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ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSłU MATERIAłÓW BUDOWLANYCH 

z dnia 14 maja 1975 r. 

w sprawie ustalenia WZQru od.r.Dakł ."Budowniczy Huty Katowice". zasad I trybu jej nadawania i wręczania 
oraz sposobu noszenia. 

Na podsta wie § 5 uchwti'ły .nr ,65 Rady Ministrów 
z dnia 4 kwietnia 1975 r. wsprewJe mlanowie.n.i.a 'Odznaki 
"Budowniczy Huty Kat0w:ice" i(MOli litor Pd'lsk,i Nr 12. 
poz. 66) ·zarządza się. co następuje:: 

§ I. Opis i wzór odzlla'ki •• Budowni:cz:y B uty Katowi
ce" ustala załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Wnioski o nadanie odzrnrk'iprzei.'tStawitl Ministro
wi Budownictw·a 'Przemysłu M.rteriiał.GJw 'Budowlanych 
Gen.eralny Dyrektor Budowy Huty Katowice. 

§3. Wniosek o nadanie odznaki powin~en zawierać 
następujące dane: imię i nazwisko, a gdy chodzi o mężat
ki - również nazwisko panieńskie, imiona ·rodziców, datę 

i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy. 
stanowisko służbowe, wykształcenie, wyczerpujące ~zasad
n ienie wniosku. B w odniesieniu do pracowników .ponadto 
opinię zakładowej organizacji politycznej I związkowej 

oraz opinię jednostki nadrzędnej. 

§ 4. 1. Odznakę wręcza się w sposób uroczysty 
z okazji świąt państwowych. "Dnia Budowlanych" i innych 
dni branżowych lub z okazji zakończenia .poszczególnych 
zadań inwestycyjnych związanych z budową Huty Kalo
wice. 

2. Odznakę wręcza Minister Budownic twa i Przemy
słu Materiałów Budowlanych lub oSQba przez niego upo
ważniona. 

§ 5. Odznakę nosi się na prawej stronie pie rsi. 

§ 6. 1 . . Ewidencję ·osób wyróżnionych odzn a ką pro
wadzi ·GeneralnaDyrekcja Budowy Huty Kat o wice. 

2. Fakt nadan·ia, utraty lub pozbawienia odznaki od
notowuje się w aktach osobowych pracownika. 

§ 7. 1. W razie zgubienia, zniszczenia luh kradzieży 
odznaki albo dokumentu stwierdzającego jej nadanie wy
daje się nową odznakę lub duplikat dokumentu. 

2. Za ponownie wydaną odznakę pobiera się opłatę w 
wysokości ceny zakupu, chyba że zn iszczenie lub zgubie
nie odznaki nast~piło w związku z wykonywan iem pracy. 

,§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dnie m ogłoszeni a, 

. Minister Budownictwa i Przem ysłu Materiałów . 

Budowla·nych: A. Kurkosz'ka 

Załącznik do zarz.i\d ze ni a Ministra 
BudownICtw il i Pl'7.emy,łu M a teriałów 
BudowlilOycb 2. dnl i! 14 ma ja 1975 r. 
(poz. 112). 

OPIS I WZÓR ODZNAKI "BUDOWNICZY HUTY KATOWICE" 

Odznaka "Budowniczy Huty Kato wice" wykonana jest 
w białym metalu srebr.zystym, oksydowanym 7. prze tilf
ciem elementów wystający c.h nad pow i erzchnię do pol ys ku. 

Na licowej stronie odznaki znaj d uje s i ę symh(llicz ny 
rysune k wielk iego pieca, e mhlemat hud o wlit nych J. R·', her h 
Katowi c oraz na we wnętrznymohwodzie ko ła nap is: , . .Bu
downiczy 1-Illly Katowice". 

Na odwroc ie' odznaki znajdu je Się n,q)is: ,.Ndllan a 
przez Ministra Budo wni c t wa i r-rzemys lu M"te ri ,1ł i,w Ru
dowlanych". 

Obwód odznaki tworzą elementy k oła zębatego. 

Zawieszenie odznaki stanowi plakie tka przedstawiają

Ci! układ regieł polerowany. o oksydo wan ych spoinach. 
na odwr ociezaopal.rzona w agra fkę. 

Wysok oś.ć odznaki łąrznie z pl a ki e t.ką wy nosi S5 mm. 
ś red ni ca od zna ki - 2l m rn, a gr ubość od/.nok i i pl akiet
ki - '2 mili . 
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Opłata za p renumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 180,- zl, półruCl.lIie 100,- zł. 

------------------------
Prenumeratę na rok n astępny (roczną lu b półroczną) przyjmuje się do dnia 30 lisIo
pada. Prenumeratę można zgłaszać za I półrocze bieżącego roku do dnia 31 malca, 
za II p6!rccze bądż za cały bieżący rok - do dnia 30 września . Do abone nlow, klórzy 
opłacą prenumeratę po tych te rminach, wysyłka pi erwszych numerów dok0nana 70sla
nie z opóżnieniem, a ponadlo zoslaną policzone koszty p rzesyłk i. Optdta za prenum e
ratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym przeka7em p0C7to", v m 
na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowy", R,IiI I, u 
Polskim IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1528-91-4:1745. R,lchunków za prl'num eriłlę 
nie wystawia się . Na O(icink u wpłaty należy podać dnkładną na7wę instytucji (bez 
,krótow). dokładny adres 7. numerem kodu pOC7towego oraz liczhę 7.a mawiAnvch 

egzemplarzy Monitora Polskiego. -------------------------------_.-. 
Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego n abywa ć można w punktach spf7ed,~ży 
w Warszawie: al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, "Dom Książki" - Księgarnia 
Prawno-Ek onom iczna - uL Zurawia I. kiosk "Domu Ksiąi. ki" w gmachu sądów -
aL Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódl.kirh IV: Bi A ł ymstoku , K,' Io
wiciYCh, Koszalinie, Krakowie, Łod .zi, Olszłynie, Opolu, R7.l.'s70wie, Wrodawiu i Zie
lonej Gór.ze- oraz w · kasach Sądów Puwi a towych w Bydgos7czy, Ci esz ynie, CzęsłO~ 
chowLe, . -Gdańsku, Gdyni. Gliwicach, Kaliszu, Lublinie, Ostrowie Wl kp., -P07n" niu , 

Radomi u, Szczecinie, Tarnowie i Toruniu. 
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Tłoczono z pol ecen ia Prezesa Rady Ministrów 
w Zak ładach Grilficznych "Ta mka ", Zakład nr l, W arszawa , ul. Tamka 3. 

Zam. 677. Cena 4.80 zł 


