
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 16 września 2016 r. 

Poz. 1490 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony 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. z 2016 r. 
poz. 38) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za-
służony dla Górnictwa RP”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. poz. 1587) wpro-
wadza się następujące zmiany: 

1) w § 3: 

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Odznakę nadaje minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin z własnej inicjatywy lub na wnio-
sek:”, 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki złożami kopalin,”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopa-
lin nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.”; 

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odznakę wręcza minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin lub osoba przez niego upoważniona.”; 

3) § 6 i § 7 otrzymują brzmienie: 

„§ 6. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin. 

§ 7. Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest 
minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin.”; 

4) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Osoby, którym nadano odznakę honorową „Zasłużony dla Górnictwa RP”, na podstawie przepisów obowiązują-
cych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują prawo do jej noszenia. 

§ 3. Do postępowań o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP”, wszczętych i niezakończonych do 
dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszym rozporządzeniem. 
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§ 4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 

przekaże ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin: 

1) wnioski o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP”, złożone i nierozpatrzone do dnia wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia; 

2) ewidencję osób wyróżnionych odznaką honorową „Zasłużony dla Górnictwa RP”. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 
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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 31 sierpnia 2016 r. (poz. 1490) 

 
WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ 

„ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP” 
 

Objaśnienie: 
Na zewnętrznej stronie legitymacji wydrukowane jest godło państwa. 
 

 

 

Minister 

właściwy do spraw gospodarki  

złożami kopalin 

L E G I T Y M A C J A  

Nr ………../……. 

Warszawa, dnia ……................... 

W uznaniu zasług 
dla rozwoju górnictwa 

wyróżniony(-na) zostaje 

Pan(i) ………………………………….. 

…………………………………………. 

ODZNAKĄ HONOROWĄ 
„ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP” 

MINISTER 
mp. 

Objaśnienie:  
Legitymacja ma wymiary 100 mm x 140 mm.  




