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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/15/041 – Wykorzystanie broni przez wybrane służby i straże oraz nadzór organów 
państwa nad jej reglamentacją1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Jerzy Baranek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 93807 
z 4 maja 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Państwowa Straż Rybacka w Krakowie, ul. Półłanki 78, 30-740 Kraków 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Łukasz Strzelewicz, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie - 
od 7 marca 2007 r. (Komendant) 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości2, 
działalność Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie w zakresie wykorzystywania przez nią 
broni. 

 

Państwowa Straż Rybacka w Krakowie (PSR) zapewniła swoim funkcjonariuszom 
uzbrojenie w broń palną, środki przymusu bezpośredniego niezbędne do realizacji swoich 
zadań statutowych oraz ich przechowywanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 
Wszyscy pracownicy PSR w Krakowie posiadali uprawnienia do posiadania broni oraz 
aktualne badania lekarskie i psychologiczne. Ostatnie szkolenie strzeleckie 
przeprowadzono w 2014 r., a kolejne zaplanowano do końca bieżącego roku.  

Broń palną przechowywano prawidłowo, jednak zastrzeżenia NIK budzi sposób 
dokumentowania wydawania broni w strażnicy w Tarnowie. Stwierdzono także naruszenie 
prawa pracy w zakresie obowiązkowych szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż 11 
spośród 14 funkcjonariuszy PSR nie posiadało aktualnego przeszkolenia. 

Sformułowane uwagi NIK dotyczą rozważenia opracowania i wdrożenia procedury 
wydawania funkcjonariuszom PSR broni palnej z magazynu broni i jej zdawania oraz 
opracowania systemu szkoleń strzeleckich i analizy wyników indywidualnych strzelań. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2014-2015 (I półrocze) oraz działania podejmowane przed i po tym okresie, jeśli miały 

bezpośredni związek z przedmiotem kontroli. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna bądź ocenę opisową. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Uzbrojenie Państwowej Straży Rybackiej  

1.1. PSR w Krakowie nie posiadała i nie zlecała opracowania koncepcji uzbrojenia 
i wyposażenia strażników w broń palną oraz środki przymusu bezpośredniego. 

Komendant wyjaśnił, że wielkość jednostki i charakter wykonywanych czynności nie 
wymagają opracowania takiej koncepcji. Ponadto PSR w Krakowie nie dysponuje 
środkami finansowymi na zlecenie takich opracowań. Kwestia wyposażenia strażnika 
PSR w broń palną i środki przymusu bezpośredniego została dostatecznie określona 
w art. 23 pkt 10 i 11 ustawy o rybactwie śródlądowym3 oraz art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy 
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej4. 

(dowód: akta kontroli str. 75-77) 

1.2. Zgodnie z postanowieniami § 4 pkt 4 regulaminu PSR w Krakowie5 strażnikiem może 
być osoba, która jest obywatelem polskim, ukończyła 18 lat, ma pełną zdolność do 
czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, posiada stan zdrowia 
pozwalający na zatrudnienie na stanowisku strażnika, nie była karana, posiada 
wykształcenie zasadnicze zawodowe w przypadku młodszego strażnika i strażnika 
oraz średnie w przypadku starszego strażnika.  

(dowód: akta kontroli str. 5-19) 

W PSR w Krakowie, wg stanu na 29 maja 2015 r., zatrudnionych było 14 osób 
(Komendant, 12 strażników oraz jeden ekspert ds. łowiectwa). Wszyscy spełniali 
wymagania określone ww. regulaminie.  
Ustalono, że 11 funkcjonariuszy nie posiadało aktualnego szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Ostatnie szkolenie dla tych funkcjonariuszy 
w tym zakresie odbyło się w latach 2006-2009. 

 (dowód: akta kontroli 5-7, 23-25) 

Komendant wyjaśnił, że obsługę kadrową PSR w Krakowie prowadzi właściwy wydział 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, stąd oczekiwano, że zorganizuje 
on szkolenie BHP. Z inicjatywy i przy współpracy PSR w Krakowie, właściwa 
merytorycznie ds. BHP komórka organizacyjna MUW w Krakowie opracowała 
dokument „Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Strażnika Państwowej Straży 
Rybackiej”, w którym zawarto m.in. zakres wiedzy na temat zasad BHP na tym 
stanowisku. Z dokumentem zostali zapoznani wszyscy funkcjonariusze PSR 
w Krakowie. W dniu 12 maja 2015 r. wystąpił do MUW w Krakowie o przeprowadzenie 
stosownego szkolenia, które zgodnie z ustnym potwierdzeniem zostanie 
przeprowadzone na przełomie maja i czerwca br. 

(dowód: akta kontroli str. 78) 

1.3. Wszyscy pracownicy PSR w Krakowie posiadali uprawnienia do posiadania broni oraz 
aktualne badania lekarskie i psychologiczne. Żadanemu funkcjonariuszowi nie wydano 
broni służbowej na stałe.  

Na podstawie zapisów w książce ewidencji wydania i przyjęcia broni, amunicji oraz 
środków przymusu bezpośredniego w Krakowie oraz podległych strażnicach 
(w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz Tarnowie) za okres od 6 czerwca 2014 r. 
do 15 maja 2015 r. ustalono, że z magazynów broni w strażnicach w Krakowie, 
Nowym Sączu oraz Tarnowie wydawano strażnikom pistolety Glock 19. Broń 
wydawano bezpośrednio przed rozpoczęciem służby patrolowej w danym dniu i po jej 
zakończeniu była zdawana do magazynu broni. Broń wydawała i odbierała osoba 

                                                      
3 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652) – dalej: ustawa o rybactwie 

śródlądowym. 
4 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 ze zm.) – dalej: ustawa 

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
5 Zarządzenie nr 116/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu Państwowej 

Straży Rybackiej w Krakowie (zmienione zarządzeniem nr 209/07 z dnia 19 lipca 2007 r., zarządzeniem nr 326/11 z dnia 
12 sierpnia 2011 r.). 
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upoważniona przez Komendanta. Strażnikom nie wydawano pistoletów gazowych 
będących na stanie PSR w Krakowie. 

(dowód: akta kontroli str. 26-30, 35)  

Komendant wyjaśnił, że broń gazowa, która znajduje się w magazynach PSR nie jest 
wydawana do służby w związku z wejściem w życie ustawy o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej. W nowej ustawie rozszerzono PSR listę środków 
przymusu bezpośredniego, jednocześnie ograniczając rodzaje broni palnej o broń 
gazową. W czasie, gdy broń gazowa funkcjonowała w arsenale dostępnym dla PSR 
była często wydawana drugiemu funkcjonariuszowi w patrolu. Broń gazowa, jako mniej 
śmiercionośna wydaje się bardziej odpowiednia np. dla obrony przed agresywnymi 
zwierzętami. 

(dowód: akta kontroli str. 77) 

1.4. PSR w Krakowie posiada pozwolenie na broń6 wydane przez Małopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Pozwolenie (świadectwo broni) 
wydano na okaziciela w celu ochrony osobistej w związku z wykonywaniem zadań 
przez funkcjonariuszy PSR. Pozwolenie dotyczyło 9 szt. broni palnej bojowej 
(w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6,35 mm do 
9,65 mm) oraz 8 szt. broni palnej gazowej (w postaci pistoletów i rewolwerów 
centralnego zapłonu o kalibrach od 6,35 mm do 9,65 mm). 

PSR na swoim wyposażeniu posiadało: 
- 9 szt. pistoletów Glock 19 (5 w siedzibie PSR w Krakowie, 2 w strażnicy 

w Tarnowie i po jednym w strażnicy w Nowym Sączu i Nowym Targu); 
- 8 szt. pistoletów gazowych (3 w Krakowie, po 2 w Tarnowie i w Nowym Sączu oraz 

jeden w Nowym Targu); 
- 14 szt. ręcznych miotaczy środków obezwładniających (7 w Krakowie, 

po 3 w Nowym Sączu i w Tarnowie oraz jeden w Nowym Targu),  
- 18 szt. kajdanek (10 w Krakowie, 4 w Tarnowie, 3 w Nowym Sączu oraz jedne 

w Nowym Targu. 
 (dowód: akta kontroli str. 31-34) 

1.5. PSR w Krakowie nie posiadała wewnętrznych uregulowań dotyczących zasad 
przydzielania broni palnej, środków przymusu bezpośredniego strażnikom oraz ich 
wydawania i przyjmowania. Funkcjonariuszom w formie pisemnej nie przydzielono 
konkretnej jednostki broni palnej (oznaczonej numerem). W toku kontroli 
funkcjonariuszom PSR w Krakowie (w dniach 5-20 i 27 maja 2015 r.), w Tarnowie 
(15 maja 2015 r.) i w Nowym Sączu (18 maja 2015 r.) nie wydawano i nie 
przyjmowano od nich broni palnej. Kontrola wydania broni palnej za okres 
od 6 czerwca 2014 r. do 18 maja 2015 r. wykazała, że strażnikom wydawano pistolety 
Glock 19. W przedłożonej kontrolującemu dokumentacji brak było informacji, czy przed 
wydaniem była ona sprawdzana pod względem technicznym i stanu ukompletowania 
(kabura, magazynki, amunicja), funkcjonariuszom udzielono instruktażu w zakresie jej 
budowy, zasad działania, warunków jej użycia, noszenia, postępowania w przypadku 
jej użycia lub utraty oraz jej przechowywania i ewidencjonowania. Wydanie broni 
strażnikom oraz jej zwrot był dokumentowany w książce wydania i przyjęcia broni, 
amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego. W książce odnotowywano m.in. 
imię i nazwisko strażnika, nazwę broni, kaliber, serię i numer, rok produkcji, liczbę 
wydanych magazynków i amunicji, datę i godzinę wydania i przyjęcia broni oraz 
podpisy wydającego, zdającego i przyjmującego.  

Środki przymusu bezpośredniego (kajdanki na ręce oraz miotacze substancji 
obezwładniającej) zostały wydane wcześniej strażnikom na stałe i nie były zwracane 
po zakończeniu patrolu. 

(dowód; akta kontroli str. 47-52, 57, 59-63, 80) 

 

                                                      
6 AL/Z-642-7146/09 z 30 września 2009 r. 
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Komendant wyjaśnił, że: 

  na jego ustne polecenie w PSR w Krakowie stosowana jest zasada, iż broń palna 
wydawana jest strażnikom wykonującym służbę w godzinach nocnych, 
w przypadku interwencji celowych (np. przeszukania) oraz gdy zachodzi 
podejrzenie, że osoba, wobec której będzie podjęte działanie posiada broń palną 
lub inne niebezpieczne narzędzia. Polecenie to wydane zostało w momencie 
powierzania obowiązków dowódcy patrolu strażnicy – każdemu z dowódców. 
W przypadku pozostałych służb – to do dowódców patrolu strażnicy – zgodnie 
z regulaminem PSR w Krakowie należy decyzja  o wyposażeniu patrolu 
w służbową broń palną7; 

  w terminie do 30 czerwca 2015 r. zostanie opracowana i wdrożona procedura 
dotycząca zasad wydawania i zdawania broni oraz stosownego dokumentowania 
tych czynności; 

  z uwagi na mniejszą liczbę sztuk broni niż pracowników nie przydzielono 
konkretnej jednostki broni danemu funkcjonariuszowi; 

  posiadana przez jednostkę broń palna oraz środki przymusu bezpośredniego są 
wystarczającymi narzędziami wykorzystywanymi przy realizacji zadań 
wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym i w pełni zapewniają potrzeby 
w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 75-78) 

Osoby odpowiedzialne za wydawanie i przyjmowanie broni palnej w strażnicy 
w Krakowie, w Nowym Sączu oraz w Tarnowie wyjaśniły m.in., że broń przed każdym 
jej wydaniem strażnikowi i w chwili zwrotu jest sprawdzana pod względem 
technicznym. Każdy ze strażników posiada dopuszczenie do posiadania broni stąd 
również jest przeszkolony w zakresie budowy broni, jej działania, warunków użycia 
i noszenia, sposobu postępowania w przypadku jej użycia lub utraty oraz warunków 
przechowywania i ewidencjonowania. Przed uzyskaniem stosownego pozwolenia 
każdy ze strażników odbył stosowne szkolenia i zdał egzamin. Komendant podczas 
narad wewnętrznych lub przed rozpoczęciem służby udziela instruktażu strażnikom 
na okoliczność bezpiecznego posługiwania się bronią palną, zasad i warunków jej 
użycia oraz postępowania po użyciu lub utracie broni. Czynności tych nie 
dokumentowano. 

(dowód: akta kontroli str. 53-54, 55-56, 64-65) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1.  Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli 11 spośród 14 funkcjonariuszy PSR nie 
posiadało aktualnego przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Ostatnie takie szkolenie odbyli oni w latach 2006-2009.  

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia okresowego szkolenia swoich 
pracowników w zakresie BHP na podstawie art. 2373 § 2 Kodeksu pracy8. Zgodnie 
z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy9 szkolenie takie 
powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat.  

W toku kontroli komendant PSR w Krakowie wystąpił do Wydziału Certyfikacji 
i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o przeszkolenie ww. 
funkcjonariuszy w zakresie BHP. 

                                                      
7 Analiza wydawania i zdawania broni palnej w poszczególnych strażnicach PSR w okresie objętym kontrolą nie wykazała 

ograniczeń w wydawaniu broni do służby. 
8 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). 
9 Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2.  W „Książce wydania i przyjęcia broni, amunicji oraz środków przymusu 
bezpośredniego” stwierdzono nierzetelne zapisy dotyczące wydania pistoletów Glock 
19 w strażnicy w Tarnowie. W okresie od 7 czerwca 2014 r. do 15 maja 2015 r. 70 
przypadkach na 140 dokonanych wpisów, odbiór tego samego pistoletu Glock 19, 
w tym samym dniu i o tej samej godzinie potwierdziło dwóch funkcjonariuszy. 
W Książce odnotowywano powtarzanie się w kolejnych datach nazwisk 
funkcjonariuszy i danych broni za pomocą znaków (kreskowania). 

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
4 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, 
przechowywania i ewidencjonowania przez Państwową Straż Rybacką broni palnej, 
sygnałowej, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego10 wydanie i zwrot broni 
ewidencjonuje się w „Książce wydania i przyjęcia broni, amunicji oraz środków 
przymusu bezpośredniego” i w kolumnie 6 każdorazowo należy podać serię i nr 
wydanej broni.  

Funkcjonariusz odpowiedzialny za wydanie broni palnej oraz udokumentowanie jej 
wydania w książce wydania i przyjęcia broni, amunicji oraz środków przymusu 
bezpośredniego wyjaśnił, że omyłkowo przypisywano wydanie tej samej broni dwóm 
różnym osobom, mimo, iż każdy z funkcjonariuszy otrzymał oddzielny pistolet. 
Za powyższą nieprawidłowość funkcjonariusz został ukarany karą upomnienia i został 
zobowiązany do prawidłowego prowadzenia przedmiotowej książki. 

(dowód: akta kontroli str. 23-25, 47-54, 79, 86) 

Zdaniem NIK na poziom bezpieczeństwa gospodarowania bronią palną PSR 
korzystnie wpłynęłoby opracowanie i wdrożenie procedury wydawania 
funkcjonariuszom broni palnej z magazynu broni i jej zdawania, uwzględniające m.in. 
jej sprawdzanie pod względem technicznym i stanu ukompletowania (kabura, 
magazynki, amunicja). 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 
gospodarowania bronią w PSR, mimo stwierdzenia nieprawidłowości. 

Szczególne znaczenie w zakresie gospodarowania bronią ma nieprawidłowość polegającą 
na nierzetelnych wpisach dotyczących faktu pobrania i zdania broni w „Książce wydania 
i przyjęcia broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego” w strażnicy Nowym 
Targu. 

 

2. Szkolenia strzeleckie funkcjonariuszy PSR 

2.1. PSR w Krakowie nie posiadało dokumentacji dotyczącej systemu szkolenia 
strzeleckiego zatrudnionych w niej funkcjonariuszy, w tym harmonogramu szkoleń oraz 
wymagań strzeleckich. 

Komendant wyjaśnił, że do szkoleń i ćwiczeń strzeleckich realizowanych w PSR 
wykorzystuje się ogólnie stosowane tryby szkoleń, ćwiczeń strzeleckich 
policyjnych/ochroniarskich. Ćwiczenia odbywają się zgodnie z materiałem 
szkoleniowym (konspektem) do takich ćwiczeń. PSR nie posiada harmonogramu 
szkoleń strzeleckich, gdyż ich odbywanie oraz częstotliwość jest limitowana 
posiadanymi środkami finansowymi na ich realizację (wynajem obiektu, 
wynagrodzenie osoby uprawnionej do przeprowadzenia szkolenia, zakup amunicji oraz 
koszty dojazdu z placówek zamiejscowych). Szacunkowy koszt jednego szkolenia 
wynosi około 850 zł. 

Budżet PSR w Krakowie zmniejszył się w latach 2012 -2015 z 758,6 tys. zł w 2012 r. 
do 663,2 tys. zł w 2014 r. i 662,0 tys. zł w 2015 r. (planowany). W 2012 r na szkolenie 

                                                      
10 Dz. U. z 2014 r., poz. 756. 
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funkcjonariuszy wydano 3 290 zł, w 2014 r. 1 000 zł, a na 2015 r. zaplanowano 2 000 
zł.  

(dowód: akta kontroli str. 75, 77, 81) 

2.2. Kontrolującemu nie przedłożono dokumentów potwierdzających, jakie szkolenie 
przechodzą funkcjonariusze przed wydaniem im broni.  

(dowód: akta kontroli str. 75-78, 80) 
Wyjaśnienia osób odpowiedzialnych za wydawanie i przyjmowanie broni palnej 
w strażnicy w Krakowie, Nowym Sączu oraz w Tarnowie przedstawiono już w pkt 1.5. 
niniejszego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 53-56, 64-65) 

2.3. PSR w Krakowie nie posiada własnej strzeleckiej bazy szkoleniowej. W latach 2014-
2015 (do 27 maja) 13 pracowników PSR w Krakowie (w tym 12 strażników, 
1 nieobecny) odbyło jedno szkolenie strzeleckie, tj. w dniu 11 grudnia 2014 r. na 
strzelnicy „Pasternik” w Krakowie11. W dokumentacji nie podano indywidualnych 
osiągnięć poszczególnych funkcjonariuszy. 

(dowód: akta kontroli str. 66-72,75,77) 

 

W działalności PSR w zakresie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Zdaniem NIK, PSR w Krakowie powinna rozważyć zasadności opracowania systemu 
szkoleń swoich funkcjonariuszy (w tym strzeleckich), uwzględniającego m.in. 
częstotliwość strzelań ćwiczebnych oraz wymagania strzeleckie. Opracowanie takiego 
systemu powinno być poprzedzone m.in. rozeznaniem potrzeb w tym zakresie, a jego 
realizacja powinna przyczynić się do podniesienia kwalifikacji funkcjonariuszy a tym 
samym wzrostem bezpieczeństwa podczas realizacji zadań w terenie. Ponadto, 
dokumentowanie indywidualnych wyników uzyskanych przez poszczególnych 
funkcjonariuszy z poszczególnych ćwiczeń strzeleckich pozwoliłoby ocenić ich postępy 
lub spadek umiejętności, a tym samym pozwoliłoby dostosować szkolenie ćwiczebne 
do indywidualnych potrzeb danego funkcjonariusza. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność PSR w zakresie szkolenia 
strzeleckiego funkcjonariuszy. 

                                                      
11 Szkolenie obejmowało 3 strzelania z broni krótkiej do tarczy TS-2, tj.:  

- pierwsze, w postawie stojącej oddanie w ciągu 40 s 10 strzałów z odległości 15 m (jeden uzyskał ocenę bdb., 3 dobrą, 8 
dostateczną); 

- drugie; oddanie w postawie stojącej i klęczącej, z odległości 15 m 5 strzałów w czasie 15 s, podejście na odległość 10 m (w 
tym czasie zmiana magazynka) i oddanie 5 strzałów w pozycji klęczącej w czasie 15 s (3 uzyskało ocenę dobra, 10 
dostateczną) 

- trzecie; w czasie 35 s należało w postawie stojącej z odległości 15 m oddać 5 strzałów, zmienić magazynek i oddać kolejne 
5 strzałów (jeden uzyskał ocenę bdb., 4 dobrą, 8 dostateczna).. 
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3. Wykorzystanie broni służbowej przez funkcjonariuszy 
PSR 

W okresie objętym kontrolą żaden z funkcjonariuszy PSR w Krakowie nie użył broni palnej 
ani nie doszło do jej zaginięcia. W okresie od 7 czerwca 2014 r. do 18 maja 2015 r. broń 
była pobierana 347 razy. 

(dowód: akta kontroli str. 36-41, 47-52, 75, 77, 85) 

W działalności PSR w zakresie wykorzystania broni służbowej przez funkcjonariuszy nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

4. Prawidłowość przechowywania i zabezpieczenia broni 
palnej przed utratą  

4.1. Broń palna na co dzień przechowywana była w magazynach broni w strażnicach 
w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie oraz Komendzie Powiatowej Policji w Nowym 
Targu12. Magazyny broni spełniały wymagania określone w § 4 ust. 2, 3 i 4 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad 
i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania przez Państwową Straż 
Rybacką broni palnej, sygnałowej, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego. 
Wszyscy funkcjonariusze PSR posiadali uprawnienia do posiadania służbowej broni 
obiektowej (palnej bojowej i palnej gazowej) w czasie wykonywania zadań służbowych 
- nadane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji w Krakowie. 
W decyzji uprawniającej do posiadania ww. broni podano m.in., że zainteresowany 
zaliczył z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości przepisów dotyczących 
posiadania i używania danej broni oraz umiejętności posługiwania się nią. 

(dowód: akta kontroli str. 36-41, 73-74) 

4.2. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 18 kwietnia 2013 r. przeprowadziła w PSR 
w Krakowie kontrolę wykonywania obowiązków wynikających z przepisów 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie 
szczegółowych zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania 
broni palnej w strażnicy w Krakowie (w tym warunków przechowywania broni i amunicji 
oraz stanu ilościowego). Nieprawidłowości nie stwierdzono. Natomiast ostatnią 
kontrolę warunków przechowywania broni palnej w strażnicy w Nowym Sączu oraz 
Tarnowie przeprowadziła 28 kwietnia 2008 r. – stwierdzono, że magazyn broni spełnia 
wymagania techniczne, a sposób zabezpieczenia broni, amunicji, ręcznych miotaczy 
gazu oraz kajdanek na ręce jest prawidłowy. 

(dowód: akta kontroli str. 42-46) 

4.3. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przeprowadził inwentaryzację składników 
majątkowych będących na stanie PSR w Krakowie według stanu na 31 października 
2013 r. W toku inwentaryzacji wskazano miejsce przechowywania broni oraz 
poinformowano, iż stan faktyczny w tym zakresie jest zgodny ze stanem ewidencyjnym 
w programie OPTIest (elektronicznym systemie ewidencji majątku MUW w Krakowie). 
Natomiast odpowiedzialny za prowadzenie magazynu broni strażnik PSR podał, że 
w czasie inwentaryzacji udostępnił osobom dokonującym spisu protokoły przekazania 
broni do strażnic PSR oraz protokół z ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Wydział 
Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki utraty broni. 
(dowód: akta kontroli str. 82-84, 75,77) 

 

                                                      
12 Na podstawie porozumienia zawartego przez Komendanta z Komendantem Powiatowym Policji w Nowym Targu. 
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W działalności PSR w prawidłowości i przechowywania i zabezpieczenia broni palnej przed 
utratą nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność PSR w zakresie w prawidłowości 
i przechowywania i zabezpieczenia broni palnej przed utratą. 

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli13, wnosi o: 

1) przeszkolenie w zakresie BHP wszystkich funkcjonariuszy PSR w Krakowie, którzy 
takiego przeszkolenia nie odbyli w ciągu ostatnich pięciu lat;  

2) zapewnienie rzetelnego dokumentowania wydawania/przyjmowania broni. 

 

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 Krakowie. 

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. 

 

Kraków, dnia 30 czerwca 2015 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Jerzy Baranek 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
13 Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm. 
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