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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ratownictwa górniczego

Na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego
(Dz. U. Nr 94, poz. 838) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) § 28 i 29 otrzymujà brzmienie:

„§ 28. Ratownikiem górniczym mo˝e byç osoba,
która:

1) ukoƒczy∏a 21 lat,

2) przepracowa∏a co najmniej 12 miesi´cy
w zak∏adzie górniczym w danej specjal-
noÊci,

3) ma odpowiedni stan zdrowia oraz odpo-
wiednie predyspozycje psychologiczne,
potwierdzone specjalistycznymi bada-
niami,

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,
poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153,
poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.



4) ukoƒczy∏a kurs podstawowy dla kandy-
datów na ratowników górniczych i zda∏a
egzamin z wynikiem pozytywnym,

5) w∏ada j´zykiem polskim w mowie i pi-
Êmie, w stopniu niezb´dnym do spra-
wowania czynnoÊci ratownika górnicze-
go.

§ 29. Mechanikiem sprz´tu ratowniczego mo˝e
byç ratownik górniczy lub by∏y ratownik
górniczy, który:

1) ukoƒczy∏ co najmniej zasadniczà szko∏´
zawodowà,

2) ma sta˝ ratowniczy nie krótszy ni˝ 5 lat,
a w zak∏adach poszukujàcych ropy nafto-
wej i gazu ziemnego oraz zak∏adach gór-
niczych wydobywajàcych kopaliny
otworami wiertniczymi — nie krótszy ni˝
3 lata,

3) ukoƒczy∏ kurs podstawowy dla kandyda-
tów na mechaników sprz´tu ratownicze-
go i zda∏ egzamin z wynikiem pozytyw-
nym,

4) w∏ada j´zykiem polskim w mowie i pi-
Êmie, w stopniu niezb´dnym do sprawo-
wania czynnoÊci mechanika sprz´tu ra-
towniczego.”;

2) po § 31 dodaje si´ § 31a w brzmieniu:

„§ 31a. 1. Przepisów § 28, § 30 i § 31 nie stosuje
si´ do obywateli paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej lub paƒstw cz∏onkow-
skich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, którzy nabyli w tych paƒstwach,
poza granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej, kwalifikacje w zawodzie ratownik
górniczy, uznane w trybie okreÊlonym
ustawà z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasa-
dach uznawania nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifi-
kacji do wykonywania zawodów regulo-
wanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r.
Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190,
poz. 1864 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959).

2. Przepisów § 29—31 nie stosuje si´ do
obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stron umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym, któ-
rzy nabyli w tych paƒstwach, poza gra-
nicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwali-
fikacje w zawodzie mechanik sprz´tu ra-
towniczego, uznane w trybie okreÊlo-
nym ustawà wymienionà w ust. 1.”;

3) w § 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kierownik kopalnianej stacji ratownictwa gór-
niczego ustala ka˝dorazowo liczb´ ratowników
bioràcych udzia∏ w çwiczeniach; w podziem-
nym zak∏adzie górniczym liczba ratowników
bioràcych udzia∏ w çwiczeniach wynosi od 10
do 20.”;

4) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia w pkt 1.3.1
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) sprz´tu ochrony uk∏adu oddechowego, sprz´-
tu do okreÊlania parametrów fizykochemicz-
nych powietrza oraz innego sprz´tu specjali-
stycznego, w zale˝noÊci od rodzaju kursu,
a tak˝e oÊwietlenia osobistego ratowników
i ∏àcznoÊci,”;

5) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia:

a) pkt 1.31.8.1 otrzymuje brzmienie:

„1.31.8.1. Tam´ przeciwwybuchowà kontroluje
si´ w trakcie jej wykonywania, zwra-
cajàc szczególnà uwag´ na:

1) stan oryglowania i rozparcia tamy,

2) wype∏nienie tamy materia∏em
podsadzkowym lub stopieƒ zala-
nia muldy wodà,

3) mo˝liwoÊç uzyskania nale˝ytej
szczelnoÊci zamkni´ç przepustów
tamowych,

4) stan wyposa˝enia tamy i stan
pod∏àczeƒ do przyrzàdów kontrol-
no-pomiarowych.”,

b) pkt 1.63.5 otrzymuje brzmienie:

„1.63.5. Stanowisko pomiarowe powinno byç
wyposa˝one w nast´pujàcà aparatur´
kontrolno-pomiarowà:

1) zestaw chromatograficzny umo˝li-
wiajàcy wykonanie analizy chemicz-
nej gazów po˝arowych lub zestaw
analizatorów gazowych umo˝liwia-
jàcy szybkie wykonanie analizy che-
micznej gazów po˝arowych, posia-
dajàce parametry metrologiczne co
najmniej takie, jak wymienione
w tabelach nr 1 i 2,

2) urzàdzenie do zdalnego pobierania
prób gazowych, wraz z oprzyrzàdo-
waniem, zapewniajàce pobieranie
prób gazowych z odleg∏oÊci co naj-
mniej 1000 m,

3) urzàdzenie do zdalnego pomiaru
temperatury, zapewniajàce pomiar
na odleg∏oÊç co najmniej 1000 m,

4) anemometr,

5) przyrzàd do pomiaru wilgotnoÊci
wzgl´dnej powietrza,

6) przyrzàdy do ciàg∏ego pomiaru za-
wartoÊci O2, CO, CO2 i CH4.

Dziennik Ustaw Nr 102 — 7237 — Poz. 1073



Tabela nr 1

Zestaw chromatograficzny umo˝liwiajàcy wykonanie analizy chemicznej gazów po˝arowych
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Sk∏adnik Zakres pomiaru (%) Dok∏adnoÊç pomiaru (%) Czas odpowiedzi (min)

CH4
CO2
C2H4
C2H6
O2
N2
H2

0—100
0—100
0—100
0—100
0—100
0—100
0—100

0,02
0,02
0,002
0,002
0,02
0,02
0,05

¸àczny czas analizy
wszystkich sk∏adników
nie mo˝e przekroczyç

20 min

Tabela nr 2

Zestaw analizatorów gazowych umo˝liwiajàcy szybkie wykonanie analizy chemicznej gazów po˝arowych

Sk∏adnik Zakres pomiaru (%) Dok∏adnoÊç pomiaru (%) Czas odpowiedzi (s)

O2
O2

CO2
CH4
CH4
CO
CO
H2

0—25
0—10
0—10
0—10
0—100
0—0,05
0—10
0—5

0,2
0,1
0,1
0,1
5

0,001
0,01
0,05

10
10
20
20
20
20
20
15”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Akcje ratownicze w przypadku wdarcia si´
do wyrobisk wody lub wody z luênym mate-
ria∏em skalnym.”.

§ 2. Zachowujà moc uprawnienia ratownika górni-
czego i uprawnienia mechanika sprz´tu ratowniczego,
uzyskane przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego roz-
porzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 1 pkt 2, który
wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospo-
lità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
w z. J.  Piechota


