
Nr A~ł'1JJlOz. 530, .531 . MONJTOR POLSKI 

l I I Data i dzemJ. 4e
ma
t.sce 010-1 ostatJlie mlel8& I Miejsce zamJenkania •. 

_
L lP. Nazwisko 1 imię Imiona rodziców zamieszkania w za graniq , 
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, - --------- -- --. Groeholski WłodzI- Jan I MichaIlna 27.lV • 1916 Koło- Kołomyja, ul. Le- 5, Parkfield Lane 
mierz Kożuszka my ja glonów 169 Fea.rnhead. Warring .. 

ton, Lancs. 

, I 

6 Jasiński Euzebiusz Roch i Anna z domu 16.XII. 1900 War- .'Kołomyja, ul. Sło- 25, hanland Drive, 
Józef Chynowska szawa wackiego 16 South Ruisllip Mid-

d1esex. 

'1 Kempner vel Kem- Jakub i Rywka z d. 3.xI. 1919 Często- Warszawa, Złor.a. 42 7, Woddstock Road, 
piński Teofil Henry'< Gitler chowa m.13 Bristol 6. 

• 8 Klajman Abram ..:>tWa U L ll 1 ł!:1ka łUII- 3.III. 1911 Garwolin Garwolin, Sena- 17 Ł ł'ortland Road, 
da Glatsztajn torska 23 ondon, W 11. 

9 . Kornhauser Otokar Hirsz i Estera. z d . 7.XII. 1904 Kraków Kr .. ków, ul. Sw. 556, Chelsea Cloistera 
Gross Filipa 6 Sloane Avenue, Lon-

don, S. W. 3. 

Rutka Leon Michał i Maria z d. 9.IX. 1919 Mię- Obłuże Kolonia 2537. 6, Greentield Avenue 
Wałenda dzyłęż Gdynia 6 Peel Green, Eccles, 

10 

Manchester. 

11 . Zarudzki Edward Ka- Adam Franci3zek 1 25.xI. 1915 Wiedeń Lwów, ul. Poto- Glanyraton, Cilycwm. ' 
roI Franciszek Wllhelmina Katarzyna ckiego 64 Nr Llandovery, Carms., 

, z d. Koch South Wales 

12 Zurowski Karol Mar- · Stefan i Karolina 7.1. 1909 Lwów Krak.)w, ul. 31, Longridge Road, 
cin Józef Lel1wa z d. Dąmbska 

OgłoszenIe to ma moc doręczenia zainteresowanym de
cyzji o zwoln1eniu od po'M3Zecllnego obowiązku w~jsko
wego. 

Osoby, wymienione w zarządzeniu, tracą obywatelstwo 
polskie z dniem ogłoszenia niniejszego zarządzenia w Mo
nitorze Polskim (art. 11 ustawy z dnia 20 styczn1a. 1920 r. 

~ . 

DZIAŁ II 
SPRAWY GOSPODARKI NARODOWEJ 

531. 

UCHWAŁA RADY MINISTRóW 
z dnia 1 kwietnia 1950 r . 

'W sprawie zasad przyznawania stopni górniczych i ustale
nia wzorów mundurów górniczych w górnictwie węglowym. 

I 1. 1. Prawo do otrzymania stopni górniczych, określo
Dych w uchwale Rady Ministrów z dnia 30 listopada 
1949 r. w sprawie szczególnych' przywilejów dla górników 
w górnictwie węglowym (Monitor Polski Nr A-IOO, poz. 
1175), mają wszyscy robotnicy zatrudnienI w kopalniach 
węgla kamiennego i brunatnego, technicy i inżynierowie 
niższego, średniego I wyższego dozoru na kopaln1ach za
trudnieni w ruchu i rozbudowie kopalń oraz technicy i in
żynierowie zatrudnieni w administracji węglowych przed
siębiorstw górniczych, w szkolnictwie górniczYłl1, insty
tucjach górniczych, władzach górniczych i Ministerstwie 
Górnictwa. 

2. Stopnie górnicze Dyrektora Górniczego i Generalne
go Dyrektora Górniczego mogą być w wyjątkowych przy
padkach przyznawane również innym pracownikom, zaj
mującym kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach 
przemysłu węglowego lub w Ministerstwie Górnictwa. 

ł 2. Stopnie nadaje: 
1) Generalnego Dyrektora - Rada Ministrów na wnio

sek Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów, 

2) Generalnych Dyrektorów Górniczych, Dyrektorów 
Górniczych 1 Inżynierów Górniczych - Minister Górnic
twa, 

S) Techników Górniczych - Naczelny Dyrektor właści
wych Zakładów Przemysłu Węglowego, 

4) Górników I Aspirantów Górniczych - Dyrektorwła
ściwej kopalni. 

I 3. Zarządzenie Ministra Górnictwa ustaUwarunki 
oraz szczegółowy tryb postępowania przy nadawaniu stop
ni górniczych, wymienionych w I 2 ntt. 2) -4} . . 

Urzędnicza 21 London S. W. 5 

o obywatelstwie Państwa Polskiego - Dz. U. R. P. Nr 7, 
poz.~ 44) . 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
Konstanty RokossowsJd 

Marszałek Polski 
MINISTER ADMI.r."tISTRACJI PUBLICZNEJ 

Władysław Wolski 

I 4. 1. Pracownik nie traci prawa do przyznanego mu 
stopnia górniczego w przypadku zmiany lub zaprzestania 
pracy. . 

2. Utrata stopnia górniczego następuje z samego prl1wa 
w przypadku wyroku sądowego orzekającego utratę pr~Vl 
publicznych i honorowych. -

§ 5. 1. Z posiadaniem stopnia górniczego związane jest 
prawo noszenia munduru górniczego uroczystego i śłuż
bowego z odznakami stopnia górniczego. 

2. Osoba, którą pozbawiono stopnia górniczego, traci 
prawo do noszenia munduru służbowego. 

§ 6. 1. Prawo noszenia munduru górniczego z odznaka"; 
mi stopnia górniczego przysługuje uprawnionym, jak dłu
go pozostają w pracy w górnictwie węglowym. 

2. Inwa.lidzi i emeryci górniczy, którzy w chwili przej
ścia w stan inwalidztwa posiadali prawo noszenia mun
duru górniczego, zachowują to prawo dożywotnio. 

§ 7. Ustala się krój i formę uroczyste'go mundur.u gór
niczego, jednolitego dla wszystkich stopni, według wzorU 
zamieszczone w załączniku Nr L Mundur jest koloru 
czarnego. Generalni Dyrektorzy noszą na spodniach czar
ny pluszowy łam pas szerokości 8 cm. 

§ 8, Ustala się krój 1 formę munduru służbowego, skła
dającego się z dwurzędowej kurtki, dług1ch spodni, pła
szcza I okrągłej czapki typu wojskowego, sporządzanych 
z ciemno popielatego materiału wełnianego. Wzory mun.., 
duru słUŻbowego zawiera załącznik Nr 2. 

§ 9. Do munduru uroczystego i do munduru słuŻbowego 
używa się płaszcza koloru czarnego i ·popielatego, krojJl 
wojskowego, weąług wzoru zamieszczonego w załącznik,:! 
Nr 1, rys. 26 ' 

§ 10. Do stopnia górniczego przywiązane są odznaki 
stopnia, które na mundurze uroczystym naszyte . są ną. 
zewnętrznej stronie obu rękawów na wysokości ramiepia, 
a na mundurze służbówym w postaci patek na wykłada
nym kołnierzu kurtki. Wzory odznak zawarte są w za
łącznikach Nr 1 i 2 (rys. 13-18, 19-25,28-33). 

§ 11. Dotychczasowe mundury górnicze mogą być uży
wane aż do całkowitego ich zużycia. Nowe mundury gór
nicze mogą być sporzą.dzane tylko według wzorów ustalo
nych niniejszą uchwałą. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dnIem ogłoszenIa w· 
Monitorze Polskim. 

PREZES RADY MINISTRóW Józef ~nkiewfa 
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ZALĄCZNIK DO MONITORA POL~.KIEGO Nr A·47 

Załacznlk Nr 1 do uchwały Rady Ministrów z dnia 
1 kwietnia 1950 r. (poz. 531). 

OPIS ' MUNDURU GóRNICZEGO UROCZYSTEGO: 

\~I 
O 

O 

O 

Rys. l. Rys. 2. 

Kurtka górnicza wykonana jest z sukna czarnego krojem jak, rys. 1 I 2. zapinana na 9 guzIków z żół
tego metalu (rys . 7). na piersiach skoąne. ku dołowi zbliżające się patki z czarnego aksamitu, opatrzo
ne każ:iy w 5 guzików jak rys. 6. Kołnierz stojący, półwykładany. 5 cm wysoki, aksamitnY czarny. za
pinany na haftkę. Na kołnierzu znak górniczy perlik i żelazko (rys . 9) dla grup bl do f) wykonany 
z żółtego, błyszczącego metalu, a dla grupy a) wy konany jako haft złotą nicią jak rys. 10. Na ramio
nach, między łokciem a ramie'niem, na środkowej części ozdoby szmuklerskiej, powyżej aksamitnego 
półksiężyca nosi się dystynkcje grupy I rozetki da nego stopnia, Wymienione odznaki naszyte są na 
czarnym aksamicie. Rękawy mają u spodu czarne aksamitne wyłogi 8 cm szerokości I przyn ::l! żne 
takież patki 18 cm długie, 3 cm szerokie, z góry dl,) środka ścięte skośnie i opatrzone każdy w 5 guzicz
ków lrYS. 6), 
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Rys. 3. 
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Rys. 4. 

Rys. 5. 

Spodnie długie wykonane są ze sukna czarnego, krajem jak rys. 3. Spodnie dla grupy a) i dla Gene .. 
ralnego Dyrektora otrzymują czarny, podwójny, aksamitny la~pas (rys. 4). Detal lampasa w natu:, 
raJnej wielkości j ak rys. 5. 
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ł 
Rys. ". Rys. 9. 

Rys. 7 . Rys. 10. 

• 
Rys. 8. 

1 : 2 

Rys. 11. 

Kołpak górniczy wykonany jest z tektmy bez daszka, obciągnięty czarnym suknem, denko z góry 
miękkie, sukienne. Kołpak obszyty jest u dołu cienką czarną skórą, 5 mm szeroką (rys . 11) . Z przodu 
umieszczony jest emblemat (rys. 12l z prasowanej, wytłaczanej, żółtej błyszcząco - ma towe{ bla chy 
(dla grupy al - pozłącanejl. W wieńcu z liści dębowych i wawrzynowych znak górniczy perlik i że
lazko z blachy tłoczori'ej, białej (dla grupy a) - posrebrzanej), 
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Rys. 12. 

Przy kołpaku z lewej strony pióropusz z piórami zwisającymi 22 cm długości. Grupy f) I e) noszą 
pióropusz czarny. grupy dJ. cJ i bl noszą pióropusz biały. grupa al i Generalny Dyrektor noszą pióro
pusz zielony, członkowie orkiestr kopalnianych naszą pióropusz pąsowy. 

Rys. 15. 

Rys. 13. 

Rys. 16. 

Rys. 14. Rys. 17. 

( 

Rys. 18. 

Na górnym otoku kołpaka, 5 mm poniżej górnej jego krawędzi przyszyta jest borta jako dystynkcja, 
określająca stopiel1, a m:anowicie: 

aj generalny dyrektor 
generalny dyrektor górniczy I stopnia, 
genenlny dyrektor górniczy II stopnia, 
generalny dyrektor górniczy III stopnia, 

- borta 30 mm szeroka, na czarnym aksamicie tkana dystynkcja generalska "(rys. 13). 
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b) dyrektor górniczy I stopnia, 
dyrektor .górniczy II stopnia, 
dyrektor górniczy III stopnia, 

- borta 25 mm szeroka, na czarnym aksamicie tkane złote ząbki 10 mm wysokie i dwa złote paski 
u spodu po 7 mm szero.kości, przegrodzone międ;,;y sobą paskiem czarnym 1 mm szerokim (rys. 14). 

cl inżynier górniczy I stopnia, 
mzynier górniczy II stopnia, 
inżynier górniczy III stopnia, 

- borta 20 mm szeroka,. na czarnym aksamicie tkane złote ząbki 10 mm wysokie jeden złoty pasek 
u spodu 10 mm szeroki (rys. 15), 

dl technik górniczy I stopnia, 
technik górniczy II stopnia, 
technik górniczy III stopnia, 

- bOFta 15 mm szeroka, na czarnym aksamicie tkane złote ząbki 15 mm wysokie (rys. 16). 

e) górnik I stopnia, 
górnik II stopnia, 
górnik III stopnia, 

- borta z żółtej bawełny, tkana 1-0 mm szeroka (rys. 17l. 

f) aspirant górniczy I stopnia, 
aspirant górniczy II stopnia, 
aspirant górniczy III stopnia, 

- borta z ŻÓłtej bawełny, tkana 5 mm szeroka (rys. 18) . 

Rys. 19. 

Rys. 21. 

Rys. 20. 

Rys. 22. 



Rys. 23. 

Rys. 25. 

VI 

Rys. 24. 

• 
Dystynkcje na kurtce górniczej naszywane są 

ku środkowi w odstępie 3 mm od szmuklerskiego 
warkoczyka borty, symetrycznie z obu stron, a mia
nowicie dla stopni: 

1) grupy a) - po jednej borcie generalskiej, zło
tej 2,0 mm szerokiej, kontury borty tkane z 
czarnego jedwabiu (rys. 19). 

2) grupy b) - po jednym pasku 10 mm szero
kim, haftowanym w ząbki i ku środkowi po 
dwa paski złote 3 mm' szerokie w oddaleniu 
3 mm od siebie (rys. 20). 

3) grupy c) - po jednym pasku 10 mm szerokim, 
haftowanym złotą nicią na czarnym jedwabiu 
i ku środkowi po jednym pasku złotym 3 mm 
szerokim (rys. 21). 

4) grupy d) - po jednym pasku 10 mm szerokim, 
haftowanym złotą nicią na czarnym jedw3!biu. 
Haft stanowią ząbki (rys. 22)). 

5) grupy e) - po jednym pasku z 10 mm szero
kiej, żółtej borty bawełnianej (rys. 23). 

6) grupy f) - po jednym pasku z 5 mm s'zero
kiej, żółtej borty bawełnianej (rys . 24) . 

Dystynkcj a Generalnego Dyrektora wyobrażona 

jest Ba rys. 25, a mianowicie na czarnym aksamicie 
dwie borty generalskie jak przy stopniu a), między 
którymi haftem złotyl"~ wyszyte są liście dębowe, 

a po środku plakietka z orłem państwowym. 
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Prócz cech, odróżniających grupy, stosowane są w każdej grupie oznaczenia stopni służbowych za 
pomocą rozetek (rys. 8) z ŻÓłtego metalu, z wytłoczonym ku górze perlikiem i żelazkiem, przy czym 
tło powleczone jest czarną emalią, a wystający znak górniczy i otok pozostają błyszcząco metaliczne. 

W każdej grupie są trzy stopnie. Stopień l-gzy ma naszyte trzy rozetki jedną od drugiej Vi odległości 
2 cm. Stopień 2-gi ma naszyte dwie rozetki, druga naszyta w odległości 2 cm od środka pierwszej . Sto
pień 3-ci ma naszytą na osi dystynkcji jedną rozetkę w odległości - 6 cm - licząc' od środka rOZetki 
do szwu, naszytego na rękawie aksamitnego półksiężyca. 

o O 

O O 

Rys. 26a. Rys. 26b. 

Płaszcz górniczy, dwurzędowy wykonany Jest z czarnego sukna krojem jak rys. 26 a. i b., zapinany 
na 12 metalowych guzików (rys. 7), w dwu równoległych rzędach po sześć sztuk. Odległość guzików 
po 8 cm, odległość rzędów 15 cm. Kołnierz sukienny z patkami (rys. 28 do 33). Boczne kieszenie z obu 
stron Z klapami. Z tyłu płaszcz w kontrafald, dragon przypięty dwoma guzikami (rys. 7). Na dole 
płaszcz rozcięty z sześcioma guziczkami metalowymi (rys. 6). Dół płaszcza powinien kończyć się 20 ..::m 
ponad ziemią.. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Ministrów z dnia 
l kwietnia 1950 r. (poz. 531). . 

OPIS ' MUNDURU GóRNICZEGO SŁU2BOWEGO: 

o O 

o O 

Rys. 27a. Rys. 27b. 

Bluza (marynarka) słi1żbowa, gładka wykonana jest z sukna koloru ciemnosinegó (stalowego), kro
jem jak rys. 27a. i b. Z przodu sześć guzików (rys. 7) po trzy w jednym rzęizie, w odstępach co 12 cm, 
rzęiy oddalone od siebie o 18 cm. Na rękawach od tyłu po dwa guziczki (rys. 6). Wszystkie guziki u 
marynarki są metalowe żółte wedle rys. 6 i 7. . 

Rys. 28. 

Rys. :lBa. Rys. 29. 
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Rys. 30. Rys. 31. 

Rys. 32. Rys. 33. 

Na kołnierzu wykładanym przyszyte dystynkcje i stopnie na haftowanych na czarnym aksamicie 
patkach (rys. 28 do 3l), wedle wzorów odpowiadających dystynkcjom na mundurach uroczystych. 
Dystynkcje - rys. 32 l 33 - są tkane żółtym jE:dwablem na czarnym płótnie wyłogowym. 

Długość patek 8 cm, szerokość 3 cm. Rozetki stopni słuzbowych (rys. 8) umieszczone są w ten sposób, 
że pierwsza leży w odległości jej środka od przedniej krawędzi patki o 15 mm, środek drugiej 0:1 
środka pierwszej 20 mm, a środek trzeciej od środka drugiej również 20 mm. Rozetki umieszcza się 
na poziomie osi patki, tj . 15 mm od górnej i dolne.i krawędzi patki. Patka Generalnego Dyrektora ma 
na czarnym aksamitnym tle wyhaftowaną złotymi nićmi gałązkę dębowych liści (rys. 28). 

Spodnie długie są wykonane z sukna koloru ciemnosinego (stalowego) krojem jak rys. 3 z tym, Ż~ 
w grupie a) dochodzą czarne aksamitne lampasy, jak u munduru uroczystego (rys. 4 l 5). 

I, 
, , Rys. 34. :<:' " , .. 

" , 

Czapka służbowa jest Wykonana z sukna ciemnosinego (stalowego) krojem jak rys. 34. Daszek czar
ny, lakierowany, pasek skórzany lakierowany 2 cm wysoki z szlufkami, przypięty dwoma guziczkami 
(rys. 6>. Przód ronda o wysokości 4, 7 cm, rondo o średnicy 23 do 25 cm. Wysokość otoku wynosi 
5,2 cm. Dystynkcje na otoku, haftowane na suknie wyłogowym, stosownie do posiadanego stopnia sł:lż
bowego (rys. 28 do 33). Godło górnicze (rys. 33), wykonane z pasowanej, wytłaczanej, ŻÓłtej, błysz
cząco matowej blachy. 
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Ry~. 35 

Płaszcz ,órnłczy służbowy, wykonany z lukna koloru clemnoslnel:o krojem jak rJs. 26a. 1 b. 




