
MO'NITOR POLSKI 
DZIENNIK URZ~DOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warszawa, dnia 26 marca 1983 r. Nr 11 
TRESĆ: 
Poz.: 

ZARZĄDZENIA: 

58 - Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 15 marca 
runków dostarczania energii cieplnej 

59 ...,.... Ministra Komunikacji z dnia 16 marca 1983 r. w 
statków powietrznych . 

1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wa-

sprawie prowadzenia poszukiwań ratownictwa 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GORNICTW A I ENERGETYKI 

z dnia 15 marca 1983 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania energii cieplnej. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 
30 maja 1962 r. o gospodarce pa'iiwowo-energetycznej 
(Dz.U. z 1962 r. Nr 32, .póz. ,150, z 1971 r. Nr 12, ·poz. 117, 
z 1976 r. Nr 12, poz. 71, z 1978. 1r. Nr 26,poz. 116 i ,z 1981 r. 
Nr 17, poz. 83) zarzątlza się, co naJSłtępuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Gospodarki Materiało

wej z dnia 4 lilpca 1977 r. w s'Prawie warunków dostarcztl-

nia energ.ii cie.plnej (Monitor Pols'kii Nr 18, poz. 104) w 
§ 17 ust. 2 wyrazy ,,5{1/o" zastępuje się wyrazami ,,0,5{1/o". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 
1983 r. 

Minister Górnictwa Energetyki: C. Piotrowski 

59 
ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 16 marca 1983 r. 

~ sprawie prowadzenia poszukiwań i ratownictwa statków powietrmych. 

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 
1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153) zarządza 
się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne. 

,§ 1. Zarządzenie ustala system poszukiwań i ratow
nictwa statków powietrznych, zwany dalej "sys-tellIlem 
ratownictwa". 

,§ 2. 1. System ratownictwa obejmuje przeprowad~a
nIe pos.zuklwań i org,anizowanie a'kcji ratownic~ej w razie 
zaginięcia lulb innego wypadku statku powietrznego, za
gr·ożeDlia bezpieczeństwa statku powietrznego albo przy.· 
muslOwego lądowania takiego staIDc.u poza lotniskiem -
na obszarze lądowym P'olskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
oj na Mo!~u Bałtyclkim w granicach IPOIsldego rejonu infor
macji powietrznej; granice tego rejonu określają odrę:bne 

p.rzepisy. 

2. Działaniem systemu ratownictwa objęte są wszyst
kie statki powietrzne -- cywilne, wojskowe oraz będące 
w służbie celnej i służbie porządku publicMego. System 
ratownictwa zapeWiIlia również udzielenie 'Pomocy osobom 
innym niż załoga i pasaże'Towie staIDc.u powietrzneg,o, plo
szkodowanym w wyniku wypadku statku powietrznego. 

§ 3. 1. W skład systemu ratownictwa wchodzą jed
nostki orgalliizacyjne resortów obrony narod'owej, lwmu-

nikacjJ, SJ>raw wewnętrznych, wr·owia i opieki społecz

nej oraz gospodarki morSkjej, zwane d.alej "jednostkami 
sY'stemu ratownictwa". 

2. Jednostkami systemu ratJownictwa resortu obrony 
narodowej są: 

1) Ośrodek Koordynacji Pos~ukiwań i· Ratownictwa LoiI:
,niczego w Warszawa e, zwany dalej ,',Ośrodkiem Koor
dynacji" - organ wymaczony do organ.i7Jowania 
i Jwordyn,owania poszukiwań 'i akcji ,ratowruczej stat
ków powieil:rznych, 

2) podośrod!ki koordynacji poszukiwań i rat'ownlictwa 
llotniczego w Warszawie, Bydgoszczy, Wwcławiu 

i Gdyni, zwane dalej "podośrodkami koord~acji" -
.organy wY'7lIlaczone do współdrziałania w organ'izowa
niu oraz prowadzem.iu poszukiwań i akcji ratowniczej 
statków powietrznych, 

3) organy słuiJby ruchu lotniczego - obowiązane do za
pewniienia bezpiecznego poruszania się statków po
wietrznych . poszukiwawc~o-ratowniczych w przestrze
ni powietrznej ora'z zawiadamiania organów wymie
niooych 'W pkt 1 i 2 o 'stat'kach powietrznych,które 
znajdują się w zagrożeniu 'lub uległy wyJpadkowi 
i !potrzebują Ipom'ocy, 

4) organy radiotechniczne - -obowaązane do radioloka
cyjnego dbserwowania przestrzeni powietrznej !kraju 
w celu wykrywania zagrożenda sta~ów powiet'rznych 


