
Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U.
Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123,
poz. 1353) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustanawia si´ odznak´ honorowà „Za zas∏ugi
dla budownictwa”, zwanà dalej „odznakà”.

§ 2. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyró˝-
nieniem i mo˝e byç nadawana pracownikom architek-
tury i budownictwa za szczególne osiàgni´cia w dzie-
dzinie architektury i budownictwa oraz innym osobom
za zas∏ugi lub osiàgni´cia w tej dziedzinie.

§ 3. 1. Odznak´ nadaje minister w∏aÊciwy do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkanio-
wej z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek:

1) kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej
lub bezpoÊrednio podleg∏ej ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej,

2) ministra, kierownika urz´du centralnego, wojewo-
dy lub marsza∏ka województwa.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawieraç
dane personalne kandydata do wyró˝nienia oraz opis
zas∏ug i osiàgni´ç uzasadniajàcych nadanie odznaki.
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w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zas∏ugi dla budownictwa”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu
nadawania, a tak˝e noszenia.

3. Wzór wniosku stanowi za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

4. Wniosek o nadanie odznaki powinien byç przed-
stawiony ministrowi w∏aÊciwemu do spraw budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej co naj-
mniej dwa miesiàce przed przewidywanym terminem
wr´czenia odznaki.

§ 4. Odznaka mo˝e byç nadana tej samej osobie tyl-
ko raz.

§ 5. 1. Odznaka ma kszta∏t okràg∏ego medalu o Êred-
nicy 30 mm i jest wykonana z metalu w kolorze z∏otym.
W Êrodku jest umieszczona p∏askorzeêba przedstawia-
jàca fragment stylizowanego muru z cegie∏. Nad p∏a-
skorzeêbà jest umieszczony napis „ZA ZAS¸UGI DLA
BUDOWNICTWA”. Medal jest zawieszony na zawiesz-
ce o wymiarach 30 mm x 10 mm, która ma kszta∏t
wstà˝ki pokrytej w po∏owie bia∏à, w po∏owie czerwonà
emalià. Na Êrodku wstà˝ki, na czerwono emaliowanej
tarczy, jest umieszczony orze∏ w kolorze srebrnym we-
d∏ug wzoru okreÊlonego w przepisach o godle, bar-
wach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Na odwrotnej
stronie zawieszki jest umocowane zapi´cie.

2. Wzór odznaki stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 6. 1. Odznak´ wraz z legitymacjà stwierdzajàcà jej
nadanie wr´cza uroczyÊcie minister w∏aÊciwy do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej lub upowa˝niona przez niego osoba.

2. Wzór legitymacji stanowi za∏àcznik nr 3 do rozpo-
rzàdzenia.

3. Odznak´ nosi si´ na prawej stronie piersi.

§ 7. Ewidencj´ osób wyró˝nionych odznakà prowa-
dzi minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospo-
darki przestrzennej i mieszkaniowej.

§ 8. W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub
legitymacji stwierdzajàcej jej nadanie wydaje si´ wtór-
ny egzemplarz odznaki lub legitymacji, za zwrotem
kosztów.

§ 9. Koszty zwiàzane z nadawaniem odznaki sà po-
krywane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa w cz´Êci, której
dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw budow-
nictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZAS¸UGI DLA BUDOWNICTWA”

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ
„ZA ZAS¸UGI DLA BUDOWNICTWA”

Imi´ i nazwisko kandydata ...........................................................................................................

Imi´ ojca .........................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia ...............................................................................................................

Miejsce pracy* ...............................................................................................................................

Stanowisko s∏u˝bowe* .................................................................................................................

Sta˝ pracy:

— ogó∏em .................................................................................................................................

— w budownictwie ..................................................................................................................

Uzasadnienie wniosku:

............................ ..........................................
(data) (pieczàtka) (podpis wnioskodawcy)

——————
*  Wype∏niç w przypadku kandydata pozostajàcego w stosunku pracy.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 30 kwietnia 2002 r. (poz. 471)

Za∏àcznik nr 1
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minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

LEGITYMACJA

Nr ..........

Warszawa, dnia ............................... r.

Nadaj´ Pani/Panu 
.......................................................................
.......................................................................

odznak´ honorowà

„ZA ZAS¸UGI 
DLA BUDOWNICTWA”

Minister
mp.

Za∏àcznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJÑCEJ NADANIE
ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZAS¸UGI DLA BUDOWNICTWA”

Za∏àcznik nr 2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ
„ZA ZAS¸UGI DLA BUDOWNICTWA”

Wzór w powi´kszeniu


