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ZARZĄDZENIE Nr tJ4 PREZESA RADY MINISTR()W 

z dnia 2 listopada 1971 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień od pracy zawodowej dla celów kultury fizycznej I turystyki. 

Zarządza się, co następuje: 

§ l. W, zarządzeniu nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
8 stycznia 1965 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej 
dla celów kul1ury fizycznej i turystyki (Monitor Polski Nr 7, 
poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:. 

l) vi § 3 pkt 6 dodaje się na końcu "oraz Górskie Ochotni
cze Pogotowie Ratunkowe Polskiego Towarzystwa Tu
rystyczno-Krajoznawczego" ; 

2) dotychczasową treść § 4 oznacza się jako ust. 1 I dodaje 
się ust. 2 w brzmieniu: 
,,2. Przepis ust l nie ma zasŁosowania przy udzielaniu 
zwolnień od pracy zawodoweJ/ ratownikom Górskiego 

Ochotniczego Pogotowia ' Ratunkowego w rażie na
gIego wezwania do · akcji ratowniczej. W takim wy
padku wniosek powinien być złożony najpóżniej w 
ciągu 3 dni po zakończeniu akcji."; 

3) dotychczasową treść § 6 oznacza się jako ust. 1 i do
daje się ust. 2 w brzmieniu: 
,,2. Zwolnienie od pracy zawodowej może być udzielone 

ratownikowi Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ra
.tunkowego na czas niezbędny do wykonanIa funkcji 
·ratownika." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . . 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLA~YCH 

'Z dnia 26 października 1971 r. 

w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zaslużony dla Budownictwa IPrzemyslu Materlalów Budowlanych", zasad I trybu 
jej nadawania oraz sposobu noszenia. 

Na podstawie § 7 uchwały nr 218 Rady Ministrów z dnia 
,15 października 1971 r. w sprawie ustanowienia odznaki 
"Zasłuźony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych" (Monitor Polski Nr 53, poz. 343) zarządza się, 

,co następuje: 
§ 1. Ilekroć w zarządzeniu użyto określenia "pracownik" 

należy Rrzez to .rozumieć pracowników wymienionych w § 3 
pkt l uchwały nr 218 Rady Ministrów z dnia 15 października 
1971 r. w' sprawie ustanowienia odznaki "ZasłuŻ'ony dla Bu
dowrrictwa i Przemysłu Materia łów Budowlanych" (Monitor 
Polski Nr 53, pOz. 343), zwanej dalej "uchwałą". 

I§ 2. 1. Opis i wzór odznaki "Zasłużony dla Budownictwa 
ł Przemysłu Materiałów Budowlanych" ustala załącznik nr l 
do zarządzenia. ' 

2. Wzór dokumentu stwierdzającego nadanie odznaki 
ustala załącznik nr 2 do zarządzenia. . . 

§ 3. Odznaka moźe być nadana pracownikowi, który: 
1) wzorowo spełnia zlecone mu obowiązki, jest zdyscypli

nowany oraz wyróżnia się dbałością o majątek społeczny, 
2) wykazuje wysoki poziom moralny I właściwą postawę 

społeczną· -, . . 

§ 4. Odznaką wyróżnia się w szczególności pracowni-
ków, którzy przyczyniają ' siędo: . 

1) przedterminowego wykonania . zadań produkcyjnych, 
2) obniżenia kosztów produkcji przez wynalazczość' 

i współzawodnictwo pracy, 
3) podniesienia stopnia bezpieczeństwa I higieny pracy, 
4) szkolenia i kształcenia nowych kadr dla budownictwa 

l przemysłu materiałów budowlanych. 
§ 5. 1. Odznaka brązowa moźe być nadana pracowniko

wi po 5 latach, a odznaka snibrna po 10 latach nieprzerwa
nej i nienagannej pracy w budownictwie i przemyśle ma
teriałów budow!anych. ' 

2. Odznaka złota może być nadana pracownikowi, który ,
posiada odznakę srebrną, nie wcześniej jednak niż po upły
wie 2 lat od otrzymania odznaki srebrnej. 

3. W szczególnych wypadkaCh może być nadana pra
cownikowi -odznaka złota lub srebrna mimo nie otrzymania 
uprzednio odznaki niższego stopnia. 

4. Osobom wymienionym w § 3 pkt 2 i 3 uchwały na
daje się odznakę w zależności od stopnia zasług, bez uzależ'" 
niania od okresu działalności ,i od otrzymania uprzednio od~ 
znaki niższego stopnia. 

I§ 6. Wnioski o nadanie odznaki przedstawiają Ministro
wi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych: 

l) właściwi ministrowie w odniesieniu do pracowników, 
jednostek podległych I nadzorowanych. 

2) przewodniczący , prezydiów wojewódzkich rad narodo
wych (rad narodowych miast wyłączonych z woje
/Wództw) w odniesieniu do pracowników prezydiów rad 
narodowych wszystkich stopni, 

3) właściwe centralne związki spółdzielcze I organizacje 
społeczne w odniesieniu do pracowników tych związków 
lub organizacji, -

4) dyrektorzy zjednoczeń podległych i nadzorowanych 
przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu· 
dowlanych w odniesieniu do pracowników central zjed
lIloczeń i zgrupo",-anych w nich przedsiębiorstw oraż dy
rektorzy innych jednostek organizacyjnych bezpośrednio 
podległY,ch Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Ma
teriałów Budowlanych w odniesieniu do pracowników 
tych jednostek, 

5) organy; organizacje f dyrektorzy, o których mowa w 
pkt 1-4 w odniesieniu do osób wymienionych 'w § 3 
pkt 2 i ~ uchwały. 
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§ 7. 1. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać; . jak np. święta państwowe, dzień oddania do eksploatacji no-
następujące dane dctyczące osoby zgłaszanej do wyróżni e- wego zakła du produkcyjnego. 
nia: imię i nazwi~ko, nazwisko pan i eńskie - gdy chodzi 2. Odznakę wręcza Minister Budownictwa i PrzemysIu 
o ~ężatki,imiona ,.rodziców, datę i miejsce urodzenia, miej- Materiałów Budowlanych lub osoba przez ni e go upoważ-
sce zamieszkania, miejsce pracy i stanowisko służbowe, wy- niona. 
ksita-łcenie, posiadane odznaczenia, wyczerpujące uzasadnie- § 9. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi. 
nie wniosku (szczegńlowe opisanie zasług ze wskazaniem § 10. 1., Ewidencję nadanych odznak prowadzi Minister· 
stażu pracy lub działalności), a w o'dniesieniu do pracowni- stwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 
ków ponadto opinię zakładowej organizacji politycznej 2. Fakt nadania, utraty lub pozbawienia odznaki odno-
i związ,kowej, opinię nadrzędnej jednostki organizacyjnej towuje się w aktach personalnych pracownika. 
i właściwego branżowo zarządu okręgowego związku zawo- ' § 11. 1. W razie zagubienia, zniszczenia lub kradzieży 
dowego. ' odznaki albo dokumentu stwierdzającego jej nadanie wydaje 

'2. Wnioski o nadanie odznaki powinny być przedsta- się nową odznakę lub dupllk:!t dokumentu. 
wione Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu- 2. Za ponownie wydaną odznakę pobiera się opłatę w 
dowlanych najpóźniej na 2 miesiące przed projektowanym wysokości ceny zakupu. 
terminem wręczenia odznaki. 3. ' Odznakę wydaje się nieodplatnie, jeżeli zniszczenie 

§ 8. 1. OdznaIsi wręcza się w sposób uroczysty na aka- lub zagubienie nastąpiło w związku z wykonywaniem pracy. 
de,miach organizowanych z okazji "Dnia Budowlanych", "Dnia § 12. Zarządzen ie. wchodzi w życie z dniem' ogłoszenia. 
Chemika" lub w dniach szczególnie uroczystych i ważnych, 

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych: 
A. Giersz 

Za!ącznikl do zarządzenia Ministra 
Budownictwa I Przemysłu Materia
łówBudowlanych z dnia 26 pażdzier
ka 1971 r. (poz. 345) . 

Załącznik nr 1 

' <, OPIS I WZOR ODZNAKI "ZASŁUŹONY DLA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAł.OWBUDOWLANYCH" 

. Odznaka "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Ma
teriałów Budowlanych", zwana dalej ' "odznaką" - stanowi 
kompozycję brył architektoni,cznych i zawieszona jest na 
klamrze. ' 

'Na licowej stronie odznaki znajduje się wyryty w głąb 
orzeł piastowski. 

Na odwrocie odznaki znajduje s i ę kompozycja liternicza 
w kształcie trójkąta z napisem , . Zasłużony dla Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych", 

Strona licowa 

\. 

Wewnątrz kompozycji umieszczony jest napis "Ministe r 
Bud. i PMB", a pod napisem znajduje s i ę stylizowana gałązka 
lauru. 
Odznaka połączona jest jednym kwadratowym ogn iwem 
z klamrą. Pod klamrą wmontowana jest agralka do zapięci:!. 

Odznaka o wielkości 30 mm wykonana jest z tombaku w 
trzech kolorach: brązowym patynowanym, srebrnym oksydo
wanym i złotym. 

Strona odwrotna 
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Załącznik nr 2 

_ WZOR DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI 
"ZASŁU~ONY DLA BUDOWNICTWA l PRZEMYSŁU MATERIAŁOW BUDOWLANYCH" 

Strona czołowa okładki 

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 

LEGITYMACJA Nr , ~ i . . .~ 

Warszawa, dnIa. J • 19 .•. r. 

wkładka 

MINISTER BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU 
MA TERIAŁOW BUDOWLANYCH 

Decyzją z dnia. • .. . 
zosŁał wyróżniony i i • i 

; . 
. . odznaką 

ZASŁUZONY DLA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU 

MATERIAŁOW BUDOWLANYCH 

ID.p. MINISTER 

Na czołowej stronie okładki dokumentu stwierdzającego 
nadanie odznaki wylłoczony jest wzór brązowej lub srebrnej 
Cl!bo złotej odznaki. pkladka jest koloru czerwonego. yYymia-

Iy dokumentu (otwartego) wynoszą: 105 X 148 mm (format A6' 
składany do formatu A7). . 

i.-


