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2) 'szczegółowe uzasadnienie kandydatury, uwzględnia

Jące co najmniej jedno z nas~ępuiących kryteriów: 

a) wyróżniającą tnicjatywę j efektywność działania, 
na rzecz szkoły (placówki), 

, 
b) systematyczną ' i skuteczną pODlOC udzielaną nau

,czycielom w realizowaniu zadań dydaktycznych, 
" wyc~owawczych i opiekuńczych, , , 

e) wzorowe sprawowanie patrQnatu nad szkołą (pla- , 
cówką), 

d) wydatny udział. i wpływ ną polepszenie działa]· 
ności oświatowej i wychowawczei.,.na okreśJonym " . 
terenie, " 

§ 6. 1. Odznakę wręcza uroczysc e Minister Oświaty 
Wychowania lub osoba przez niego upoważniona wru 

z dokumentem stwierdzającym nadanie odznaki. 
2. Odznakę nadaną osobie fizyczn~j nośi się ' na 

prawej .stronie- piersi. 

§ 1. 1. Utrata odznaki następuje w razie prawomoc
nego skazanfa osoby wyróżnionej na karędodatkowlł PQ-
zbawienia praw publicznych. ' " 

2. Mini~ter Oświa(y i " wychowania może pozbawić 
odznaki w razie stwierdz~eńia, że nadanie . odznaki nastIł

piło na skutek wprowadzenia VI błąd. lub jeżeli osoba 
wyróżniona stała się niegodna jej posiadania. " 

§S. 1. Ewidencję Qsób wyróżnionych odznaką pro-
el "a~tywne uczestni.ctwo w pracy wychowawczej wadzi Ministerstwo ·Oświaty t Wychowania. ., 

szkoły (placówki), ' 2. W razie -zagubienia lub zniszczenia odznaki albo 
f} znaczący wkład w budowę j rozwój szkoły (pla- ' . dokumentu stwierdzającego jej nadanie, wy-daje si41 

--<:ówki) oraz mieszkań dla ' nauczycieli. wtórny egzemplarz qdznaki lub dokumentu. 

3. Wnioski powinny .być przedstawi~ne Ministrowi § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
Oświaty ' j W)'chowania w terminie do końca lutego 
kaid~gQ" roku. Prezes Rady Ministrów~ w z. Z. Messner 

Załącznik d~ uchwały nr 6 Rady 
Ministrów z dnia 25 stycznia 19B5r. 
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WZORRYSUNKOWY ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA O$WIATY" 
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,ZARZĄDZEN1P MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

ł ." , 
z dnia 22 stycznia 1985 r. 

w spra'" ie ustalenia I ogłoszeoia 8~atutu stowarzyszenia wyiszej użytecznoścI "Liga Obrony Kraju". 

Na podstav. ie § l rozporządzenia Rady " Ministrów 
z dnia 11 marCil 1964r. w sprawie zmiany nazwy stowa
rzyszeniawyższc' i użyteczności "Liga Przyjaciół 'Lolnie
rza" 'na "Liga Obrony Kraju" oraz w sprawie zmiany sta
tutu tego stowarzyszenia (Dz: U. Nr 10, poz. 64) zarządza 
aię.co następuje: ' 

§ l. Ustali'! się statut stowarzyszenia wyższej uży
teczności "Liga Obrony Kraju", Tękst statutu zostanie 
ogłoszony w odrębnym wydawnictwie. 

• 

§, 2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw We. 
wnętrznych z dnia 3 stycznia 1979 · r . w sprawie usta .. 
łenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia' wyższej uży .. 
tecm.ości "Liga ~Obron~ Kraju" (Monitor Polski Nr 1~ 
poz. 6). 

§ 3. 
szenia. 

Zarząd~enie wch.odzi w życie ~ dniem agio.-

Minister Spraw Wewnętrznych: C. Kjszcza1c 


