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Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej atwierdza, te 
uzyskanie trwałej aamowystarczaln.oścl w zaopatrzeniu w 
artykuły żywnościowe stanowi jeden z głównych , wa
runków rozwoju na~zego kraju. Stosowni. do tego w 'na- , 
rodowym plani.społeczno-gospodarczymn. lata 1986-
-1990 należy przewidzieć odpowiednie środki I działa-

nia, zapewniające , skuteczną realizację zadan I ządowe

go programu rozwoju rolnictwa i gospodarkizywilościo
wej do 1990 roku. a w K"nsekwencji podniesienie pozio
mu życia luanoścL ' 

Marszałek Sejmu: S. Gw<:wa 
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UCHWAł.A Nr · 80 RADY' 'MINISTROW 

.z dnia ' 20 maja 1985 r. 

w sprawie podwyższenia . nlektórycb emerytur I rent rolników Indywidualnych. 

W celu szczególnej ochrony warunków życia emery
tó'w i rencistów - rolników indywidualnych, pobierają
cych . niskie świadczenia emerytalne. Rada Ministrów 
uchwala. co następuje: 

§ L Emerytury, renty inwalidzkie oraz renty rodzinne 
przysługujące na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

. 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidual
nych i członków icn rodzin (Dz. U. Nr 40. poz. 268 i z 
1984. r. Nr 52. poz. 269). zwanej dalej "ustawą". podv.:yż
sza się od dnia . l lipca 1985 r. na. zasadach określonych 
w § 2i 3. 

§ 2. 1. Emerytury i renty inwalidzkie przy:inane do 
dnia 31 grudnia 1983 r. podwyższa się przez: 

n zwiększenie podstawowej-ich wysokości o kwotę 
600 zł miesięcznie. 

.2) , zwiększenie dodatku do świadczenia za wartość 
gospodarstwa prze.kazanego państwu o kwotę 300 zł 

: miesięcznie. 

2; Renty rodzinne przyznane do Idnia 31 grudnia 
1983 r. podwyższa się przez ponowne ich obliczenie od 
podstawy wymiaru świadczenia. uwzględniającej odpo
wiednio kwoty, o których mowa w ust. 1. 

. § 3. 1. Kwoty emerytur i rent inw~lidzkich przyzńa
wanych po dniu ·31 grudnia 1983 r. nie mog«l wynosić 
mniej ' niż 5100 zł. ' ' . 

2. Kwoty emerytur i rent inwalidzkich, stanowiq~ych 
podstawę wymiaru rent rodzinnych przyznawanych po , 
dniu 31 grudnia 1983 r .. nie mogą wynosić mniej niż 
5, 100 zł. 

/ 
3, ZiI kwoty emerytur i rent inwalidzkich, o których 

mowa w ust. li 2. uważa się kwoty emerytur i rent bez 

dodatków : rodzinnych •. piel ęgnacyjnych, z tytułu odznaczeń 
państwowych. kombatanckich, za wartość gospodarstwa 
przekazanegopahstwu •. za zrzeczenie się prawa do korzy
stania z lokalu mieszkainego i pomieszczen gpspoc1ar. 
skich oraz za zrzeczenie się użytkowania dzi ~tłki. 

§ 4. Podwyższenia świadczeń wynik.ającego z uchwa
ły dokonuje się z urzędu. 'Ii jeżeli prawo do świadczeń 
było zawieszone - na wniosek osoby' zainteresowanej. 

§ 5. Przy ustalaniu wysokości innych niż emerytury 
, i renty świadczeń przewidZIanych w ustawie, których 
wysokość jest uzależniona od najriiższej emerytury lub ' 
renty. stosuje się nadal przepisy rozporządź"enia Rady Mł· 
nistrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie najniższycb 

eineryt~r i rent (Dz. U. Nr 8. poz. 44). " 
, 

§ 6. W uchwale nr 27 Rady Ministrów z. dnia 4 mar· 
ca 1985 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur 
I rent (Monitor Polski Nr 4. poz. 29) po ~ 12 dodaje shl 
I 12a "wbtzmieniu: . 

,,1 12a. Przy ustalaniu wysokości emerytur i rent innych 
niż wymienione w uchwale. , a ·także innych świad·' 
czeń. których wysokość jest, uzależniora od naj
niższej emerytury ' lub renty. , stosuje się nadal 
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z ,dnia 
7 lutego 1983 r.w sprawie najniższych emerytur 
i rent (Dz. U. Nr 8. poz. '44)". 

ł 1. Uchwała , wchodzi w życie z dniem ogłQszeulcl, 

z tym ~e przepiS § 6 ma zastosowanie od dnia 1 miHca ' 
, 1985 r. 

' .prezes Rady Ministrów: w z. Z. MessHer 
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. UCHWAŁA Nr 84 RADY MINISTROW 

• z dnia 28 maja 1985 r . 

W sprawie . usłanowlen'la orl7.Dakl bonoT9weJ "Zasłużony dla Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanvch" .. 

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. l ustawy z dnia 
21 grudnia 1978 r. o odznakach I mundurach (Dz. U. Nr 31, 
po~. 130) Rada Ministrów uchwala. co następuje: 

, I _ 

§ , 1. Ustanawia si,ę odznakę honorową "Zasłużony 
dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych", 
zwaną dalej "odznaką". . 

. . ~ . . 
§ 2. Odznaka jest zpszczytnym wyróżnieniem i może 

być nadawana ' 'pracownikom budownictwa i . przemysłu 
I,llaterialów budowlanych. innym osobom fizycznym ord 
społecznym zbiorowośc1om w uznaniu ich wieloletniej, 
aktywnej pracy zawodowej i działalności oraz zasług dl", 
rozwoju budownictwa i pr7,emysłu materiałów budowla-
nych, w szczególności w zaklesie: ., 

( 
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l} . przedlarminowe"o ' wykoIWmia . udań . produkcyjnych. . 

2) obniżania ' kosztów produkcji t podnoszeFlia reJ ja. 
~ości, . 

. 3) wprowadz.ania ElO;w~zęsnych rozwiązań technicznych. 
technologicznych \ organizacyjnych, 

.f) pOdnoszenia stopnia bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5) kształceni'a i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
pracowników bupownictwa ._i przemysłu materiałów 
budowlanych. 

\ . . 
§ :t . Odznaka jest' trzystopniowa: brązowa, S'I'e'~rn. 

I Hnla. 

§ .t. \1. Odznaka .stanowi kompozycję brył architekto- ' 
nfcznych o wymiarach 30, mm' X 3O'Rlm. Na licowej sł:ron" 
odznaKi znajtluje srę, wyryty w grą:b orzef piastowski. Na 
~odwrocfe odZnaki znajduje Itę . kompozycja liitemiE::z:a w 
kształcie trójkąta z napisem .. Z~słutony dl a BndoWnic1w. ' 
ł Pl zemysfu Materiafów Budowlanych!', wewnątq: lampo.' 
sycjl jest umieszczony napis .. Mtnlste~ Bpd. i PMB", 
• pod napisem znajduje się 'Stylixowana ga'łązkil' łauru. 

Odznaka lest zawieszona na klamrze, z ktarą Jest po
łącwna kwadratowym . ogn.iwem. Pod klamrą Jest wmon-' 
to wąna agrafka. Odznaka j~st wykonana z tombaku w 

. trzech koforach: - brązowym platynowanym, srebrnym 
,C)ksydowanym I złotym. , 

2. Wzór odmaki zawier. załącznU .. de: uchwały. 

§ 5. Odznakę nadaje Miinf·ster Budownictwa t Pl ... · 
myslu Mate riałów Budowlanych. 

§ "6. 1. Odznaka brązowa mote być nad'anapra<:ow
Jlikowi po 5 latach, a odznaka srebrna - pa 10 Jalach 
Ilieprzerwanej i nienaganriej pracy w bndowni'ctwre i pne
mysIe materjalów budowlanych. 

1. Odznalta złała może. by€' udarta priiLC4lwnikowi, 
który posiada odznakę- . srelrrnę, nie wezdniejt Jednak nit 
po upłyWf~ 2 l>łt od otrzymania ommiJIlti sł!ebrl'tej. 

3. W szczególnych wypadik.acb~e byt nadana pr.- · 
cownikowI odznaka zli€lta lub SIehr:na' ®mO Ilte~rzymani. 
up rzednio odznaki niższego stopnia . 

. •. Osoo()mf(z.y€znym innym niż wymięni.one w ust, 
Jladaje~ się odznakę w zalezności od stopnia zasług;, · bU , 
lIzaletniania od, okresu ich działalności i od otrzymani. 
Itdzniud wżs,zE!90 atopllia. 

5. Społecznym zbiorowościom nada je się odznak, 
lłotą· 

I. 'J. 1. Odznaka jest nadawana nawnfosek: 

l) .naculnYfb l centralnych organów admłnisfracji pd
Kw.waJ '.raz. &eIenowych organów administracji pań
stwowej o właśCiwości ogófnej stopnia wojew6d1l
Id ..... 

Ił nacHłny~ władz organłzacft .połeCznydł i zawodo
W'Jd.. ora-z ftł'Złłd'6w centra-h1ycłł zwiqq;kóYł &~1tbJeł-

.. ayd. < , • 

~ *o~ jednostek organiaHy)a.ydol, nadZorQwa
~. 'oycll przez' MlniltliABwkwniidw,. łl'nemysłu .u.&. 

.. ~,rt ...... łt~'WIaych. 
! 

:1. Wniosek • nadanie odznakł powInien zawieraĆ: 

. ł) w odniesieniu do oeobT fizycznej. która mit być wy
r"żnkma~ 4-. osobGw." mie~. pracy -ł stanowisko <. 

sldbowe" po.aadane odmaE:ZeDU., .uegółoweuzasad- , 
nienie, a w odIIIIesienill do pracowników budowni'Ctwa 
1 przemysłu materiałów budowlan'ych - ponadto 
opinię rady pracowniczej oraz układowej organizacji 
politycznej I związkowej: . 

2) w odniesieniu do .połeczneJ zbiorowości, która ma. 
byt wyttiuloDa: jej nazwę i siedzibę, ~atę t,ltwo
rzenia, po8iadane odznaczenia oraz szczegółowe .uza-

· ... teni •. 
~ 

a. WniGSkl ·o nadany odznaki powinny być przed
.tawiane najp6miej na 2 miesiąc. przed planow'anytn ' 
tanD1nem wsęczema . odznaki. 

ł 8. 1. Odzaakę wJ~za Minister Blldowni'ctwa. i Prza
mysłu Materiałów Budowlanych lub ~soba przez .niego 
upowazniona, wraz z dokumentem stwierdzającym nada
a. odm3ki.. 

2.. Wręczeni. odznaki odbywa się uroczyście, w 
IzczególnośCi z okazji "Dnia Budowlanych", .. Dnia Che
m~a", łwiąt państwowych lub odd.ania do eksploatac;jł 

nowego obiektu budówlanego . 

3, Odznakę nadaną oso.bie fizycznej nosi się na pr.-
1ft j dronta pieni. . 

... Odznakę nadaną ~ołecznej zbiorowości przypina 
Irę do aztandaru zakładowego. 

ł 9. 1. Utrata c;ldznatf następuje w razre prawo" 
mocnego' skazanfa .oSoby wyróżnionej. odznaką na karit 
dodatkową pozbaWienia praw publicznych. 

2. Minister BudoWnictwa i Przemysłu Materiałów Bu
d1:twlanych może- pozbawić odznaki w raziestwieulzenia, 
że jej nadanie nastąpiło wskute!t wprowadzenia w błąd, I 

lub jezeli osoba wyróżniona stała' sIę niegodna posiadanJci . 
odmul. . 

f 10. 1. Ewidencję nadanych odznak prciwadzi Mini
sterstwo Budownictwa I PrzemysluMateriałówBudowla-
nych. . 

2. Nadanie, utrAtę łub pozbaw'l'enle' odznaki odn.ato- , 
wuje .lę w aktach osobowych prac:ownik,a. 

ł 11. W razie zagubienia łub zniszczeniaodznakt 
albo dokumentu stwierazającego jej nadanfe wydaje się 
wtórny egzemplarz odznaki lub dokumentu. 

I 12. Kont Y związane s nadaniem , odznaki są pokry- ' 
wilne % budżet" centralnego, ' w części- ,dotyczącej Mini
aterstw. Budownictwa I PrzemysłU Materiałów audowla-
~~. . 

ł 13. Osoby, którym nadano odznakę •• Z:aslużony dt. 
. ~owMc:::tw. I liwtmyShi Materiałów Budowlanych" na 

poc:IIilowi« d~Q.wydl przepiłÓW, zcilchowują: pra-wa .. 
KwhJza_ s ~aadaD"'" 

11 ,"- 'll!~ 114J(:: 
~ J)' udl",.ł. lU. 21& Rad-rMinimA z drda. tSjlałd:zier

... 1111 ""'.Jlr&Wf. ustanowlenflłc ołmdj. .. Z'asłiJ,. 



Monitor Pol sld Nr 11 , 

żony dla Budownictwa i Przemysłu .Materiałów Bu
dowlanych" (Monitor Polski Nr 53, poz. 343), 

2) , zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma
teriałów Budowlanych z dnia 26 października 1971 r. 
w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony dla. 
Budownictwa Przemysłu Materia/ów Budowlanych", 

Poz. 98 ł 9t 

zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia 
(Monitor Polski Nr 53, poz. 345). 

§ 15. Ucnwała wchodżi w życie z dniem ogłoszenia. 

,Prezes Rad y Ministrów:: w z. Z! MesslIer 

:' 

Załącznik do uchwały nr 8" Rady 
' Ministrów z dnla 28 maja 1985 r. 

(poz. 98) 

WZOR ODZNAKI HONOROWEJ "ZASJ;.UZONY DLA BUDOWNICTW A 
BUDOWLANYCJi" 

PRZEMYSŁU MA TERIAŁOW 
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ZARZĄDZENIE Nr 9 PREZESA RADY MINISTRÓW , 

z dnia 18 kwietnia 1985 r. 

w sprawie ustalenia I ogłoszenia statutu Polskiego ' Czerwonego KrlvŹil. r: ' . 
Na podstawie § '2 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 18 kwietn ia 1985 r. w sprawie zatwierdzenia zmian 
statutu Polski ego Czerwonego Krzyża ' (Dz. ' U. NrTł, 
poz. 73) zarządza się . co nastę puje : 

§ L Ustala s i~ i ogłasza sta tut ,pol)ił\iego Czerwo
nego Krzyża. st "t:C'wiący załącznik dozarządzeriia. 

§ 2. TraoJ Irio~ zarz4dzen'ie nr 66 Prezesa Rady Mi. 
nistrÓw i dnia 23 paźdżiernika 1979 :'r.' w g'prawie ustale
nia i ogloszenia statutu Polsk iego Czerwonego Krzyże 
(MonitorPolsk.i :N r 28. poz. 146) . ' 

&3. Zarządzenie wchbdzi w .zycie z dniem ogło-

szema. 
Prezes Rady Ministrów: w z,, Z. Messner. , ' 

;~ ;, =:-,: . . ... .' 
'. :i.~ 

(Statut Pol~kw i.i ' 3 'C~enTonego .. Krzyza zaWiera , żatąctnik do mniejszego numeru, do~tarczal!lI na podstawie indywiduaLnllę/. 
zamÓWień) 


