
 

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 24 czerwca 2020 r. 

Poz. 1091 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
1)

 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego 

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1052) 

po § 64 dodaje się § 64a w brzmieniu: 

„§ 64a. W przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii na obszarze występowania któregokolwiek z tych stanów, okresy ważności okresowych specjalistycz-

nych szkoleń z zakresu ratownictwa górniczego odbytych przez: 

1) ratowników górniczych, 

2) mechaników sprzętu ratowniczego, 

3) kierowników akcji pod ziemią lub w obiekcie, 

4) kierowników baz ratowniczych, 

5) kierowników sztabu akcji ratowniczej, 

6) kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego i ich zastępców, 

7) dyspozytorów ruchu zakładu górniczego, 

8) kierowników ruchu zakładu górniczego i ich zastępców, 

9) osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego i w zakładzie poszukującym węglowodorów, niewcho-

dzące w skład drużyny ratowniczej zakładu górniczego, 

10) zastępowych zastępów ratowniczych, 

11) osoby dozoru o specjalności wiertniczej w zakładzie poszukującym węglowodorów oraz w zakładzie górniczym 

wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi  

– których ważność upływa podczas występowania któregokolwiek z tych stanów, przedłuża się do 90 dni od dnia 

zniesienia stanu nadzwyczajnego, odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 13 marca 2020 r. 

Minister Aktywów Państwowych: J. Sasin 

                                                           
1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej – gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra  

Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496). 
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