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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zas∏u˝ony dla Górnictwa RP”, ustalenia jej wzoru, zasad 
i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

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. 1. Ustanawia si´ odznak´ honorowà „Zas∏u˝o-
ny dla Górnictwa RP”, zwanà dalej „odznakà”.

2. Odznaka jest jednostopniowa.

§ 2. 1. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wy-
ró˝nieniem i mo˝e byç nadawana pracownikom:

1) kopalƒ i innych jednostek organizacyjnych zajmu-
jàcych si´ problematykà górniczà,

2) organów administracji paƒstwowej nadzorujàcych
górnictwo lub dzia∏ajàcych w dziedzinie górnictwa,

3) innych jednostek organizacyjnych, organizacji za-
wodowych i spo∏ecznych wspó∏pracujàcych z gór-
nictwem

— w uznaniu ich zas∏ug dla rozwoju górnictwa,
zw∏aszcza w zakresie wprowadzania nowych rozwià-
zaƒ technicznych, prac badawczych, we wdra˝aniu
najnowszych osiàgni´ç techniki Êwiatowej i produkcji
urzàdzeƒ górniczych.

2. Odznaka mo˝e byç nadawana równie˝:

1) innym osobom szczególnie zas∏u˝onym dla górnic-
twa,

2) obywatelom paƒstw obcych, zas∏u˝onym dla roz-
woju polskiego górnictwa i umacniania wspó∏pra-
cy mi´dzynarodowej w tej dziedzinie.



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

§ 3. 1. Odznak´ nadaje minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub kierownika urz´du centralnego,

2) kierowników jednostek organizacyjnych podle-
g∏ych lub nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw gospodarki,

3) terenowego organu administracji rzàdowej bàdê
organu samorzàdu terytorialnego,

4) organów statutowych krajowych organizacji zawo-
dowych i spo∏ecznych dzia∏ajàcych na rzecz górnic-
twa — w odniesieniu do pracowników i dzia∏aczy
tej organizacji.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawieraç
dane personalne osoby przedstawionej do wyró˝nie-
nia oraz informacj´ o osiàgni´ciach uzasadniajàcych
nadanie odznaki.

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 gospodar-
ki nie póêniej ni˝ na dwa miesiàce przed planowanym
terminem jej wr´czenia.

§ 4. 1. Odznaka „Zas∏u˝ony dla Górnictwa RP” ma
kszta∏t stylizowanego ko∏a o Êrednicy 37 mm, wykona-
nego z metalu srebrzonego, którego górnà cz´Êç sta-
nowi wieniec laurowy, a dolnà — fragment ko∏a z´ba-
tego z umieszczonym napisem „Zas∏u˝ony dla Górnic-
twa RP”. W Êrodku ko∏a znajduje si´ wypuk∏y emble-
mat zawodu górniczego w postaci zarysu perlika
i m∏otka, u∏o˝onych w kszta∏cie litery X. Przestrzeƒ mi´-
dzy wieƒcem laurowym, ko∏em z´batym i emblema-
tem górniczym nie jest wype∏niona. Odznaka jest za-
wieszona za pomocà kó∏ka na wstà˝ce o szerokoÊci 
30 mm, na której dwa pionowe paski o szerokoÊci 

16 mm w kolorze zielono-czarnym sà oddzielone pa-
skiem o szerokoÊci 4 mm w kolorze bia∏o-czerwonym.
Pod wstà˝kà znajduje si´ p∏ytka usztywniajàca z meta-
lu w kolorze odznaki, u góry wywini´ta na zewnàtrz na
wysokoÊç 5 mm na ca∏ej szerokoÊci wstà˝ki. Na od-
wrotnej stronie p∏ytki jest zamocowana agrafka.

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

§ 5. 1. Odznak´ wr´cza minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki lub osoba przez niego upowa˝niona.

2. Odznak´ wr´cza si´ uroczyÊcie z okazji „Dnia
Górnika”. Wr´czenie odznaki w innym terminie mo˝e
nastàpiç tylko w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach.

3. Osobie wyró˝nionej wr´cza si´ równie˝ legity-
macj´ stwierdzajàcà nadanie odznaki.

4. Odznak´ nosi si´ na lewej stronie piersi.

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

§ 6. Ewidencj´ osób wyró˝nionych odznakà prowa-
dzi minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.

§ 7. Koszty zwiàzane z nadawaniem odznaki sà po-
krywane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której
dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki.

§ 8. Osoby, którym nadano odznak´ „Zas∏u˝ony dla
Górnictwa RP” na podstawie przepisów obowiàzujà-
cych przed wejÊciem w ˝ycie rozporzàdzenia, zachowu-
jà prawo do jej noszenia.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 28 listopada 2001 r. (poz. 1587)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZAS¸U˚ONY DLA GÓRNICTWA RP”
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ „ZAS¸U˚ONY DLA GÓRNICTWA RP”
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJÑCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ 
„ZAS¸U˚ONY DLA GÓRNICTWA RP”


