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Poz. 209
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie Inspekcji Gospodarki Energetycznej Służby Więziennej
Na podstawie art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387
i 1566) zarządza się, co następuje:
§ 1. Inspekcja Gospodarki Energetycznej Służby Więziennej, zwana dalej „Inspekcją”, realizuje zadania w zakresie regulacji gospodarki
paliwami i energią w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”.
§ 2.1. Inspekcja podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej.
2. Inspekcja działa w ramach Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
§ 3.1. W skład Inspekcji wchodzi stanowisko koordynatora oraz trzy stanowiska pracy do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią.
2. Stanowiska pracy do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią obejmują rejony działania dostosowane do terytorialnego zasięgu
działalności okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.
3. Koordynator Inspekcji:
1) kieruje pracą Inspekcji;
2) reprezentuje Inspekcję wobec Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz innych podmiotów;
3) w przypadku powstania rozbieżności między pracownikami Inspekcji odpowiada za wypracowanie jednolitego stanowiska w zakresie
realizacji zadań Inspekcji.
§ 4. Do zakresu działania Inspekcji należy w szczególności:
1) wspomaganie jednostek organizacyjnych w sprawach spornych rozstrzyganych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie
określonym w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566);
2) współpraca z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz organami administracji rządowej właściwymi w sprawach polityki
energetycznej;
3) kontrolowanie:
a) parametrów jakościowych dostaw i obsługi odbiorców w zakresie obrotu paliwami i energią,
b) kwaliﬁkacji osób, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych,
c) przestrzegania ograniczeń, o których mowa w art. 11 ustawy, wprowadzonych wobec jednostek organizacyjnych,
d) zgodności prowadzenia gospodarki paliwami i energią oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, stosowanych
w jednostkach organizacyjnych, z wymogami prawa oraz inicjowanie przedsięwzięć w tym zakresie,
e) zgodności stosowanych w jednostkach organizacyjnych standardów w zakresie warunków bytowych, związanych z procesami
wytwarzania, przesyłania i użytkowania energii, z wymogami prawa;
4) wspomaganie jednostek organizacyjnych przy zawieraniu umów dotyczących dostarczania paliw i energii;
5) inicjowanie współdziałania jednostek organizacyjnych z organami jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu i realizacji
planów zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe;
6) współdziałanie z właściwymi organami w celu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym przedsiębiorstw energetycznych
wobec jednostek organizacyjnych;
7) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących gospodarki paliwami i energią w jednostkach organizacyjnych;
8) wypracowywanie standardów zasilania jednostek organizacyjnych w paliwa i energię, pod kątem zapewnienia ich bezpieczeństwa
energetycznego;
9) przekazywanie Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej informacji o naruszeniach, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy,
a także sporządzanie dokumentacji na jego polecenie;
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10) opiniowanie:
a) projektów aktów prawnych dotyczących gospodarki paliwami i energią oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
b) projektów dokumentów dotyczących gospodarki paliwami i energią w jednostkach organizacyjnych;
11) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących gospodarki paliwami i energią w jednostkach organizacyjnych;
12) organizowanie działalności komisji kwaliﬁkacyjnych, o których mowa w art. 54 ustawy, powołanych przez Ministra Sprawiedliwości;
13) organizowanie szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników w zakresie objętym przepisami ustawy;
14) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do optymalnego wydatkowania środków ﬁnansowych na zakup paliw i energii
do jednostek organizacyjnych;
15) promowanie w jednostkach organizacyjnych przedsięwzięć technicznych lub organizacyjnych zmierzających do poprawy efektywności
gospodarki paliwami i energią.
§ 5. Osoby wchodzące w skład Inspekcji powinny legitymować się specjalistycznym wykształceniem oraz spełniać wymagania
kwaliﬁkacyjne, określone w art. 54 ustawy, w odniesieniu do grup urządzeń, instalacji i sieci energetycznych powszechnie eksploatowanych
w jednostkach organizacyjnych.
§ 6. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2003 r. w sprawie powołania Inspekcji Gospodarki Energetycznej
Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 20).
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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