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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/15/041 - Wykorzystanie broni przez wybrane służby straże oraz nadzór organów
państwa nad jej reglamentacją.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Andrzej Os - starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 94201
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 1, 2)

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, kod pocztowy 80-819, zwana
w dalszej części niniejszego wystąpienia "KWP" lub "Komendą'.

(dowód: akta kontroli str. 1, 2)

Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku (dalej: "Komendant") jest, od dnia 14 lutego
2012 r., nadinspektor Wojciech Sobczak.
W okresie objętym kontrolą od 11 maja 2015 r., obowiązki Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Gdańsku pełni inspektor Marian Szlinger - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Gdańsku.

(dowód: akta kontroli str. 3,4)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie:
- spełnianie przez policjantów wymogów ustawowych w zakresie dostępu do broni

palnej;
udokumentowanie przydziału broni policjantom;
zapewnienie bazy szkolenia strzeleckiego, pozwalającej na utrzymanie
i doskonalenie przez policjantów umiejętności strzeleckich;
wykorzystywanie broni służbowej przez policjantów w sposób uprawniony;
warunki przechowywania i zabezpieczanie broni Policji przed utratą oraz sposób
jej wydawania na czas pełnienia zadań służbowych;
reglamentowanie dostępu do broni w stosunku do podmiotów i osób fizycznych;
kontrolowanie warunków przechowywania i użytkowania broni przez podmioty
i osoby fizyczne.

Stwierdzone nieprawidłowości i uwagi dotyczyły:
- nieskutecznego nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi Policji w

zakresie: spełniania warunków bezpieczeństwa określonych dla strzelnic
policyjnych na wykorzystywanych strzelnicach zewnętrznych; sprawdzania
stanu wybranych elementów strzelnic przez osobę posiadającą uprawnienia
budowlane oraz uczestnictwa funkcjonariuszy w wymaganych strzelaniach
i sprawdzianach programowych;

- korzystania przez funkcjonariuszy KWP ze strzelnic obcych, na których nie
zweryfikowano wymogów bezpieczeństwa, w zakresie określonym decyzją nr
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Opis stanu
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703 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać policyjne strzelnice
ćwiczebne1 (dalej: "Decyzja nr 703");

- niesprawdzenia stanu wybranych elementów strzelnicy KWP przez osobę
posiadającą uprawnienia budowlane, pomimo obowiązku wnikającego z Decyzji
nr 703;

- braku kontroli2 stanu ewidencyjnego na koniec 2014 r. w 15 z 16 magazynów broni
KWP, gdzie przechowywano 123 jednostki broni (z 3.731 szt. przechowywanych w
magazynach);

- braku kontroli przez Komendanta broni osobistej bezpośrednio podległych
funkcjonariuszy (naczelników wydziału KWP i zastępców Komendanta), co było
niezgodne z § 20 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 zarządzenia nr 852 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania i użytkowania broni
palnej przez policjantów3 (dalej: "Zarządzenie w sprawie zasad przyznawania
i użytkowania broni palnej przez policjantów");

- zabezpieczenia broni przez jej przekazanie łowczemu w przypadku zaistnienia
warunków do jej prewencyjnego odebrania i przekazania do depozytu Policji.

Wykorzystywany przez Policję rejestr BROŃ prezentuje nierzetelne dane
statystyczne o liczbie osób fizycznych i podmiotów posiadających pozwolenie na broń
i stanie ewidencyjnym tej broni. Ponadto brak odpowiedniego wyposażenia policjantów
w paralizatory elektryczne ogranicza możliwość zastosowania ich jako środka
przymusu bezpośredniego o mniejszej dolegliwości niż broń palna.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Uzbrojenie Policji

Komenda funkcjonuje w oparciu o ustawę o Policji4, inne powszechnie obowiązujące
akty prawa, w tym rozporządzenia MSWiA i MSW w sprawie uzbrojenia Policji,
zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji (dalej: "KGP") w sprawie
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek
organizacyjnych Policji5 oraz Zarządzenie w sprawie zasad przyznawania
i użytkowania broni palnej przez policjantów.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o Policji, KWP jest jednostką Policji właściwą dla
województwa pomorskiego.

Komendant nadał Regulamin Komendy w dniu 29 maja 2009 r.
(dowód: akta kontroli str. 15-38)

1 Oz. Urz. KGP Nr 17, poz. 104.
2 Obowiązek przeprowadzenia kontroli oraz jej zakres określono w pkt 102 załącznika do decyzji nr 360 Komendanta
Głównego Policji z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji (Dz.
Urz. KGP z 2005 r. nr 13 poz.85 ze zm.) - dalej: ,Decyzja nr 360'.
3 Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 38 ze zm.
4 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 L, poz. 355 ze zm.).
5 Zarządzenie Nr 1041 KGP z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania
komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 L, poz. 50 ze zm.).
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1.1. Koncepcja, normatyw i stan faktyczny wyposażenia Policji w broń
i środki przymusu bezpośredniego

• Koncepcja (zasady) i normatyw uzbrojenia jednostki Policji i policjantów

Komendant zatwierdził6 zbiorcze należności uzbrojenia i sprzętu technicznego
bojowego dla KWP, podległych jej jednostek Policji oraz funkcjonariuszy Policji,
zgodnie z § 2 zarządzenia nr Z-141/2012 KGP7.

(dowód: akta kontroli str. 380, 751)
• Stan faktyczny uzbrojenia garnizonu i Komendy, jako jednostki Policji

Broń i wyposażenie faktycznie posiadane przez pomorski garnizon Policji było
zgodne z ustawą o Policji w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 24
maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej8 (dalej: "ustawa
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej"). Według stanu na koniec
czerwca 2015 r. pomorski garnizon Policji posiadał 7.455 sztuk broni palnej krótkiej,
3.710 pistoletów i karabinków maszynowych, 235 strzelby gładkolufowe, 6.433
ręczne miotacze gazu, 10.587 pałek i 6.443 kajdanki.

(dowód: akta kontroli str. 383, 384)

KGP określił wzory i typy broni stanowiące uzbrojenie Policji9, w którym nie
wymieniono m.in. pistoletu 7,62 mm PW-33 TT oraz karabinka sportowego kbks
będących na wyposażeniu KWP.
KWP nie otrzymała polecenia w zakresie wykorzystania ww. broni. W Laboratorium
Kryminalistycznym KWP znajduje się pistolet wz. 33 TT (1 sztuka) wykorzystywany
do przeprowadzania badań z zakresu balistyki. Pozostałe pistolety wycofano
z użytkowania w celu przekazania do Muzeum Policji. Karabinki sportowe kbks
mogą być wykorzystywane do treningu strzeleckiego zgodnie z decyzją Nr 713
Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szkolenia
strzeleckiego policjantów10 (dalej: "Decyzja nr 713").

(dowód: akta kontroli str. 690, 691)

1.2. Faktyczne wyposażenie policjantów w broń i środki przymusu
bezpośredniego

• Wymagania wobec policjantów w zakresie wyposażenia w broń

Na koniec czerwca 2015 r. w pomorskim garnizonie Policji zatrudnionych było 5.654
policjantów. Broni nie posiadali policjanci uczestniczący w kursie podstawowym dla
policjantów, urlopie bezpłatnym i wychowawczym oraz zawieszeni w czynnościach
służbowych. Pozostali policjanci mieli dostęp do broni służbowej. Według stanu na
koniec czerwca 2015 r. funkcjonariusze pomorskiego garnizonu Policji posiadali
indywidualne wyposażenie obejmujące 5.566 sztuk broni palnej krótkiej, 5.491
ręcznych miotaczy gazu, 7.021 pałek i 5.559 kajdanek.

(dowód: akta kontroli str. 383, 384, 693, 694)

Funkcjonariusz Policji, aby otrzymać prawo do posługiwania się bronią palną
i środkami przymusu bezpośredniego musiał:

6 Tabele należności uzbrojenia i sprzętu technicznego na 2014 i 2015 r. opracowano odpowiednio 14.01.2014 r. i 15.01.2015 r.
7 Zarządzenie nr Z-141/2012 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek
i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w uzbrojenie oraz sprzęt techniczno-bojowy (niepublikowane).
6 Oz. U. z 2013 r., poz. 628 ze zm.
9 Zarządzenie Nr 73 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji (Dz. Urz. KGP z 2015 r,
poz. 2).
10 Dz. Urz. KGP z 2006 r., Nr 3, poz. 9 ze zm.
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Uwagi dotyczące
badanej działalności

spełniać wymogi określone wart. 25 ust. 1 ustawy o Policji;
uzyskać kwalifikacje zawodowe podstawowe11;
posiadać wiedzę w zakresie budowy i zasad funkcjonowania danego
rodzaju broni palnej oraz warunków bezpieczeństwa posługiwania się
bronią palną12.

(dowód: akta kontroli str. 608)

W wyniku badania akt osobowych 15 funkcjonariuszy posiadających broń służbową
spośród 5.654 Policjantów pomorskiego garnizonu Policji, ustalono, że wszyscy:

spełniali wymogi określone wart. 25 ust. 1 ustawy o Policji tzn. posiadali
obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie byli skazani
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzystali z pełni praw publicznych, posiadali co najmniej średnie
wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach
uzbrojonych, a także dawali rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do
wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
ukończyli szkolenie zawodowe podstawowe z wynikiem pozytywnym;
posiadali wiedzę w zakresie budowy i zasad funkcjonowania danego
rodzaju broni palnej oraz warunków bezpieczeństwa posługiwania się
bronią palną.

(dowód: akta kontroli str. 430-466, 747, 748, 749)

• Adekwatność wyposażenia w broń do realizowanych zadań

W wyniku badania uzbrojenia 15 funkcjonariuszy pomorskiego garnizonu Policji,
ustalono, że zostali oni wyposażeni w broń osobistą, kajdanki, pałkę policyjną i
ręczny miotacz pieprzu. Różnorodność osobistego wyposażenia funkcjonariuszy
umożliwiała jej użycie lub wykorzystanie w sposób niezbędny do osiągnięcia
założonego celu, proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, z możliwością wyboru
środka o możliwie jak najmniejszej dolegliwości lub szkodzie.

(dowód: akta kontroli str. 430-466, 747, 748,749)

Na 5.654 funkcjonariuszy pomorski garnizon Policji posiadał 30 paralizatorów. Brak
odpowiedniego wyposażenia policjantów w paralizatory elektryczne ogranicza
możliwość zastosowania ich jako środka przymusu bezpośredniego o mniejszej
dolegliwości niż broń palna. Komendant wyjaśnił13, że paralizatory elektryczne
nabywane są w systemie scentralizowanym za pośrednictwem Biura Logistyki Policji
Komendy Głównej Policji, a doposażenie następuje sukcesywnie. Pomimo, że
ostatni raz potrzebę 40 paralizatorów KWP zgłosiła w lutym 2015 r. ich liczba nie
zmieniła się w I połowie 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 383, 384,722,723,752-754)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie stan uzbrojenia pomorskiego garnizonu
Policji w broń i inne środki przymusu bezpośredniego.

11 § 3 ust. 1 zarządzenia w sprawie zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.
12 § 4 ust. 1 zarządzenia w sprawie zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.
13 Z upoważnienia Komendanta wyjaśnienia przedstawij Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku - inspektor
Zbigniew Maj.
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2. System szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Policji, w tym
stan bazy szkoleniowej

2.1. System szkolenia strzeleckiego
.• Wewnętrzne wymagania w zakresie wyszkolenia strzeleckiego

W wytycznych Dyrektora Gabinetu KGP nr 1 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie
określenia zakresu, zasad i przebiegu szkolenia strzeleckiego oraz trybu
i organizacji sprawdzianów strzeleckich w 2014 r. oraz nr 2 Dyrektora Gabinetu KGP
z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie określenia zakresu, zasad i przebiegu
szkolenia strzeleckiego oraz trybu i organizacji sprawdzianów strzeleckich w 2015 r.
została określona częstotliwość strzelań programowych policjantów oraz ćwiczenia,
które powinny być przeprowadzone w czasie treningu. Trening powinien być
przeprowadzany raz na pół roku i obejmować jedno z trzech określonych
w wytycznych ćwiczeń strzeleckich.

(dowód: akta kontroli str. 365-367, 374-376)

• Realizacja szkolenia strzeleckiego i stan wyszkolenia policjantów

W ww. wytycznych określono, że z policjantami wszystkich rodzajów służb
przeprowadza się nie rzadziej niż raz w półroczu jedno ze wskazanych ćwiczeń
obejmujących strzelanie szybkie, dynamiczne lub sytuacyjne. W powyższych
ćwiczeniach w 2014 r. uczestniczyło odpowiednio 79,9; 76,8 i 71,7% policjantów
zobowiązanych do strzelania (spośród odpowiednio: 4.370; 1.937 i 729).

W sprawozdaniu z wyszkolenia strzeleckiego KWP za 2013 r. wskazano, że brak
strzelnic oraz ograniczona ilość amunicji utrudnia szkolenie strzeleckie.
W sprawozdaniu za 2014 r. wykazano o 27% większe zużycie amunicji niż w 2013 r.

Spośród próby 15 funkcjonariuszy14, jeden funkcjonariusz nie uczestniczył w
żadnym wymaganym strzelaniu programowym oraz sprawdzianie strzeleckim, a
sześciu nie uczestniczyło w jednym treningu, w tym jeden nie uczestniczył również
w sprawdzianie. Za szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy odpowiedzialni są
kierownicy jednostek organizacyjnych policji15.

(dowód: akta kontroli str. 430-466, 747, 748)

• Sprawozdawczość ze szkolenia strzeleckiego
W strzelaniach programowych i sprawdzianach strzeleckich w 2014 r. w pomorskim
garnizonie Policji zużyto 311.418 szt. amunicji. Zastępca Naczelnika Wydziału
Gospodarki Materiałowo-Technicznej wyjaśnił, że amunicja zużyta w trakcie
szkolenia w 2014 r. może być rozliczona przez KWP w 2015 r., z uwagi na
otrzymanie dokumentów dotyczących rozchodu amunicji wraz z łuskami
z poprzedniego roku.

(dowód: akta kontroli str. 359, 360, 377-379)

14 Wszyscy funkcjonariusze z próby kontrolnej użyli lub wykorzystali broń w 2014r.
15 Zgodnie z § 3 Decyzji nr 713.
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W zakresie nadzoru Komendanta nad wyszkoleniem strzeleckim funkcjonariuszy
pomorskiego garnizonu Policji stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W próbie kontrolnej 15 funkcjonariuszy (na 5.654 Policjantów pomorskiego
garnizonu Policji), jeden funkcjonariusz nie uczestniczył w żadnym wymaganym
strzelaniu programowym oraz sprawdzianie strzeleckim16, a sześciu nie
uczestniczyło w jednym treningu17, w tym jeden nie uczestniczył również w
sprawdzianie18, co jest niezgodne z § 1 ust. 1 i § 3 wytycznych nr 1 Dyrektora
Gabinetu KGP z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zakresu, zasad i
przebiegu szkolenia strzeleckiego oraz trybu i organizacji sprawdzianów
strzeleckich w 2014 r.

Komendant wyjaśnił19, że funkcjonariusze z KPP w Chojnicach nie uczestniczyli
w doskonaleniu strzeleckim w II półroczu gdyż poza sprawdzianami nie
przeprowadzono innych strzelań w tym okresie, a pozostali funkcjonariusze
z uwagi na nieobecność w pracy lub wykonywanie innych zadań.

Powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie poza jednym
przypadkiem funkcjonariusza2o, który w trakcie II półrocza 2014 r. był obecny w
pracy jedynie przez 10 dni.

(dowód: akta kontroli str. 444, 457, 458, 460-463, 683-689)

2. W arkuszu szkolenia strzeleckiego policjanta21 nie odnotowano uczestnictwa
w sprawdzianie strzeleckim.

Komendant wyjaśnił22, że uczestnictwa w sprawdzianie strzeleckim nie
odnotowano w rubryce dotyczącej sprawdzianu strzeleckiego, gdyż odnotowano
je w części dotyczącej doskonalenia strzeleckiego.

Powyższe działanie jest nierzetelne i sprzeczne z §17 ust. 1 załącznika nr 1 do
Decyzji nr 713, wskazującym na konieczność wpisywania wyników
sprawdzianów, uzyskanych w trakcie szkoleń zawodowych i kursów
doskonalenia zawodowego, realizowanych w jednostkach szkoleniowych Policji,
do arkusza szkolenia strzeleckiego policjanta.

(dowód: akta kontroli str. 430, 696, 697)

2.2. Baza szkolenia strzeleckiego

• Strzelnice wykorzystywane do szkolenia strzeleckiego

W okresie objętym kontrolą pomorski garnizon Policji wykorzystywał do szkolenia
strzeleckiego 22 strzelnice, w tym sześć strzelnic własnych23, jedną strzelnicę szkoły
Policji, cztery wojskowe strzelnice poligonowe i 11 innych strzelnic obcych.

Dla strzelnic własnych pomorskiego garnizonu oraz strzelnicy szkoły policyjnej
wydano atesty poświadczające zweryfikowanie wymogów bezpieczeństwa
określonych Decyzją nr 703. Strzelnice poligonowe posiadają atesty wydane przez
wojsko. (dowód: akta kontroli str. 105-109)

16 Z KPP w Malborku.
17 Po jednym funkcjonariuszu z KPP w Starogardzie Gdańskim i Pruszczu Gdańskim; dwóch funkcjonariuszy z KPP
w Chojnicach i dwóch z KMP w Gdańsku.
18 Z KMP w Gdańsku.
19 Wyjaśnienia przedstaw~ p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku - inspektor Marian Szlinger.
20 Z KMP w Gdańsku.
21 Z KPP w Chojnicach.
22 Z upoważnienia Komendanta wyjaśnienia przedstaw~ Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku - inspektor
Zbigniew Maj.
23 Strzelnice kryte należące do KWP, KMP: Gdańsk, Sopot i Gdynia oraz KPP: Kartuzy i Starogard Gdański.
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• Wykorzystanie bazy szkolenia strzeleckiego

Trzy strzelnice policyjne były wykorzystywane wyłącznie przez funkcjonariuszy
jednostki, do której należała strzelnica24, dwie25 przez funkcjonariuszy dwóch
jednostek Policji, a jedna26 - czterech. W sprawozdaniach strzeleckich pomorskiego
garnizonu Policji za 2013 i 2014 r. podniesiono, że brak odpowiedniej liczby strzelnic
policyjnych powoduje konieczność wynajmowania strzelnic od podmiotów
zewnętrznych. Wykorzystanie strzelnic policyjnych nie jest koordynowane prze KWP
- strzelnicami zarządzają kierownicy jednostek Policji, którzy sporządzają
harmonogramy ich wykorzystania.
W okresie objętym kontrolą pomorski garnizon Policji wydatkował 4,S tys. zł na
wykorzystanie strzelnic obcych, w tym 3 tys. zł na trening z karabinkiem akms 27.

(dowód: akta kontroli str. 105-109,219,606,607,694)

W zakresie bazy szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy KWP oraz nadzoru
Komendanta nad bazą wyszkolenia strzeleckiego podległych jednostek Policji
stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W pomorskimgamizonie Policji wykorzystywano 1128strzelnic obcych (w tym dwie
wykorzystywaneprzez samodzielnypododdziałantyterrorystycznyPolicji) , na których
nie zweryfikowano wymogów bezpieczeństwa pod kątem spełniania warunków
bezpieczeństwaokreślonychw Decyzji nr 703 w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać policyjne strzelnice ćwiczebne.
Komendantwyjaśn~29,że powodemnieweryfikowaniabył brak podstawprawnych,ale
we wszystkich przypadkach korzystania ze strzelnic obcych pracownik Policji
sprawdzałstan technicznystrzelnicy.
KGP określił warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać kryte policyjne
strzelnice ćwiczebne3o. W ocenie NIK, szkolenie strzeleckie Policjantów na
strzelnicach nienależących do Policji może być prowadzone wyłącznie w obiektach
zapewniającychfunkcjonariuszom31takie same warunki bezpieczeństwajak obiekty
własne. Zweryfikowaniewarunków bezpieczeństwaokreślonychw Decyzji nr 703 na
strzelnicach obcych powinno odpowiadać zakresowi i szczegółowości kontroli
strzelnicwłasnychPolicji.

(dowód: akta kontroli str. 105-109, 60S-610, 759)
2. W ramach atestacji sześciu strzelnic pomorskiego gamizonu Policji OednejKWP

i pięciupodległychkomend Policji) niewykonanoczynności,o którychmowaw pkt S2
lit. b załącznika do Decyzji nr 703 - sprawdzenia stanu wybranych elementów
strzelnicy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, z obowiązkiem sporządzenia protokołu przeglądu stanu sprawności
techniczneji wartościużytkowejobiektu budowlanego.
Komendant wyjaśnił32, że czynności związane z atestowaniem strzelnicy
obejmowały sprawdzenie stanu wybranych elementów strzelnic i były
realizowane podczas atestacji przez inspektorów nadzoru robót budowlanych

24 Strzelnice KMP: Gdańsk, Sopot i Gdynia,
25 Strzelnice KPP: Kartuzy i Starogard Gdański.
26 Strzelnica KWP.
27 Samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji.
28 Strzelnice: myśliwskie w Bietowie, Groszkowie, Rytlu i Miastku; klubów strzeleckich Grot i Centrum; zakładów karnych
w Sztumie i Czarnem; LOK w Prabutach, Urzędu Miejskiego w Bytowie oraz Czapla w Lublewie.
29 Wyjaśnienia przedstaw~ p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku - inspektor Marian Szlinger.
30 Stanowiące załącznik do Decyzji nr 703.
31 Strzelnice były wykorzystywane przez KPP w: Starogardzie Gdańskim, Malborku, Pucku, Sztumie, Kwidzynie, Nowym
Dworze Gdańskim, Chojnicach, Człuchowie, Bytowie oraz SPAP, które zatrudniają łącznie ponad 1200funkcjonariuszy.
32 Z upoważnienia Komendanta wyjaśnienia przedstaw~ Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku - inspektor
Zbigniew Maj.
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zatrudnionych w KWP. Protokół z przeglądu stanu sprawności technicznej
i wartości użytkowej obiektu budowlanego nie był odrębnie sporządzany,
ponieważ wszelkie uwagi w tym zakresie były nanoszone na formularzu listy
kontrolnej.

W ocenie NIK i zgodnie z pkt. 82 b załącznika do Decyzji nr 703, powyższa czynność
powinna zostać odrębnie udokumentowana protokołem przeglądu stanu sprawności
technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego.

(dowód: akta kontroli str. 105-177, 696)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie nadzór nad systemem szkolenia
strzeleckiego funkcjonariuszy pomorskiego garnizonu Policji.

3. Wykorzystanie broni służbowej przez policjantów
W kontrolowanym okresie miały miejsce 22 przypadki użycia lub wykorzystania
broni. Jeden raz użyto broni w sposób uprawniony, w wyniku czego oddano cztery
strzały, w tym jeden ostrzegawczy i trzy w celu obezwładnienia uzbrojonej
w niebezpieczne narzędzie agresywnej osoby. Sprawca interwencji został ranny
w czasie zdarzenia. Podstawą użycia broni był art. 16 ust. 2 ustawy o policji oraz art.
45 pkt 1 lit. a ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Policjanci oddali łącznie 45 strzałów alarmowych lub ostrzegawczych33. W trakcie
innych uprawnionych przypadków wykorzystania z broni oddano 69 strzałów, w tym:
35 do rannego byka34, 24 w celu unieruchomienia pojazdu35 i 10 w celu
oszołomienia osoby zatrzymywanej'. w wyniku czego uszkodzono cztery pojazdy
i zabito zwierzę. Ponadto oddano dwa przypadkowe strzały, w wyniku których nikt
nie ucierpiał.

(dowód: akta kontroli str. 408-413)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystanie broni służbowej przez
policjantów.

4. Przechowywanie i zabezpieczenie przed utratą broni służbowej
policjantów

4.1. Przechowywanie broni i zabezpieczenie broni.

• Sposoby przechowywania i zabezpieczenia osobistej broni policjantów

Komendant skorzystał z uprawnienia zawartego w § 11 ust 1 zarządzenie w sprawie
zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów i w §§ 2 i 3 decyzji
nr 401/2011 Komendanta z dnia 25 paździemika 2011 r. w sprawie określenia sposobu
przechowywania broni palnej krótkiej przez policjantów pełniących służbę w komórkach
organizacyjnych KWP w Gdańsku (dalej: "Decyzja nr 401"), określił komórki organizacyjne,

33 Art. 16 usl. 2 ustawy o Policji oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
34 Art. 16 usl. 2 ustawy o Policji oraz art. 47 pkt 5 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
35 Art. 16 usl. 2 ustawy o Policji oraz art. 47 pkt 5 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
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których funkcjonariusze przechowują broń palną krótką zbiorowo36 i w pomieszczeniach
służbowych w użytkowanych przez nich indywidulanychszafach metalowych37.

Na podstawie § 7 Decyzji nr 401 kierownicy komórek organizacyjnych KWP zostali
upoważnieni do wydawania upoważnień do przechowywania broni palnej krótkiej
w miejscu zamieszkania.
Na koniec czerwca 2015 r. przydzielono funkcjonariuszom KWP 1.046 jednostek
broni. Broń w miejscu zamieszkania przechowywało 109 funkcjonariuszy.

(dowód: akta kontroli str. 719)
W próbie kontrolnej 15 funkcjonariuszy broń w miejscu zamieszkania
przechowywało sześciu funkcjonariuszy38, u dyżurnego jednostki Policji39 - sześciu,
w wyznaczonym pomieszczeniu4o - dwóch i w biurze41 - jeden. Wydanie broni do
służby dokumentowano adnotacją w książce wydania broni.

(dowód: akta kontroli str. 749)
• Przypadki utraty broni
W kontrolowanym okresie w pomorskim gamizonie Policji miał miejsce jeden przypadek
utraty broni. Broń została przejęta przez męża funkcjonariuszki i odzyskana w tym samym
dniu (23.12.2014 r.). Przyczyny utraty broni są wyjaśniane. Postępowanie dyscypliname
wobec funkcjonariuszki zostało wszczęte postanowieniem Komendanta Powiatowego
Policji w Chojnicach, a następnie zawieszone do czasu zakończenia śledztwa
prowadzonego przez prokuraturę.

(dowód: akta kontroli str. 414)

4.2. Kontrola broni
Przynajmniej raz na kwartał broń indywidualna funkcjonariuszy KWP podlegała kontroli
w zakresie jej liczby i stanu utrzymania, a także kontroli warunków przechowywania
zbiorowego zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4 oraz § 20 ust. 2 zarządzenia w sprawie zasad
przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantóworaz § 10 ust. 2 Decyzji nr 401.
KWP nie kontrolowała warunków przechowywania broni w miejscu zamieszkania
funkcjonariuszy.

(dowód: akta kontroli str. 486-493, 499-504)

Kaida jednostka broni wydawana z magazynu KWP przechodziła kontrolę stanu
technicznego w warsztacie uzbrojenia, która obejmowała sprawdzenie powłok
ochronnych, sprawności działania mechanizmów, ocenę podzespołów pod kątem
uszkodzeń i zużycia, czyszczenie, konserwację i przestrzeleniebroni. Czynności związane
z obsługą broni osobistej spoczywały na użytkowniku, który miał obowiązek czyścić ją,
konserwować, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia niezwłocznie powiadomić osobę
odpowiedzialną za dokonanie naprawy lub wymiany.

(dowód: akta kontroli str. 613)

W KWP na koniec 2014 r. przechowywano w 16 magazynach 3.731 jednostek broni
nieprzydzielonej funkcjonariuszom. Tylko w jednym magazynie, gdzie przechowywano
3.608 sztuk broni przeprowadzono komisyjną kontrolę ewidencji i stanów uzbrojenia
oraz sprzętu techniczno-bojowego zgodnie z pkt 185 podpunkt 1 lit. a załącznika do
Decyzji nr 360.

(dowód: akta kontroli str. 474-483)

36 Sztab Policji oraz wydziały: Prewencji, Ruchu Drogowego, Postępowań Administracyjnych, Kadr i Szkolenia, Łączności
i Informatyki, Kontroli, Ochrony Informacji Niejawnych, Gospodarki Materiałowo-Technicznej, Transportu i Konwojowy.
37 Laboratorium Kryminalistyczne oraz wydziały: Techniki Operacyjnej, Kryminalny, Dochodzeniowo-Śledczy, Do Walki
z Przestępczością Gospodarczą i Wywiadu Kryminalnego.
3B § 11ust.1 zarządzenia w sprawie zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.
39 § 12 ust.1,§ 14 ust. 1 pkt 1 zarządzenia w sprawie zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.
40 § 12 ust.1, § 14 ust. 1 pkt 2 zarządzenia w sprawie zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.
41 § 12 ust.1, § 14 ust. 1 pkt 3 zarządzenia w sprawie zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.
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Komendy powiatowe i miejskie Policji porównywały zgodność własnej ewidencji
z ewidencją KWP po zakończeniu półrocza zgodnie z pkt. 103 załącznika do Decyzji
nr 360.

(dowód: akta kontroli str. 469-472)

W okresie objętym kontrolą do warsztatu uzbrojenia KWP wpłynęły zlecenia na
naprawę 591 szt. broni palnej krótkiej. Wszystkie jednostki objęte ww. zgłoszeniami
zostały naprawione, w tym 343 szt. naprawiono "od ręki" w warsztacie uzbrojenia
KWP. W 248 przypadkach konieczne było zdanie broni do magazynu, gdyż zakres
naprawy lub przeglądu przekraczał możliwości warsztatu uzbrojenia. Czynności
zlecono fabryce broni, w tym 23 SZt.42w ramach przeglądu stanu technicznego
(koszt 1.442,79 zł); 5 szt. do naprawy (koszt 787,20 zł) i 220 szt. do naprawy
gwarancyjnej.

W przypadku braku możliwości naprawy broni palnej krótkiej uszkodzoną broń
przyjmowano na stan magazynu uzbrojenia KWP, a funkcjonariuszowi wydawano
nowy egzemplarz broni. Jedynie w przypadku akcyjnej naprawy broni typu P-99 na
czas naprawy zabezpieczono odpowiednią ilość broni palnej krótkiej w magazynach
alarmowych jednostek Policji garnizonu pomorskiego.
Wacenie Komendanta problemy dotyczące napraw i obsługi broni wiążą się ze zbyt
małą ilością osób posiadających uprawnienia mechanika - rusznikarza oraz brakiem
możliwości przeszkolenia w tym zakresie innych osób.

(dowód: akta kontroli str. 721-722)

W działalności KWP w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące
nieprawidłowości :

1. W 15 z 16 magazynów broni KWP,gdzie przechowywano 123 jednostki broni (z 3.731
szt. przechowywanych w magazynach), nie przeprowadzono kontroli stanu
ewidencyjnego na koniec 2014 r., co było niezgodne z pkt. 102 załącznika do
Decyzji nr 360. Zgodnie z tym przepisem w Policji dokonuje się corocznej
kontroli stanu ewidencyjnego, którą przeprowadza komisja wyznaczona przez
kierownika jednostki, według stanu na koniec roku. W czasie kontroli
sprawdzeniu podlegają m. in. zgodność ewidencji magazynowej z ewidencją
jednostki zaopatrującej oraz zgodność stanu faktycznego sprzętu
w magazynach ze stanem ewidencyjnym. Protokół z przeprowadzonej kontroli
zatwierdza kierownik jednostki.

Komendant wyjaśnił43, że brak kontroli wynika z faktu, że przedmiotowy zapis nie
dotyczy komórek organizacyjnych KWP. W wydziałach, co roku sprawdza się
zgodność ewidencji z ewidencją jednostki zaopatrującej, i w kontrolowanym okresie
stany te były zgodne, co odnotowano w książkach ewidencji poszczególnych
wydziałów.

Zdaniem NIK kontrola ta powinna być przeprowadzona we wszystkich
magazynach broni KWP, udokumentowana protokołem i zatwierdzona przez
Komendanta, a jej zakres powinien obejmować sprawdzenie zgodności stanu
faktycznego sprzętu w magazynach ze stanem ewidencyjnym.

(dowód: akta kontroli str. 474-483, 689-690)

42 W 2014 r. w pomorskim gamizonie Policji przeprowadzono kontrolę stanu technicznego pistoletów P-99. Czynności
kontrolne przeprowadzono bezpośrednio w jednostkach Policji, gdzie skierowano pracowników Sekcji Uzbrojenia KWP.
W wyniku kontroli stanu posiadanej broni P-99 wycofano z użytkowania 23 szt.

43 Wyjaśnienia przedstawHp,o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku - inspektor Marian Szlinger.
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2. Broń naczelników wydziału KWP, ani broń zastępców Komendanta nie była
kontrolowana przez ich bezpośredniego przełożonego, co było niezgodne z § 20
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 zarządzeniaw sprawie zasad przyznawaniai użytkowaniabroni
palnej przez policjantów,w myśl którego co najmniej raz na kwartał bezpośredni
przełożonypolicjantazobowiązanyjest do sprawdzeniastanu ilościowegobronipalnej
i amunicji oraz przestrzegania przepisów związanych z posiadaniem,
przechowywaniem,obsługą i zabezpieczeniem przed utraceniem osobistej broni
palnej krótkiej policjantów,przechowywanejw jednostce oraz do odnotowania tego
faktuw książcenadzorunad broniąpalną znajdującejsię w miejscuprzechowywania
bronipalnej.
Komendant wyjaśnjł44,że kontrole broni palnej krótkiej w wydziałach KWP
przeprowadzane były przez naczelników wydziałów raz na kwartał (sprawdzeniu
poddawano broń funkcjonariuszy poszczególnych wydziałów i broń
naczelników). Kontrole te odnotowywano w książkach kontroli sprzętu
uzbrojenia.

W czasie kontroli NIK Komendant polecił wprowadzić do użytku książkę nadzoru
nad bronią palną będącą w posiadaniu funkcjonariuszy bezpośrednio mu
podległych.

(dowód: akta kontroli str. 720, 731)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
przechowywanie i zabezpieczenie przed utratą broni służbowej policjantów.

5, Reglamentacja dostępu do broni podmiotów i osób fizycznych

5.1. Rejestr BROŃ

• Funkcjonowanie rejestru BROŃ
Stosownie do postanowień art. 27 ust. 2 ustawy o broni i amunicji45,KGP prowadzi
rejestr zawierający m. in. dane osobowe osób: posiadających pozwolenie na broń,
dopuszczonych do posiadania broni, posiadających legitymację osoby dopuszczonej
do posiadania broni, ubiegających się o pozwolenie na broń lub dopuszczenie do
posiadania broni, posiadających kartę rejestracyjną broni; urzędowe informacje
i opinie o tych osobach i podmiotach sporządzone w związku ze sprawami pozwoleń
na broń; określenie liczby posiadanych przez te osoby lub podmioty egzemplarzy
broni oraz jej rodzaju i cech identyfikacyjnych.
Zasady prowadzenia rejestru BROŃ, oraz wprowadzania, aktualizacji, wyszukiwania
i usuwania z niego informacji, o których wyżej mowa, uregulował KGP46. Rejestr
prowadzony jest w ramach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP)
i administrowany przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.
Wprowadzania, aktualizacji i usuwania informacji w rejestrze, w zakresie dotyczącym
właściwości KWP, dokonują upoważnieni policjanci lub pracownicy Wydziału
PostępowańAdministarcyjnychKWP.
Dane dotyczące osób i podmiotów, pozyskane z rejestru BROŃ w trakcie oględzin,
nie odzwierciedlają rzeczywistego ich stanu. Według pozyskanych raportów47

44 Z upoważnienia Komendanta wyjaśnienia przedstawił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku - inspektor
Zbigniew Maj.
45 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U, z 2012 r. poz, 576 ze zm.) dalej: ,Ustawa o broni i amunicji'.
46 Decyzja Nr 301 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 maja 2006 r, w sprawie prowadzenia rejestnu 'Broń' (Dz. Urz, KGP
Nr 10, poz. 57 ze zm.), z dniem 7 listopada 2014 r, zastąpiona przez decyzję Nr 460 Komendanta Głównego Policji z dnia
7 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia rejestnu ,Broń' (Dz. Urz. KGP poz. 135).
47 Stan na 30 czerwca 2015 r.
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wydano 368 pozwoleń na broń, zaś na podstawie przedstawionych zestawień liczba
osób i podmiotów posiadających broń wynosiła 15.103. Oznacza to, że z rejestru
BROŃ nie można pozyskać wiarygodnych danych o liczbie sztuk broni poszczególnych
rodzajów będących w posiadaniu służb i straży, stowarzyszeń, przedsiębiorców i osób
prywatnych.

(dowód: akta kontroli str. 564-595)

Komenda Główna Policji poinformowała48 KWP, że pomimo podjęcia prac nad
modernizacją rejestru BROŃ, których celem jest poprawa jakości generowanych
danych, funkcja statystyczna nie działa poprawnie. Wobec powyższego dla potrzeb
statystycznych, KWP zbiera dane na podstawie papierowych akt postępowań
prowadzonych przez poszczególnych pracowników i nie opiera się na danych
zawartych w elektronicznej części rejestru BROŃ.

KWP nie ma możliwości systemowego uzyskiwania z rejestru BROŃ informacji o np.:
• zgonach osób posiadających pozwolenie na broń i podejmowania w związku z taką

informacją działań;
• dochowaniu przez posiadaczy broni terminu przedłożenia wyników obowiązkowych

badań lekarskich;
• zwolnieniu ze służby policjantów posiadających broń do ochrony osobistej.

(dowód: akta kontroli str. 699-701)

Na koniec I półrocza 2015 r. było w posiadaniu: służb i straży - 135, stowarzyszeń -
1376, przedsiębiorców:':' 911 i osób prywatnych - 27.391 jednostek broni.

(dowód: akta kontroli str. 766)

Uwagi dotyczące Zdaniem NIK rejestr BROŃ powInien umożliwić pozyskanie danych o liczbie osób
badanej działalności fizycznych i podmiotów posiadających pozwolenie na broń, stanu ewidencyjnego tej broni

oraz liczby kontroli warunków przechowywania broni i jej wyników. Dane statystyczne
pozyskane z rejestru BROŃ nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego: na podstawie
raportów ustalono, że wydano 368 pozwoleń na broń, podczas gdy na podstawie
przedstawionych zestawień liczba osób i podmiotów posiadających broń wynosiła
15.103.

Komendant wyjaśnił49, że:
funkcjonariusze i pracownicy KWP na bieżąco wprowadzają dane do
rejestru BROŃ;

- obowiązki i uprawnienia w zakresie spraw technicznych, dotyczących
działania rejestru oraz zapewnienia jego pełnej funkcjonalności technicznej,
realizuje Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji,
która poinformowała5o KWP, że funkcja statystyczna nie działa poprawnie.

(dowód: akta kontroli str. 699-701)

48 Pismemz17grudnia2014r.nrES-44411141MB.
49 ZupoważnieniaKomendantawyjaśnieniaprzedstawijZastępcaKomendantaWojewódzkiegoPolicjiwGdańsku- inspektor
ZbigniewMaj.
50 Pismoz17grudnia2014r.nrES-4441/14/MB.
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5.2. Wnioski w sprawie wydania pozwolenia na broń bądź świadectwa
broni

Opis stanu • Liczba wniosków w sprawie wydania pozwolenia na broń bądź świadectwa
faktycznego broni i sposób ich rozpatrzenia

W badanym okresie wpłynęło 703 wniosków w sprawie wydania pozwolenia na broń,
z tego 693 wnioski osób prYWatnych i 10 przedsiębiorców. W wyniku rozpatrzenia
wniosków złożonych w okresie objętym kontrolą wydano 567 pozwoleń i świadectw na
4.180 jednostek broni. W 16 przypadkach odmówiono wydania pozwolenia na broń bądź
świadectwa broni.

(dowód: akta kontroli str. 537, 538)

• Sposób uzasadnienia decyzji odmownych

Wśród dziesięciu objętych badaniem decyzji odmawiających wydania pozwolenia na
broń motywem orzeczenia było niespełnienie warunków zdrowotnych (trzy
przypadki), karalność lub nieuzasadnienie liczby broni, której dotyczy wniosek (po
dwa przypadki) oraz po jednym przypadku prowadzenie postępowania karnego
wobec wnioskodawcy, wnioskowanie o pozwolenie na broń maszynową do celów
kolekcjonerskich i niewykazanie zagrożenia uzasadniającego wniosek.

(dowód: akta kontroli str. 548-552)

5.3. Cofnięcia pozwoleń na broń
• Liczba przypadków i powody cofania pozwolenia na broń

Opis stanu W 2014 r. Komendant cofnął pozwolenie na broń 250 razy, z tego: 146 z powodu ustania
faktycznego przyczyn uzasadniających udzielenie pozwolenia51,27 z powodu skazania52,73 z powodu

braku badań53, trzy z powodu negatywnego orzeczenia lekarskiego lub
psychologicznego54 i jeden z powodu przemieszczania się z rozładowaną bronią lub
noszenia broni w stanie po użyciu alkoholu55.
W 2015 r. (I półrocze) Komendant cofnął pozwolenie na broń w 143 przypadkach, z tego:
w 103 z powodu ustania przyczyn uzasadniających udzielenie pozwolenia, w 19 z powodu
skazania, w 19 z powodu braku badań i w dwóch z powodu negatywnego orzeczenia.

(dowód: akta kontroli str. 539, 540)

• Działania Policji zainicjowane naruszeniem prawa

W okresie objętym kontrolą Komendant odebrał broń 19 razy, z tego 10 w 2014 r. i sześć
w 2015 r. (I półrocze). (dowód: akta kontroli str. 539, 540)
W badanej próbie 10 przypadków naruszenia prawa przez osoby fizyczne bądź podmioty
Komendant wszczął postepowanie w sprawie odebrania pozwolenia na broń w ośmiu
przypadkach, a w dwóch monitorował przebieg postępowania kamego prowadzonego
wobec posiadacza broni. Prewencyjne odebranie broni zastosowano w trzech
przypadkach, z tego w dwóch w terminie do dwóch dni po podjęciu informacji o zdarzeniu
uzasadniającym odebranie broni.

(dowód: akta kontroli str. 553-563)

51 Art. 18ust. 4 ustawy o broni i amunicji.
52 Art. 18ust. 1pkt 2ustawy o broni i amunicji.
53 Art. 18ust. 5 pkt 2 ustawy o broni i amunicji.
50\ Art. 18 usl. 1 pkt 2 ustawy O broni iamunicji.
55 Art. 18ust. 1pkt. 4ustawy o broni i amunicji.
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Ustalone
nieprawidłowości

Opis stanu
faktycznego

W działalności KWP w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą
nieprawidłowość:

18 czerwca 2014 r. funkcjonariusze posterunku Policji w Kołczygłowach wprowadzili
procedurę Niebieskiej Karty56, a broń sprawcy przemocy została przekazana łowczemu
koła łowieckiego. Po ponad dwóch miesiącach (28 sierpnia 2014 r.) Komendant
postanow~'przejąć broń do depozytu, którą 3 września 2014 r. odebrano łowczemu.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o broni i amunicji Policja może za pokwitowaniem
odebrać broń palną w przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa wart. 18
ust. 1 pkt 1-2 i 4 oraz ust. 5, a zwłoka zagrażałaby bezpieczeństwu publicznemu.

Komendant wyjaśn~7, że ww. postanowienie zostało wydane po upływie dwóch miesięcy,
gdyż broń została niezwłocznie odebrana i przekazana osobie godnej zaufania.

W ocenie NIK broń nie została zabezpieczona w sposób należyty. Przepis art. 19 ust. 2
ustawy o broni i amunicji przewiduje tylko jeden sposób zabezpieczenia broni:
niezwłoczne przekazanie do depozytu właściwemu organowi Policji, zaś przekazanie
broni innej osobie (łowczemu) nie jest sposobem zabezpieczenia broni
dopuszczonym przez ustawę.

(dowód: akta kontroli str. 553-563, 617)

5.4. Pozyskiwanie przez Policję informacji dotyczących osób
posiadających broń

• Informacje Żandarmerii Wojskowej do KWP o zwolnieniu ze służby
wojskowej żołnierzy zawodowych posiadających broń palną

KWP nie uzyskuje z rejestru BROŃ informacji o broni palnej będącej w posiadaniu
żołnierzy. W okresie objętym kontrolą Żandarmeria Wojskowa powiadomiła
o zwolnieniu ze służby 14 żołnierzy posiadających broń palną. Z chwilą przekazania
przez Żandarmerię Wojskową akt żołnierzy zwolnionych ze służby posiadających
broń prywatną dokonano ich zaewidencjonowania w rejestrze BROŃ.

(dowód: akta kontroli str. 525, 526, 600)

• Informacje Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i Polskiego Związku
Łowiectwa do KWP o wykluczeniu z ich szeregów członków uprawiających
łowiectwo bądź strzelectwo z użyciem własnej broni

KWP otrzymuje z Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (dalej: ,pZSSJl) wykaz
osób uprawiających sport strzelecki i posiadających licencje zawodnicze na dany
rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, że PZSS nie prowadzi rejestru zawodników
posiadających broń do celów sportowych.

PZSS przekazał5B wykaz osób posiadających ważne licencje zawodnicze, wydane
przez PZSS z datą ważności na koniec 2014 r. Zestawienie zawierało 753 osoby,
natomiast liczba posiadających pozwolenie na broń palną do celów sportowych
wynosiła 873. Wacenie Komendanta zweryfikowanie wymienionych w wykazie
PZSS rekordów z wydanymi pozwoleniami na broń palną do celów sportowych

56 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Oz U z 2005r. nr 180 poz. 1493 ze zm.) nakłada
obowiązek prowadzenia procedury Niebieskiej Karty, która obejmuje czynności w związku z podejrzeniem przemocy
w rodzinie (art. 9d ust. 2 ustawy).
57 Wyjaśnienia przedstawH p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku - inspektor Marian Szlinger.
58 Pismem z dnia 04.09.2014 r. I.dz.424/K12014.

15



Opis stanu
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stanowi proces długotrwały i czasochłonny, dlatego wykaz wykorzystywany jest
w realizowanych czynnościach służbowych, tj. w przypadkach wpłynięcia wniosku
o wydanie zaświadczenia na zakup broni, informacji o zmianie adresu strony,
miejsca przechowywania broni lub innych informacji o osobach posiadających
pozwolenie, które organ weryfikuje pod kątem zasadności posiadania uprawnienia.

(dowód: akta kontroli str. 682, 718)

W okresie objętym kontrolą Polski Związek Łowiecki powiadomił o wykluczeniu 108
członków. Zarządy stowarzyszeń strzeleckich nie powiadomiły w tym okresie KWP
o wykluczeniu swoich członków.

(dowód: akta kontroli str. 521-524)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości
reglamentowanie przez KWP dostępu podmiotów i osób fizycznych do broni.

6. Kontrola Policji w zakresie warunków przechowywania broni
przez podmioty i osoby fizyczne

W 2014 r. poddano kontroli warunki przechowywania broni przez osoby - 112 razy,
przez przedsiębiorców - cztery razy i przez jedno stowarzyszenie. W 2015 r.
(I półrocze) liczba kontroli osób wyniosła 79, a przedsiębiorcy i stowarzyszenia nie
były kontrolowane.

W 2014 r. poddano kontroli warunki przechowywania broni przez Straż Leśną59 -
trzy razy, przez Straż Rybacką60 - cztery razy i przez specjalistyczne uzbrojone
formacje ochronne61 - 34 razy. W 2015 r. (I półrocze) ilość kontroli specjalistycznych
uzbrojonych formacji ochronnych wyniosła 33.

(dowód: akta kontroli str. 518-536)

Przepisy ustawy o broni i amunicJI nie regulują częstotliwości, planowania
i uprzedzania właściciela broni o kontroli warunków przechowywania broni przez
osoby fizyczne i inne podmioty62.
Zgodnie z zaleceniami KGP63, Komendant kontroluje sposób przechowywania broni
w przypadku uzyskania informacji uzasadniających wszczęcie lub w toku
prowadzonego postępowania w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń. Kontrole
przechowania broni realizowane były przez funkcjonariuszy terenowych jednostek
Policji, właściwych dla miejsca przechowywania broni w ramach pomocy prawnej
w trybie art. 52 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego64 (dalej: "KPA").
W opinii KGP zawartej w ww. zaleceniach - komendant, jako organ właściwy do
dokonywania kontroli sposobu przechowywania broni, nie może w trybie art. 268a
KPA, upoważnić dzielnicowych do dokonywania kontroli warunków przechowywania
broni przez osoby fizyczne, a jedynie pracowników i funkcjonariuszy komendy
wojewódzkiej. Dlatego KGP zaproponował, aby kontrole sposobu przechowywania
broni dokonywać wyłącznie w przypadku uzyskania informacji uzasadniających

59 Napodstawieporozumieniaz9maja2013r.zawartegopomiędzyDyrektoremRegionalnejDyrekcjiLasówPaństwowychw
GdańskuiKomendantemwsprawiewspółdziałaniaposterunkówStrażyLeśneji jednostekpodległychKomendantowi.
60 Napodstawie§ 13ust.1 i § 15rozporządzeniaMinistraRolnictwai RozwojuWsiz dnia4 czerwca2014r. w sprawie
szczegółowychzasadi warunkówposiadania,przechowywaniai ewidencjonowaniaprzezPaństwowąStrażRybackąbroni
palnej,sygnałoweji amunicjiorazśrodkówprzymusubezpośredniego(Dz.U.z2014r.poz.756).
61 Napodstawieart.43ust.1ustawyzdnia22sierpnia1997r.oochronieosóbimienia(Dz.U.z2014r.,poz.1099).
62 Napodstawieart.27ust.1ustawyobronii amunicji.
63 PismonrENS-1886to9/MBzdnia20.05.2009r.
64 Dz.U.z2013r.o poz.267zezm.
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wszczęcie lub w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie cofnięcia
pozwolenia na broń.
Komendant wyjaśnij65, że stosuje się do ww. zaleceń i przeprowadza kontrole
warunków przechowywania broni wyłącznie w toku prowadzonego postępowania
w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń wszczętego w przypadku uzyskania
informacji uzasadniających takie cofnięcie. Komendant wskazał również, że pismo
KGP pozostaje aktualne pomimo wprowadzonej w 2011 r. nowelizacji ustawy
o broni i amunicji, gdyż zmiany nie obejmowały zasad kontroli sposobu
przechowywania broni.

(dowód: akta kontroli str. 716, 717, 725, 726)

W przypadku podmiotów posiadających broń na świadectwo broni kontrole były
przeprowadzane w oparciu o zatwierdzony przez Komendanta plan kontroli na dany
rok kalendarzowy. Przedmiotowe kontrole przeprowadzono na podstawie pisemnych
upoważnień wydawanych przez Komendanta podległym funkcjonariuszom.
W 2014 r. KWP przeprowadziła kontrole wszystkich strzelnic, którym wydano
świadectwo broni.

(dowód: akta kontroli str. 716, 717, 767, 768)

W próbie 10 kontroli warunków przechowywania broni czynności przeprowadzone
przez funkcjonariuszy zostały udokumentowane protokołem podpisanym przez jej
posiadacza.

(dowód: akta kontroli str. 544, 545)

Wacenie NIK utrwalanie opisu warunków przechowywania broni za pomocą
zestandaryzowanych protokołów stanowi dobrą praktykę. Protokół kontroli
podpisywała osoba kontrolowana i zawierał on informacje dotyczące rodzaju
i numeru posiadanej broni oraz numeru pozwolenia na broń, adresu miejsca
przechowywania broni i sposobu jej przechowywania.

(dowód: akta kontroli str. 546,547,617)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonywanie przez Komendanta
kontroli warunków przechowywania broni przez podmioty i osoby fizyczne.

IV. Wnioski
Wnioski Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa

pokontrolne Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o:

1) wykorzystywanie do szkolenia strzeleckiego wyłącznie strzelnic, na których
warunki bezpieczeństwa zostały zweryfikowane zgodnie z Decyzją nr 703;

2) zweryfikowanie stanu wybranych elementów strzelnicy KWP, zgodnie z Decyzją
nr 703, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane;

3) zapewnienie nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi Policji
w celu: wykorzystywania strzelnic zewnętrznych spełniających warunki
bezpieczeństwa takie, jakie obowiązują na strzelnicach policyjnych;
sprawdzania stanu wybranych elementów strzelnic przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane; uczestniczenia funkcjonariuszy w wymaganych

65 Z upoważnienia Komendanta wyjaśnienia przedstawij Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku - inspektor
Zbigniew Maj.
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Prawo
zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

strzelaniach i sprawdzianach programowych oraz dokumentowania szkolenia
strzeleckiego w aktach funkcjonariuszy;

4) coroczną kontrolę stanów wszystkich magazynów broni KWP zgodnie z pkt 102
Decyzji nr 360.

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden dla
Pana Komendanta, drugi - do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK66, przysługuje Panu Komendantowi prawo zgłoszenia
na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21
dni od dnia jego· przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury
Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub
przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wnieSienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Kontroler: Dyrektor
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli

w Gdańsku
Andrzej Os

sI inspekoontroli ~a:stwej
............xr~ .

DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONT LI

~~·.sk

66 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 L o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 L, poz. 1096).
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