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Za³¹cznik do decyzji Nr 159
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej

z dnia 19 czerwca 2009 r.

REGULAMIN ENERGETYCZNEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

W STRA¯Y GRANICZNEJ

ROZDZIA£ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Stra-
¿y Granicznej, zwany dalej „regulaminem”, okreœla szczegó-
³owy tryb dzia³ania Komisji.

§ 2.

Komisja pos³uguje siê numerem 1/SG.

§ 3.

Komisja dokonuje sprawdzenia kwalifikacji funkcjona-
riuszy i pracowników Stra¿y Granicznej zajmuj¹cych siê eks-
ploatacj¹ urz¹dzeñ, instalacji i sieci elektrycznych, gazowych
i cieplnych.

§ 4.

Zakres dzia³ania Komisji wynika z przepisów rozporz¹-
dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegó³owych za-
sad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmu-
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j¹ce siê eksploatacj¹ urz¹dzeñ, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89,
poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

ROZDZIA£ II

SK£AD KOMISJI

§ 5.

W sk³ad Komisji wchodz¹: Przewodnicz¹cy Komisji, Za-
stêpcy Przewodnicz¹cego Komisji, Sekretarz Komisji oraz
cz³onkowie Komisji.

§ 6.

1. Do obowi¹zków Przewodnicz¹cego Komisji nale¿y:
1) organizowanie prac Komisji w szczególnoœci poprzez:

a) opracowywanie planu pracy Komisji w porozumie-
niu z Dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej i Komendantem Central-
nego Oœrodka Szkolenia Stra¿y Granicznej w Kosza-
linie;

b) planowanie œrodków finansowych na dzia³alnoœæ
Komisji, w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Finan-
sów Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej i Komen-
dantem Centralnego Oœrodka Szkolenia Stra¿y Gra-
nicznej w Koszalinie;

c) przedstawienie planu wydatków na potrzeby reali-
zacji zadañ Komisji do zatwierdzenia Komendanto-
wi Centralnego Oœrodka Szkolenia Stra¿y Granicz-
nej w Koszalinie;

d) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoœci Komisji
i przedstawianie ich za poœrednictwem Dyrektora
Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej Komendantowi G³ównemu Stra¿y Granicz-
nej;

2) w³aœciwe przygotowywanie egzaminów, w tym wyzna-
czanie spoœród cz³onków Komisji zespo³u lub zespo³ów
egzaminacyjnych;

3) wyznaczenie Przewodnicz¹cego zespo³u egzaminacyj-
nego, o którym mowa w pkt. 2;

4) powiadamianie o negatywnym wyniku osoby egzami-
nowanej w³aœciwych kierowników jednostek organiza-
cyjnych Stra¿y Granicznej lub komórek organizacyjnych
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej;

5) ustalanie w porozumieniu z osob¹ egzaminowan¹,
w przypadku negatywnego wyniku egzaminu, jego po-
nownego terminu;

6) umo¿liwianie sta³ego podnoszenia kwalifikacji przez
cz³onków Komisji poprzez:
a) organizowanie szkoleñ dla cz³onków Komisji;
b) uczestniczenie w konferencjach, szkoleniach i kur-

sach z zakresu elektroenergetyki i energetyki;
7) organizowanie wspó³pracy Komisji z innymi Komisja-

mi kwalifikacyjnymi;
8) reprezentowanie Komisji na zewn¹trz.

2. Do obowi¹zków Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji na-
le¿y:
1) zastêpowanie Przewodnicz¹cego w czasie jego nieobec-

noœci;
2) przewodniczenie pracom  zespo³u lub zespo³ów egza-

minacyjnych.

3. Do obowi¹zków Sekretarza Komisji nale¿y:

1) prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych egzami-
nów;

2) nadawanie numerów ewidencyjnych wnioskom sk³ada-
nym przez osoby przystêpuj¹ce do egzaminu oraz kie-
rowanie tych osób do w³aœciwego pod wzglêdem me-
rytorycznym wyznaczonego zespo³u lub zespo³ów eg-
zaminacyjnych;

3) prowadzenie ewidencji wydanych œwiadectw kwalifika-
cyjnych.

4. Do obowi¹zków cz³onków Komisji nale¿y:
1) uczestniczenie w pracach zespo³u lub zespo³ów egza-

minacyjnych;
2) uczestniczenie w szkoleniach sk³adu Komisji;
3) sta³e podwy¿szanie kwalifikacji poprzez samokszta³ce-

nie.

ROZDZIA£ III

PRZEBIEG I ZAKRES EGZAMINU

§ 7.

Sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej funkcjo-
nariuszy i pracowników Stra¿y Granicznej zajmuj¹cych siê
eksploatacj¹ urz¹dzeñ, instalacji i sieci elektrycznych, gazo-
wych i cieplnych w Stra¿y Granicznej, odbywa siê w czasie
egzaminów przeprowadzanych na sesjach wyjazdowych Ko-
misji w jednostkach organizacyjnych Stra¿y Granicznej.

§ 8.

1. Szczegó³ow¹ tematykê egzaminu Komisja ustala przy
uwzglêdnieniu wymogów, o których mowa w § 6 rozpo-
rz¹dzenia i powiadamia o niej pisemnie funkcjonariuszy
i pracowników Stra¿y Granicznej ubiegaj¹cych siê o po-
twierdzenie kwalifikacji, co najmniej 14 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ egzaminu, za poœrednictwem kierowników
komórek organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej, naczelników Wydzia³ów Kadr i Szkolenia jedno-
stek organizacyjnych Stra¿y Granicznej oraz naczelników
Wydzia³ów Kadr Centralnego Oœrodka Szkolenia Stra¿y
Granicznej w Koszalinie i Centrum Szkolenia Stra¿y Gra-
nicznej w Kêtrzynie.

2. Zakres tematyczny egzaminu musi uwzglêdniaæ rodzaj
wykonywanej pracy oraz rodzaj eksploatowanych przez
osobê egzaminowan¹ urz¹dzeñ, instalacji i sieci elektrycz-
nych, gazowych i cieplnych.

§ 9.

1. Do egzaminu mog¹ przyst¹piæ funkcjonariusze i pracow-
nicy Stra¿y Granicznej, których stanowisko s³u¿bowe zo-
sta³o ujête w obowi¹zuj¹cym w danej jednostce organiza-
cyjnej Stra¿y Granicznej lub komórce organizacyjnej Ko-
mendy G³ównej Stra¿y Granicznej wykazie stanowisk, na
których wymagane jest posiadanie kwalifikacji.

2. Egzamin sprawdzaj¹cy kwalifikacje przeprowadza siê na
podstawie wniosku  sporz¹dzonego przez osobê zaintere-
sowan¹ lub w³aœciwego kierownika jednostki organizacyj-
nej Stra¿y Granicznej b¹dŸ komórki organizacyjnej Komen-
dy G³ównej Stra¿y Granicznej, w której skierowany pe³ni
s³u¿bê lub jest zatrudniony.

3. W treœci wniosku, o którym mowa w ust. 2, nale¿y wska-
zaæ rodzaj zajmowanego stanowiska (eksploatacja lub
dozór) oraz zakres obowi¹zków na zajmowanym stano-
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wisku (obs³uga, konserwacja, remonty, prace kontrolno-
pomiarowe, monta¿).

4. Osoba przystêpuj¹ca do egzaminu przedk³ada Sekretarzo-
wi Komisji wniosek celem nadania numeru ewidencyjne-
go. Po zarejestrowaniu wniosku Sekretarz Komisji kieruje
osobê przystêpuj¹c¹ do egzaminu do w³aœciwego pod
wzglêdem merytorycznym wyznaczonego zespo³u lub ze-
spo³ów egzaminacyjnych.

§ 10.

Przewodnicz¹cy zespo³u egzaminacyjnego lub cz³onko-
wie zespo³u egzaminacyjnego, mog¹ zezwoliæ osobie egza-
minowanej na korzystanie z odpowiednich materia³ów po-
mocniczych oraz na sporz¹dzanie notatek niezbêdnych dla uzu-
pe³nienia odpowiedzi (np. obliczeñ, wzorów, tabel, schema-
tów), mog¹ równie¿ za¿¹daæ uzupe³nienia odpowiedzi ustnej
rysunkiem, wyliczeniami albo wykonaniem praktycznej czyn-
noœci np. uruchomieniem urz¹dzenia, regulacj¹ jego parame-
trów technicznych, wy³¹czeniem urz¹dzenia z zachowaniem
przepisów bezpieczeñstwa.

§ 11.

Z posiedzenia zespo³u egzaminacyjnego Energetycznej
Komisji Kwalifikacyjnej w Stra¿y Granicznej Nr 1/SG Sekre-
tarz Komisji sporz¹dza siê listê obecnoœci/bilans , której wzór
okreœla za³¹cznik nr 1 do regulaminu.

§ 12.

1.  Wzory wniosków o sprawdzenie kwalifikacji na stanowi-
sku eksploatacji/dozoru grupy 1, grupy 2 i grupy 3, zwa-
nych dalej odpowiednio: „G1”, „G2” i „G3” okreœlaj¹ za-
³¹czniki nr 2, 3 i 4 do regulaminu.

2.  Wzory protoko³ów z egzaminów sprawdzaj¹cych znajo-
moœæ  przepisów i zasad na stanowisku dozoru/eksplo-
atacji w zakresie G1 i G2 oraz G3 okreœlaj¹ za³¹czniki nr 5,
6 i 7 do regulaminu.

3.  Wzór rejestru wydanych œwiadectw kwalifikacyjnych okre-
œla za³¹cznik nr 8 do regulaminu.

4.  Dokumenty sporz¹dzone wed³ug wzorów, o których mowa
w ust. 1, 2 i 3, przechowywane s¹ w archiwum zak³ado-
wym Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydzia³u Ochrony In-
formacji Niejawnych Centralnego Oœrodka Szkolenia Stra¿y
Granicznej w Koszalinie.

§ 13.

1. O uzyskaniu przez osobê egzaminowan¹ negatywnego
wyniku egzaminu, Przewodnicz¹cy Komisji niezw³ocznie
powiadamia kierownika jednostki organizacyjnej Stra¿y
Granicznej lub kierownika komórki organizacyjnej Komen-
dy G³ównej Stra¿y Granicznej, w której egzaminowany
pe³ni s³u¿bê lub jest zatrudniony.

2. W razie negatywnego wyniku egzaminu, funkcjonariusz lub
pracownik Stra¿y Granicznej ubiegaj¹cy siê o potwierdze-
nie kwalifikacji, mo¿e ponownie przyst¹piæ do egzaminu,
za zgod¹ oraz na podstawie sporz¹dzonego wniosku przez
kierownika jednostki organizacyjnej Stra¿y Granicznej lub
kierownika komórki organizacyjnej Stra¿y Granicznej.

3. Termin ponownego przyst¹pienia do egzaminu ustala Prze-
wodnicz¹cy Komisji w porozumieniu z osob¹ egzamino-
wan¹.

ROZDZIA£ IV

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 14.

1. Obs³ugê kancelaryjn¹, finansow¹ i techniczn¹ Komisji pro-
wadzi Centralny Oœrodek Szkolenia Stra¿y Granicznej
w Koszalinie.

2. Œrodki finansowe na dzia³alnoœæ Komisji planuje Przewod-
nicz¹cy Komisji w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Finan-
sów Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej oraz Komendan-
tem Centralnego Oœrodka Szkolenia Stra¿y Granicznej
w Koszalinie na podstawie planu egzaminów na rok ka-
lendarzowy, którego dotyczy plan wydatków i przedsta-
wia do zatwierdzenia.

3. Plan wydatków, o którym mowa w ust. 2 dla  potrzeb reali-
zacji zadañ Komisji Przewodnicz¹cy Komisji przedstawia
celem ich zatwierdzenia Komendantowi Centralnego
Oœrodka Szkolenia Stra¿y Granicznej w Koszalinie w  ter-
minie umo¿liwiaj¹cym ich uwzglêdnienie w projekcie pla-
nu wydatków bud¿etowych Centralnego Oœrodka Szkole-
nia Stra¿y Granicznej w Koszalinie na rok nastêpny.

4. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji za dany rok Przewod-
nicz¹cy Komisji przedstawia Komendantowi G³ównemu
Stra¿y Granicznej za poœrednictwem Dyrektora Biura Kadr
i Szkolenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej w termi-
nie do 31 stycznia roku nastêpuj¹cego bezpoœrednio po
roku, którego dotyczy sprawozdanie.

5. Komisja pos³uguje siê pieczêciami, których wzór okreœla
za³¹cznik nr 9 do regulaminu.


