywane z budżetu państwa,
w części dotyczącej Ministerstwa Łączności .

