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W nawiązaniu do pisma z dnia 14 czerwca 2013 r. (znak: RCL.DPSiI-51O-34113), dotyczącego projektu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa
w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (wersja z dnia 3 czerwca
2013 r.), dziękując za zajęcie stanowiska wobec projektu, uprzejmie informuję, że uwaga dotycząca:

l) rozważenia zmiany nazwy odznaki, ze względów językowych, nie mogła zostać uwzględniona; nazwa
odznaki została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Heraldyczną (jako zgodna z obowiązującym
zasadami w tym zakresie), a następnie (będąc elementem wzoru) została uzgodniona z Prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) użycia w § 3 ust. I pkt 2 projektu, zamiast liczby mnogiej, liczby pojedynczej - została uwzględniona;

3) skreślenia w § 4 ust. l projektu wyrazów "symbolizującego zasługę" nie mogła zostać uwzględniona;
Komisja Heraldyczna w piśmie z dnia 18 stycznia 2011 r. (znak: DAP-KH-78-3511 0111 KH-1748),
kwestionując opis odznaki oraz jej wzór, zadeklarowała sformułowanie prawidłowego opisu po otrzymaniu
propozycji nowego wzoru odznaki; Komisja Heraldyczna, pismem z dnia 8 czerwca 2011 r., przedstawiła
prawidłowy opis odznaki, który to opis stanowi obecną treść § 4 ust. l projektu; ewentualna zmiana opisu
wymagałaby ponownej pozytywnej opinii tej Komisji, dotyczącej wzoru m.in. odznaki, a także uzyskania
ponownie zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej m.in. na przedłożony wzór.

I) uwagę Prezesa Głównego Urzędu Miar, dotyczącą prawidłowego wyrażania wartości fizycznych
w objaśnieniach w załączniku nr 4 do projektu rozporządzenia,

2) uwagi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dotyczące doprecyzowania, jakie dane
osobowe odznaczanej osoby będą umieszczane we wniosku o nadanie odznaki oraz zakresu danych
zamieszczanych w treści dyplomu

-prosząc o potwierdzenie uznania projektu za uzgodniony.
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