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ZARZADZENIE NR 75

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 13 paŸdziernika 2009 r.

 w sprawie szkolenia w zakresie działań minersko-pirotechnicznych oraz uzyskiwania

przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uprawnień w tym zakresie

Na podstawie  art. 9 ust. 7 pkt 6a ustawy z dnia 12 paŸ-
dziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234,
poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218,
z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86,

poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz.1367 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323), zarz¹dza siê, co nastê-
puje:
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§ 1.

Zarz¹dzenie okreœla:

1) rodzaje szkoleñ specjalistycznych, którym podlegaj¹ funk-
cjonariusze Stra¿y Granicznej, prowadz¹cy dzia³ania mi-
nersko-pirotechniczne, zwani dalej „funkcjonariuszami”;

2) tryb uzyskiwania przez funkcjonariuszy uprawnieñ w za-
kresie prowadzenia dzia³añ minersko-pirotechnicznych;

3) wzory certyfikatów i legitymacji potwierdzaj¹cych uzyska-
ne przez funkcjonariuszy uprawnienia.

§ 2.

Przed skierowaniem do prowadzenia dzia³añ minersko-
pirotechnicznych funkcjonariusze, podlegaj¹, w zale¿noœci od
rodzajów przewidzianych dla nich zadañ, szkoleniom z zakre-
su:

1) rozpoznania;

2) neutralizacji;

3) instruktorsko-metodycznego.

§ 3.

Na szkolenia, o których mowa w § 2, kieruje funkcjona-
riuszy koordynator dzia³añ minersko-pirotechnicznych Stra-
¿y Granicznej w porozumieniu z Dyrektorem Biura Kadr i Szko-
lenia Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej na wniosek:

1) kierownika komórki organizacyjnej Komendy G³ównej Stra-
¿y Granicznej – w przypadku funkcjonariusza pe³ni¹cego
s³u¿bê w Komendzie G³ównej Stra¿y Granicznej;

2) komendanta oddzia³u Stra¿y Granicznej – w przypadku
funkcjonariusza pe³ni¹cego s³u¿bê w oddziale Stra¿y Gra-
nicznej.

§ 4.

1. Funkcjonariusze, którzy ukoñczyli szkolenie, o którym
mowa w § 2 i zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzy-
muj¹ zaœwiadczenie uprawniaj¹ce ich do wykonywania
czynnoœci okreœlonych w tym zaœwiadczeniu. Wzór tego
zaœwiadczenia stanowi – w przypadku szkolenia z zakre-
su:
1) rozpoznania – za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia;
2) neutralizacji – za³¹cznik nr 2 do zarz¹dzenia;
3) instruktorsko-metodycznego – za³¹cznik nr 3 do zarz¹-

dzenia.

2.   Funkcjonariusze, którzy ukoñczyli szkolenia, o których mowa
w § 2 pkt 2 i 3, oprócz zaœwiadczenia, o którym mowa
w ust. 1, otrzymuj¹ równie¿ odpowiednio legitymacjê mi-
nera-pirotechnika i instruktora, których wzory okreœla za-
³¹cznik nr 4 do zarz¹dzenia.

3.  Zaœwiadczenia, o których mowa w ust. 1, i legitymacje,
o których mowa w ust. 4 wydawane s¹ przez oœrodki szko-
lenia Stra¿y Granicznej prowadz¹ce szkolenia.

§ 5.

Dowódca zespo³u minersko-pirotechnicznego organizu-
je doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy wykonuj¹cych
zadania z zakresu prowadzenia dzia³añ minersko-pirotech-
nicznych.

§ 6.

Szkolenia, o których mowa w § 2, i doskonalenie zawo-
dowe, o którym mowa w § 5, prowadz¹ funkcjonariusze, któ-
rzy uzyskali zaœwiadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.
Funkcjonariusze ci, w celu zachowania uprawnieñ do wykony-
wania czynnoœci okreœlonych w tym zaœwiadczeniu, zobowi¹-
zani s¹ do prowadzenia zajêæ co najmniej raz na dwa lata,
podczas szkoleñ, o których mowa w § 2, organizowanych przez
oœrodek szkolenia Stra¿y Granicznej.

§ 7.

Szkolenie z u¿yciem materia³ów wybuchowych i œrod-
ków inicjowania wybuchu wymaga zabezpieczenia medycz-
nego. O rodzaju tego zabezpieczenia decyduje organizator
szkolenia.

§ 8.

Funkcjonariusze, którzy posiadaj¹ potwierdzenie odby-
cia szkoleñ z zakresu rozpoznania pirotechnicznego i miner-
sko-pirotechnicznego, neutralizacji materia³ów wybuchowych
i urz¹dzeñ wybuchowych oraz instruktora minerstwa i piro-
techniki, uzyskane w wyniku udzia³u w szkoleniach prowa-
dzonych przez szko³y i oœrodki szkolenia organów podleg³ych
ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnêtrznych lub przez
niego nadzorowanych oraz wykonuj¹ obowi¹zki s³u¿bowe
w tym zakresie, uzyskuj¹ uprawnienia odpowiadaj¹ce, w za-
le¿noœci od czynnoœci okreœlonych w wydanych im dokumen-
tach potwierdzaj¹cych odbycie tych szkoleñ, uprawnieniom
otrzymanym przez funkcjonariuszy, o których  mowa w § 4.

§ 9.

1. Materia³y wybuchowe i œrodki inicjowania wybuchu, u¿y-
wane w celach szkoleniowych, przechowywane s¹ w ma-
gazynach podrêcznych.

2.  Dla potrzeb dydaktyczno-szkoleniowych dopuszcza siê prze-
chowywanie próbek materia³ów wybuchowych i œrodków
pirotechnicznych bez œrodków inicjowania wybuchu w sza-
fie metalowej, zabezpieczonej przed dostêpem osób nie-
upowa¿nionych.

3.  Atrapy materia³ów wybuchowych i urz¹dzeñ wybuchowych
oraz eksponaty pirotechniczne, wykorzystywane do celów
dydaktyczno-szkoleniowych, mog¹ byæ prezentowane
w oszklonych gablotach lub szafach, zabezpieczonych przed
dostêpem osób nieupowa¿nionych.

 § 10.

Traci moc decyzja Nr 246 Komendanta G³ównego Stra-
¿y Granicznej z dnia 22 paŸdziernika 2007 r. w sprawie prowa-
dzenia szkolenia w zakresie rozpoznania pirotechnicznego
i neutralizacji urz¹dzeñ wybuchowych oraz uzyskiwania przez
funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej uprawnieñ w tym zakresie
(Dz. Urz. KGSG z 2007 r. Nr 10, poz. 94) zmieniona decyzj¹
Nr 206 z dnia 3 wrzeœnia 2008 r.

§ 11.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS


