
REGULAMIN
Medalu 125 – lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych 

oraz zasady przyznawania medalu

przyjęty uchwałą Zarządu Krajowego ZZ „Budowlani” 
z dnia 2 września 2016 r.

Niniejszy  regulamin  dotyczy  zasad  przyznawania  Medalu  125  –  lecia 
Ruchu Zawodowego  Budowlanych

I Postanowienia Ogólne

§1
Ustanawia  się  Medal  125  –  lecia  Ruchu  Zawodowego  Budowlanych 
zwany w dalszej części Medalem.

 §2
Wzór Medalu stanowi załącznik Nr 1, a jego legitymacja załącznik Nr 3 
do niniejszego regulaminu.

§3
Medal przyznawany jest osobom związanym z branżami, które są objęte 
działalnością statutową ZZ „Budowlani” a także instytucjom i podmiotom 
gospodarczym wykazującymi się pracą na rzecz rozwoju ww. branż oraz 
dialogu społecznego.

§4
Prawnym  i  jedynym  dysponentem  Medalu  jest  Zarząd  Krajowy  ZZ 
„Budowlani.

§5
Medal przyznawany jest przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego.

§6
Biuro  Zarządu  Krajowego  prowadzi  obsługę  wszystkich  spraw 
związanych z przyznawaniem Medalu.

II Zasady przyznawania Medalu

§7
Z  wnioskiem  o  przyznanie  Medalu  występuje  wnioskodawca  na 
formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
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§8
Wnioski mogą składać:
- Organizacje Podstawowe po akceptacji Okręgu,
- Zarządy Okręgów,
- Zarząd Krajowy,
- Z  własnej  inicjatywy  Przewodniczący  Zarządu  Okręgu  i 

Przewodniczący Zarządu Krajowego.

§9
W  uzasadnieniu  wniosku  wnioskodawca  powinien  w  szczególności 
uwzględnić:
- długoletni staż w budownictwie i w branżach pokrewnych,
- wyniki pracy i zaangażowanie w działalność społeczno – zawodową,
- działania  służące  rozwojowi  firmy  i  podnoszenie  jej  prestiżu 

środowiskowego.

§10
1. Wniosek o nadanie Medalu wnioskodawca kieruje do Biura Zarządu 
Krajowego.
2. Koszty  wykonania  medalu,  legitymacji  oraz  wydatki  związane  z 
nadaniem  nagrody  w  wysokości  50  zł  (+VAT)  za  sztukę  pokrywa 
wnioskodawca.
3. Powyższą  kwotę należy  wpłacić  na konto Związku Zawodowego 
„Budowlani” o numerze: 57 1240 5963 1111 0000 4794 3403.

§11
Medal po jego nadaniu wręczany jest  na uroczystościach związanych z 
obchodami  Dnia  Budowlanych,  125  lecia  Ruchu  Zawodowego 
Budowlanych  lub  na  innych  oficjalnych  uroczystościach  krajowych, 
okręgowych, zakładowych, rocznicowych itp.

§12
Do wręczenia Medalu są upoważnieni:
a) Przewodniczący,
b) Członkowie Zarządu Krajowego,
c) Przewodniczący Zarządu Okręgu,
d) Sekretarze Krajowi ZZ „Budowlani”.

Za Zarząd Krajowy:
/-/ Zbigniew Janowski

   Przewodniczący
    ZZ „Budowlani”
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