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I. Dane identyfikacyjne kontroli
P/15/041 - Wykorzystanie broni przez wybrane służby i straże oraz nadzór państwa
nad jej reglamentacją

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Alicja Szczepaniak, doradca ekonomiczny, nr legitymacji służbowej 16809.
2. Rafał Malcharek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli

nr 94205 z dnia 27.04.2015 r.
(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Ryszard Stachurski, Wojewoda Pomorski.
(dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1,
realizację przez Państwową Straż lowiecką w Gdańsku (dalej: "PSl) zadań
w zakresie wykorzystania broni w latach 2014 - 2015 (I półrocze).

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie:
_ dostosowanie stanu uzbrojenia i wyposażenia w środki przymusu

bezpośredniego do potrzeb PSl;
_ spełnianie przez strażników PSl wymogów ustawowych, w tym zdrowotnych,

w zakresie dostępu do broni palnej;
_ udokumentowanie przydziału broni i amunicji strażnikom PSl;
_ warunki przechowywania i zabezpieczanie broni strażników PSl przed utratą

oraz sposób jej wydawania na czas pełnienia zadań służbowych;
_ przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego i ewidencyjnego oraz

warunków przechowywania broni.

Stwierdzono jednak błędne wpisy w Książce wydania i przyjęcia broni palnej
bojowej, broni myśliwskiej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego,
dotyczące daty wydania i zwrotu broni palnej wraz z amunicją do magazynu broni
w Słupsku (w 15 przypadkach na 124 wpisów data zdania broni do tego magazynu
była wcześniejsza niż jej wydania). Powyższe świadczy o braku należytego nadzoru
w tym zakresie, za którego pełnienie odpowiedzialny był Komendant Wojewódzki
PSL

Ponadto:
_ Komendant Wojewódzki PSl, odpowiadający za wyszkolenie strzeleckie

strażników - pomimo i tak ograniczonych ilościowo treningów strzeleckich - nie
zabezpieczył ich planowanego przeprowadzenia (w okresie objętym kontrolą nie
zrealizowano jednego z trzech planowanych treningów);

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,

negatywna.
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Opis stanu
faktycznego

- w protokole z treningu przeprowadzonego w 2014 r. nie zaprezentowano danych
o wynikach ze strzelania poszczególnych strażników w sposób umożliwiający
Komendantowi Wojewódzkiemu PSŁ konkretną ocenę stanu ich wyszkolenia
strzeleckiego, tzn. liczbę uzyskanych punktów odzwierciedlających liczbę trafień
w tarczę i analizę tych wyników.

Zdaniem NIK określenie i egzekwowanie przez Komendanta Wojewódzkiego PSŁ
wymogów nałożonych na strażników mających dostęp do broni palnej
w zakresie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, zasługuje na
wskazanie jako dobre praktyki w działalności kontrolowanej jednostki.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
PSŁ, utworzona 9 listopada 2004 r.2, stanowi wydział Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku. W latach 2014-2015 (I półrocze) zatrudnionych
w formacji było sześciu strażników, w tym dwóch od lutego 2014 r. Pięciu z nich było
uprawnionych do noszenia broni palnej (w tym dwóch nowozatrudnionych - od
11 czerwca 2014 r.).

(dowód: akta kontroli str. 4, 21-43,174-183)

1. Uzbrojenie PSl i Jej funkcjonariuszy - zgodność
z obowiązującymi przepisami i potrzebami formacji.

1.1. Na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 10-11 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia
13 pażdziernika 1995 r. Prawo łowieckie3 przy wykonywaniu zadań na terenach
obwodów łowieckich polegających na ochronie zwierzyny oraz mienia dzierżawców
i zarządców, zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa
łowieckiego i szkodnictwa przyrodniczego, popełnianych w obwodach łowieckich
polnych i leśnych, strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej mają prawo m.in.
do noszenia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki służbowej
i kajdanek zakładanych na ręce oraz do noszenia ręcznego miotacza substancji
obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób
za pomocą energii elektrycznej. Z art. 39 ust. 3 i 4 ww. ustawy wynika, że,
wokreślonych przepisami ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu
bezpośredniego i broni palnej4 przypadkach, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej
może użyć lub wykorzystać środki przymusu bezpośredniego takie jak: siła fizyczna
w postaci technik transportowych, obrony, ataku, obezwładnienia;
kajdanki zakładane na ręce, pałka służbowa, pies służbowy, chemiczne środki
obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających
i przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
Jeżeli użycie lub wykorzystanie ww. środków przymusu bezpośredniego okazało się
niewystarczające lub nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia to
wokreślonych ww. ustawą przypadkach, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej
może użyć lub wykorzystać broń palną.

W PSŁ określono rodzaj i ilość uzbrojenia w broń palną oraz wyposażenia w środki
przymusu bezpośredniego Zarządzeniem Nr 8/06 Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2006 r.
w sprawie umundurowania, odzieży specjalnej i wyposażenia osobistego strażników

2 Zarządzenie Nr 147/04 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 listopada 2004 L zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

3 Dz. U. z 2013 L. poz. 1226 ze zm.

4 Dz. U. poz. 628 ze zm.
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PSL Analizie poddano potrzeby w zakresie uzbrojenia i wyposażenia wynikające
z charakteru pracy formacji i realizacji zadań w terenie oraz możliwości finansowych
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W wyniku:

- oceny przydatności broni myśliwskiej śrutowej - uznano, że do realizacji zadań
PSl broń krótka, jako równie skuteczna, łatwiejsza i wygodniejsza
w posługiwaniu się nią podczas pieszych patroli w trudnym terenie, jest
wystarczająca;

- oceny przydatności psa służbowego - biorąc pod uwagę wielkość formacji
(łącznie 6 strażników) i doświadczenie pracy w terenie uznano, że korzyści
z posiadania psa służbowego byłyby niewspółmierne do kosztów jego
utrzymania;

- oceny przydatności i zagrożeń związanych z użyciem tzw. paralizatora
elektrycznego - zrezygnowano z tego urządzenia mając na uwadze grupy
wysokiego ryzyka śmierci w przypadku jego zastosowania (osoby z elektrycznym
rozrusznikiem i zastawką serca, z problemami kardiologicznymi, oddechowymi
i metabolicznymi, z epilepsją, z nadciśnieniem tętniczym - w Polsce żyje ponad
10 mln osób chorujących na to schorzenie). Ponadto biorąc pod uwagę wysokie
koszty eksploatacji paralizatorów uznano, że środki przymusu bezpośredniego
w jakie wyposażona jest PSl są wystarczające przy wykonywaniu zadań przez
strażników na terenach obwodów łowieckich.

(dowód: akta kontroli str. 213-225, 247-255)

W związku z powyższym w okresie objętym kontrolą uzbrojenie PSl stanowiło
dziewięć szt. broni palnej (WALTER P-99 AS", kal. 9 mm) i środki przymusu
bezpośredniego: pałka wielofunkcyjna (szt. 2), kajdanki (szt. 3) i gaz pieprzowo
żelowy (szt. 6).

(dowód: akta kontroli str. 91-93,134-136,151-153,216,267-268)

Do analizy doboru narzędzi (broni i wyposażenia) do realizacji zadań PSl nie
angażowano ośrodków naukowo-szkoleniowych, nie wykorzystano prac naukowych,
opracowań czy zewnętrznych analiz ponieważ - jak wyjaśnił Komendant
Wojewódzki PSl Krzysztof Dymkowski - aktywność badawcza w tym zakresie,
także dotycząca prawnych aspektów działalności formacji, jest bardzo ograniczona.
Są to opracowania cząstkowe przedstawiające działalność Straży ogólnikowo
i marginalnie.

(dowód: akta kontroli str. 213-218, 251-255)

1.2. Normatywy uzbrojenia, umundurowania i wyposażenia funkcjonariuszy PSl
ustalone ww. Zarządzeniem zostały następnie, w zakresie uzbrojenia, uchylone
Zarządzeniem Nr 4/2010 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad
przyznawania umundurowania oraz naliczania i wypłacania ekwiwalentu
pieniężnego za umundurowanie oraz jego pranie i konserwację strażnikom PSl,
które ustaliło normatywy wyłącznie w zakresie umundurowania i wyposażenia
osobistego strażników. Z wyjaśnień Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, jak również z wyjaśnień Komendanta Wojewódzkiego
PSl wynika że, normatywy uzbrojenia istotne przy tworzeniu formacji, obecnie są
zbędne ponieważ, biorąc m.in. pod uwagę małą liczebność formacji, jak i praktyczne
doświadczenia wykonywania zawodu strażnika łowieckiego w latach 2006-2011,
w zupełności wystarczają przepisy w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 213-230, 254, 267-272)

1.3. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
strażnikiem Państwowej Straży Łowieckiej może być osoba, która: posiada
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obywatelstwo polskie; ukończyła 21 lat; korzysta z pełni praw publicznych; posiada
odpowiednie kwalifikacje zawodowe5; posiada dobry stan zdrowia; nie była karana
sądownie; ukończyła z wynikiem pozytywnym przeszkolenie według programu
opracowanego przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Zgodnie z art. 229 §4 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy6 pracodawca nie może dopuścić do pracy
pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak
przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych
w skierowaniu na badania lekarskie.

Komendant Wojewódzki PSL, w związku z wymogiem dobrego stanu zdrowia,
o którym mowa wart. 38 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo
łowieckie, kierował strażników na specjalistyczne badania lekarskie i psychologiczne
dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Strażnicy
otrzymujący broń do swoich zadań posiadali orzeczenia lekarskie wydane
na podstawie badania lekarskiego, przeprowadzonego zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich
i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń7.

(dowód: akta kontroli str. 213-218)

Wszyscy strażnicy posiadający dostęp do broni palnej (tj. pięciu z sześciu
funkcjonariuszy PSL) spełniali ww. wymagania w okresie objętym kontrolą.
W szczególności posiadali ważne zaświadczenie lekarskie stosowne do przepisów
art. 43 pkt 2 i art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
ze wskazaniem pracy z bronią, orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane
na podstawie - odpowiednio - § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób
ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń i aktualne zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ukończyli
z wynikiem pozytywnym przeszkolenie dla strażników PSL w zakresie pełnienia
służby strażniczej z bronią (zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo łowieckie).

(dowód: akta kontroli str. 43-90, 251-253)

1.4. Faktyczną podstawą wydania broni palnej strażnikom PSL było (wcześniejsze)
uzyskanie ww. zaświadczeń i orzeczeń lekarskich oraz ukończenie
ww. przeszkolenia, którego zakres obejmował m.in. budowę broni, teoretyczną
i praktyczną naukę strzelania, przechowywanie broni, zasady obchodzenia się
z bronią oraz postępowanie po użyciu broni palnej lub jej utraty oraz zasady jej
przechowywania i ewidencjonowania.

(dowód: akta kontroli str. 43-87)

Ww. wymogi w zakresie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych,
nałożone przez Komendanta Wojewódzkiego PSL na strażników mających dostęp
do broni palnej i ich egzekwowanie, NIK ocenia jako dobre praktyki w PSL

5 Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji
zawodowych. wzorów legitymacji. umundurowania. oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz
szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego strażnikiem Państwowej Straży
Łowieckiej może być osoba, która posiada: wykształcenie co najmniej średnie oraz dwuletni okres pracy w leśnictwie,
rolnictwie. ochronie środowiska, parkach narodowych lub krajobrazowych albo wykształcenie co najmniej średnie leśne, rolne,
w ochronie środowiska lub pokrewne oraz roczny okres pracy w leśnictwie, rolnictwie, parkach narodowych lub
krajobrazowych, albo wykształcenie wyższe prawnicze, albo wykształcenie średnie oraz była funkcjonariuszem Policji przez
okres co najmniej trzech lat i nie została dyscyplinarnie wydalona ze służby w Policji, albo wykształcenie co najmniej średnie i
trzyletni staż w Polskim Związku Łowieckim.

6 Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.

7 Dz. U. nr 79, poz. 898 ze zm.
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Ustalone
nieprawidłowości

1.5. 30 kwietnia 2015 r. (trening strzelecki) broń palna PSL była sprawna. Termin
ważności posiadanych przez PSL ręcznych miotaczy gazu (6 szt.) upływa we
wrześniu 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 94-95,120-131 i 172)
1.6. Wyposażenie strażników PSL w broń palną i środki przymusu bezpośredniego,
w tym wyszkolenie w zakresie technik transportowych, obrony, ataku
i obezwładnienia, umożliwiało im ich użycie lub wykorzystanie w sposób niezbędny
do osiągnięcia założonego celu (np. obezwładnienia agresora), proporcjonalnie do
stopnia zagrożenia, z możliwością wyboru środka o możliwie jak najmniejszej
dolegliwości lub szkodzie.

(dowód: akta kontroli str. 213-218,172,247-255,270)

Zgodnie z § 5 ust. 2-4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca
2005 r. w sprawie posiadania, używania, ewidencjonowania i przechowywania
w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej broni palnej bojowej, broni myśliwskiej
śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniająceg08, w okresie objętym
kontrolą wydanie i przyjęcie broni palnej i amunicji poza niżej opisanymi
15 przypadkami błędnych dat zdania broni palnej wraz z amunicją (wcześniejszych
niż wydania) dokumentowano prawidłowo w "Książce wydania i przyjęcia broni
palnej bojowej, broni myśliwskiej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego",
zgodnej ze wzorem określonym załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia,
prowadzonej i przechowywanej w magazynach broni - oddzielnie - w siedzibie PSL
w Gdańsku i delegaturze Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku przez
magazynierów (upoważnionych przez Komendanta Wojewódzkiego PSL
funkcjonariuszy). Poszczególne karty tych książek były ponumerowane i przeszyte
w celu uniemożliwienia ich wymiany, a ostatnie ich strony opieczętowano pieczęcią:
"Państwowa Straż lowiecka". W latach 2014-2015 (I półrocze) 223 razy (99
z magazynu broni w siedzibie PSL w Gdańsku i 124 z magazynu broni
w pomieszczeniu PSL delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku)
potwierdzono w ww. książkach wydanie z magazynu konkretnej (oznaczonej
numerem) jednostki broni palnej wraz z liczbą magazynków oraz liczbą i rodzajem
amunicji.

(dowód: akta kontroli str. 133-170,267-269)

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków przechowywania broni
lub amunicji w miejscach do tego nieprzeznaczonych (poza magazynami broni).

(dowód: akta kontroli str. 134-170, 267-268)

Broń palna przed wydaniem funkcjonariuszowi PSL była sprawdzana pod względem
jej sprawności technicznej i stanu ukompletowania (kabura, magazynki i amunicja)
przez magazynierów upoważnionych przez Komendanta Wojewódzkiego PSL
W okresie objętym kontrolą odnotowano w "Książce wydania i przyjęcia broni palnej
bojowej, broni myśliwskiej, amunicji oraz miotaczy gazu" dokonanie 12 przeglądów
technicznych obejmujących czyszczenie i konserwację broni (raz na kwartał) przez
wyznaczonych przez Komendanta Wojewódzkiego PSL magazynierów.

(dowód: akta kontroli str. 133-170,216)
Stwierdzono błędne wpisy w Książce wydania i przyjęcia broni palnej bojowej, broni
myśliwskiej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego, dotyczące daty
wydania i zwrotu broni palnej wraz z amunicją do magazynu broni mieszczącego się
w pomieszczeniu PSL delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku -
w 15 przypadkach na 124 wpisów data zdania broni do magazynu była
wcześniejsza niż jej wydania. Powyższe świadczy o braku należytego nadzoru

8 Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 984 ze zm.
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Ocena cząstkowa I

Opis stanu
faktycznego

w tym zakresie, za którego pełnienie odpowiedzialny był Komendant Wojewódzki
PSL

Komendant Wojewódzki PSL wyjaśnił, że były to pomyłki w zapisie wynikające
prawdopodobnie ze zmęczenia po odbytej służbie, które zdarzyły się
nowozatrudnionym strażnikom (zgodnie ze wzorem "Książki wydania i przyjęcia
broni"." potwierdzenie przyjęcia po służbie do magazynu broni stanowi data,
godzina i podpisy strażnika zdającego i przyjmującego, tj. magazyniera).
Upoważniony przez Komendanta WOjewódzkiego PSL strażnik do wydawania
i przyjmowania broni i amunicji z tego magazynu broni, wyjaśnił, że błędne daty
przyjęcia broni i amunicji były wynikiem jego nieuwagi (zostały omyłkowo
przepisane z pozycji poprzedzającej błędny wpis, bądź nadano datę kolejną liczoną
od poprzedzającego prawidłowego wpisu).

(dowód: akta kontroli str. 133-170, 267-269)
Zdaniem NIK powyższe wskazuje na niewystarczający nadzór Komendanta
Wojewódzkiego PSL nad pracownikami PSL w tym zakresie, do którego pełnienia
był on zobowiązany na podstawie § 8 pkt 3 regulaminu organizacyjnego PSL
ustalonego Zarządzeniem Nr 1/2012 Komendanta Wojewódzkiego PSL z dnia
25 maja 2012 r. obowiązującym do 28 kwietnia 2015 r. i § 8 pkt 3 regulaminu
organizacyjnego PSL ustalonego Zarządzeniem Nr 1/2015 Komendanta
Wojewódzkiego PSL z 29 kwietnia 2015 r.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
działalność PSL w zbadanym zakresie.

2. System szkolenia i doskonalenia strzeleckiego
funkcjonariuszy, w tym stan bazy szkoleniowej -
prawidłowość wyszkolenia.

2.1. System szkolenia strzeleckiego określały dokumenty:
- roczny plan pracy PSL (na rok 2014 i I połowę 2015 r. zaplanowano 3 treningi

strzeleckie);

- roczny harmonogram współpracy PSL z Policją, ustalany przez komendantów
wojewódzkich obu formacji, określający w szczególności organizację szkoleń
na strzelnicach policyjnych i terminy ich realizacji;

- wewnętrzne wymogi w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, które wynikały
z konspektu treningu strzeleckiego i raportu z przebiegu tego treningu w kwietniu
2015 r. (punktacja na zaliczenie treningu i oceny wyników trafień). Wcześniej
(w 2014 r.) nie zostały określone.

Raport z treningu w 2014 r. informował o zaliczeniu strzelań, nie zawierał jednak
informacji nt. uzyskanych punktów i ocen strzelania. Nie sporządzono również
konspektu (planu) treningu.

(dowód: akta kontroli str. 94-131,173-212)

Komendant Wojewódzki PSL wyjaśnił, że do 2014 r. włącznie, treningi doskonalące
posługiwanie się bronią służbową dla strażników PSL były prowadzone na strzelnicy
policyjnej w tym samym systemie co dla funkcjonariuszy Policji i dlatego uznał, że
tworzenie dodatkowej dokumentacji (konspektu i szerszych sprawozdań) było
zbędne. Jako uczestnik wszystkich treningów miał pełną wiedzę o umiejętnościach
strzeleckich własnych i podwładnych.

(dowód: akta kontroli str. 256-257, 265-268)
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Trening strzelecki przeprowadzony 30 kwietnia 2015 r. był zgodny z konspektem
i zasadami bezpieczeństwa określonymi regulaminem strzelnicy. Strzelano
indywidualnie, a po każdym zrealizowanym punkcie z planu treningu instruktor
omawiał przebieg i wyniki strzelania oraz korygował zauważone błędy szkolonych.
Wskazywał m.in. na właściwą postawę strzelecką, sposób trzymania broni
i oddawania strzałów. Po oddaniu każdej serii strzelający wyjmował magazynek
okazywał go prowadzącemu strzelanie i kierując do tarczy dokonywał sprawdzenia
broni przez oddanie tzw. strzału kontrolnego.

(dowód: akta kontroli str. 94-131, 200-206)

Zużycie amunicji w trakcie treningów strzeleckich w 2014 r. (250 szt.) i w I półroczu
2015 r. (250 szt.) było zgodne z danymi zawartymi w "Książce wydania i przyjęcia
broni palnej bojowej, broni myśliwskiej, amunicji oraz miotaczy gazu
obezwładniającego" i rejestrem ewidencji amunicji. Zarówno w 2014 jak i w 2015 r.
przeszkoleni zostali z wynikiem pozytywnym wszyscy strażnicy (łącznie pięć osób).

(dowód: akta kontroli str. 94-131,141,146,165,171,207-212)

2.2. W latach 2014 - 2015 (I półrocze) PSl nie posiadała własnej lub wynajmowanej
bazy szkolenia strzeleckiego. Treningi strzeleckie przeprowadzono we współpracy
z Policją (w 2014 r.) i Nadleśnictwem Lubichowa (w I półroczu 2015 r.) na
(bezpłatnie) użyczonych przez te instytucje strzelnicach.

(dowód: akta kontroli str. 173)

Przed treningiem strzeleckim, który odbył się 30 kwietnia 2015 r., Komendant
Wojewódzki PSl pozyskał i sprawdził dokumentację strzelnicy (decyzja Wójta
Gminy Lubichowa o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy myśliwskiej w Bietowie,
regulamin strzelnicy myśliwskiej w Bietowie i decyzja Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Powiecie Starogardzkim o udzieleniu Stowarzyszeniu
Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Gdańsku pozwolenia na
użytkowanie obiektu szkoleniowo - treningowego - Strzelnicy Myśliwskiej
w Bietowie9 oraz plan sytuacyjny ww. strzelnicy).

(dowód: akta kontroli str. 97-103, 256-257)

2.3. W okresie objętym kontrolą PSl zrealizowała dwa z trzech zaplanowanych
treningów strzeleckich (28 kwietnia 2014 r. i 30 kwietnia 2015 r.).

(dowód: akta kontroli str. 121-131,207-212)

Komendant Wojewódzki PSl wyjaśnił, że w związku z wymogiem postawionym
przez KWP Policji w Gdańsku przeprowadzenia treningu strzeleckiego przy udziale
własnego uprawnionego instruktora strzelectwa oraz ratownika medycznego,
których Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku nie zatrudnia, trening zaplanowany
na pażdziernik 2014 r. nie został zrealizowany. Informacja dotycząca nowych
warunków umożliwiających dalsze korzystanie ze strzelnicy KWP w Gdańsku
wpłynęła do PSl w październiku, tj. w miesiącu na który zaplanowany był trening
strzelecki. Dlatego biorąc pod uwagę czas potrzebny na jego organizację na nowych
warunkach, dodatkowe koszty i rozpoczynający się sezon łowiecki, w którym PSl
intensyfikuje działania w terenie, nie zrealizowano planu w tym zakresie. Dzięki
współpracy PSl z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w 2015 r.
zorganizowano natomiast trening strzelecki na strzelnicy myśliwskiej w Bietowie
należącej do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Koła
przy Nadleśnictwie Lubichowa (trening odbył się 30.04.2015 r.).

(dowód: akta kontroli str. 173,209,213-218)

9 Wydana na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 2016.)
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Uwagi dotyczące
badanej działalności

Ocena cząstkowa I

Opis stanu
faktycznego

Opis stanu
faktycznego

Średnie wyniki ostatniego treningu strzeleckiego wskazują na dobre wyszkolenie
funkcjonariuszy PSL (średnia uzyskanych ocen: "dobra").

(dowód: akta kontroli str. 121-131, 207-208)

1. W okresie objętym kontrolą nie zrealizowano jednego z trzech planowanych
treningów (w październiku 2014 r.).
Komendant Wojewódzki PSL, odpowiadający za wyszkolenie strzeleckie
strażników wyjaśnił, że nieprzeprowadzenie drugiego planowanego w 2014 r.
treningu strzeleckiego było spowodowane zmianą warunków organizacyjnych
przez Policję (informacja dotycząca nowych warunków umożliwiających dalsze
korzystanie ze strzelnicy policyjnej wpłynęła w październiku 2014 r., a więc
w miesiącu, na który zaplanowany był trening strzelecki).
Zdaniem NIK, z uwagi na i tak ograniczone ilościowo treningi strzeleckie, zmiana
warunków organizacyjnych dokonana przez Policję, nie powinna stanowić
wystarczającego usprawiedliwienia do niezrealizowana planu w tym zakresie.

2. Zakres danych zawartych w protokole z treningu przeprowadzonego w 2014 r.
nie pozwalał Komendantowi Wojewódzkiemu PSL na dokonanie oceny i analizy
wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy PSL W protokole tym nie zapisano
informacji o wynikach ze strzelania poszczególnych strażników takich jak
przykładowo liczba uzyskanych punktów odzwierciedlających liczbę trafień
w tarczę.
Dokumentacja z treningu przeprowadzonego w I półroczu 2015 r. zawierała już
ww. dane.

PSL w okresie objętym kontrolą rzetelnie dokumentowała zużycie amunicji podczas
treningów strzeleckich, sprawdziła przed treningiem w dniu 30 kwietnia 2015 r.
dokumentację strzelnicy oraz przeprowadziła ten trening zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa określonymi regulaminem strzelnicy i konspektem. Nie
zrealizowano natomiast jednego z trzech planowanych treningów strzeleckich,
a także zakres danych zawartych w protokole z treningu przeprowadzonego
w 2014 r. nie pozwalał na dokonanie oceny i analizy wyszkolenia strzeleckiego
funkcjonariuszy PSL

3. Użycie lub wykorzystanie broni służbowej przez
funkcjonariuszy PSL

Strażnicy PSL często pełnili służbę z bronią (wydaną 223 razy w okresie objętym
kontrolą, z tego 99 razy z magazynu broni w siedzibie PSL w Gdańsku i 124
z magazynu broni w pomieszczeniu PSL delegatury Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Słupsku).
W badanym okresie nie miało miejsca użycie lub wykorzystanie broni palnej przez
PSL

(dowód: akta kontroli str. 172,213-218,256-257,265)

W działalności PSL w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości .

4. Prawidłowość przechowywania i zabezpieczenia broni
przed utratą.

4.1. Przechowywanie i zabezpieczenie broni palnej bojowej Państwowej Straży
Łowieckiej jest uregulowane rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
24 czerwca 2005 r. w sprawie posiadania, używania, ewidencjonowania
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i przechowywania w siedzibach Państwowej Straży lowieckiej broni palnej bojowej,
broni myśliwskiej śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego1O.

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia broń palna PSL była przechowywana
w magazynach broni w siedzibie PSL w Gdańsku (7 szt. broni) i w pomieszczeniu
PSL w delegaturze Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku (2 szt. broni).

(dowód: akta kontroli str. 132-170,216)

Na przykładzie magazynu broni w siedzibie PSL stwierdzono spełnienie wymagań
ww. rozporządzenia. W szczególności:
- zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia magazyn broni stanowił oddzielne

pomieszczenie w budynku murowanym, był objęty całodobową ochroną, na jego
wyposażeniu znajdował się podręczny sprzęt gaśniczy i apteczka pierwszej
pomocy zawierająca m.in. krople do oczu na wypadek porażenia gazem; była
w nim zainstalowana sygnalizacja alarmowa; znajdowała się w nim szafa
metalowa, zamykana na zamki atestowane i plombowana, pomieszczenie
zamykane było na atestowane drzwi antywłamaniowe i nie miało okien;

- zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia szafa metalowa, w której znajdowała się broń
palna i amunicja była zamknięta i zaplombowana, a broń palna - rozładowana,
z odłączonym magazynkiem; amunicji nie przechowywano w magazynkach
nabojowych broni;

- na podstawie § 8 ww. rozporządzenia komplet kluczy, referentkę i kod dostępu
do magazynu posiadał magazynier (Komendant Posterunku PSL), Komendant
Wojewódzki PSL i starszy strażnik (upoważniony do wydawania i przyjmowania
broni i amunicji z magazynu broni podczas nieobecności Komendanta
Posterunku PSL).

(dowód: akta kontroli str. 132)

7 listopada 2006 r. w Gdańsku i 4 czerwca 2010 r. w Słupsku zgodnie z § 6 ust. 4
ww. rozporządzenia powołane przez Wojewodę Pomorskiego komisje dokonały
protokolarnej oceny magazynu broni PSL - odpowiednio - w Gdańsku i w Słupsku.
Stwierdziły, że pomieszczenia te spełniły określone § 6 ww. rozporządzenia wymogi.

(dowód: akta kontroli str. 234-246)

Prawidłowość wydawania broni funkcjonariuszom PSL na czas pełnienia zadań
służbowych opisano w punkcie 1.6. protokołu kontroli.

4.2. W latach 2014 - 2015 (I półrocze) kontrole warunków przechowywania broni
przez strażników przeprowadzone były przez Komendanta Wojewódzkiego PSL
w ramach nadzoru wewnętrznego raz na kwartał i potwierdzane wpisem w "Książce
wydania i przyjęcia broni ... ". W okresie tym kontroli zewnętrznych nie
przeprowadzono.

(dowód: akta kontroli str. 137-150, 154-170,213-218)

4.3. Broń palna będąca na stanie PSL była zinwentaryzowana i ujęta w zestawieniu
majątku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (wyposażenie)
z przypisanym do każdej jednostki broni numerem inwentarzowym, kodem
kreskowym i lokalizacją. W okresie objętym kontrolą broń PSL objęto inwentaryzacją
przeprowadzoną na dzień 31 grudnia 2014 r. na podstawie Zarządzenia
Nr 242/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku.

10 Dz. U. Nr 116, poz. 984 ze zm.
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W latach 2014-2015 (I półrocze) każdy strażnik, na podstawie posiadanego
świadectwa broni wydanego przez KWP w Gdańsku, pobierał określoną (te samą)
jednostkę broni.

(dowód: akta kontroli str. 91-93,134-170,172,218,273-274)

4.4. W latach 2014 - 2015 (I półrocze) w PSŁ nie było przypadków utraty broni.

(dowód: akta kontroli str. 213-218)
W działalności PSŁ w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa I Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność PSŁ w zbadanym zakresie.

Wniosek pokontrolny

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykorzystania uwag
i wykonania wniosku

IV. Wniosek
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli11, wnosi o:

- zwiększenie nadzoru Komendanta Wojewódzkiego PSŁ nad dokumentowaniem
wydania i przyjęcia broni palnej i amunicji przez strażników PSŁ w Słupsku.

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK 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 wniosku 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 06 sierpnia 2015 r.

Kontroler:
Rafał Malcharek

specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYZSZEJ IZBY KONTROLI

~~T!)ku

Podpis

11 Dz.U. z 2015 r.o poz. 1096
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