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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 Antoni Radzięta, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 93815 
z 14 maja 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1, 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei przedsiębiorstwa PKP PLK SA w Krakowie, 
ul. Lubicz 14, 31-504 Kraków (Komenda Regionu lub SOK) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Kazimierz Mazur, Komendant Regionu SOK od marca 2007 r. (Komendant Regionu) 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości2, 
wykorzystywanie broni przez Komendę Regionalną Straży Ochrony Kolei w Krakowie 
w okresie objętym kontrolą. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie: 

 dostosowanie stanu wyposażenia Komendy Regionu w broń i środki przymusu 
bezpośredniego do koncepcji i normatywów opracowanych przez Komendanta 
Głównego Straży Ochrony Kolei; 

 spełnianie przez funkcjonariuszy Komendy wymogów ustawowych, w tym zdrowotnych, 
w zakresie dostępu do broni palnej; 

 udokumentowanie przydziału broni i wyposażenia funkcjonariuszom Komendy; 

 zapewnienie bazy szkolenia strzeleckiego i przeprowadzanie szkoleń, pozwalających 
na utrzymanie i doskonalenie przez funkcjonariuszy Komendy umiejętności strzeleckich; 

 wykorzystywanie broni służbowej przez funkcjonariuszy Komendy w sposób uprawniony; 

 warunki przechowywania i zabezpieczania broni funkcjonariuszy Komendy przed utratą 
oraz sposób jej wydawania na czas pełnienia zadań służbowych. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 nieprzeszkolenia funkcjonariuszy Komendy w zakresie obsługi paralizatorów, w wyniku 
czego sprzęt nie był używany w służbie przez okres 18 miesięcy;  

 przeprowadzenia szkoleń strzeleckich w sposób niezgodny z wytycznymi Komendanta 
Głównego Straży Ochrony Kolei w zakresie amunicji zużytej do ćwiczeń i nierzetelnego 
dokumentowania jej zużycia. 

 

                                                      
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 Komendy Regionu 

Komendant Główny SOK 7 października 2013 r. zatwierdził aktualnie obowiązujący 
Regulamin organizacyjny Komendy Regionu, w którym ustalono m.in.: podstawowe 
zadania, zakres działania i jej organizację. Zadania związane z działalnością Komendy 
Regionalnej Regionu poza jej siedzibą realizowane były przez sześć posterunków SOK3. 

(dowód: akta kontroli, str. 345-358)  

1.1. Rodzaj i ilość wyposażenia w broń palną (pistolety, pistolety maszynowe) oraz w środki 
przymusu bezpośredniego w Komendzie Regionu ustalał Komendant Główny SOK, biorąc 
pod uwagę stan zatrudnienia oraz programy szkolenia funkcjonariuszy. Komendant Główny 
SOK opracował zasady prowadzenia gospodarki bronią, amunicją i środki przymusu 
bezpośredniego (zasady gospodarki bronią), obejmujące m.in. normy jakie należało 
stosować przy ustalaniu potrzeb wyposażenia w broń palną, amunicję i środki przymusu 
bezpośredniego w Komendach Regionalnych4. 

 (dowód: akta kontroli, str. 4-54, 80-94)  

Komenda Regionu była zaopatrywana w broń, amunicję i środki przymusu bezpośredniego 
przez Komendę Główną SOK. 
W zakresie wyposażenia funkcjonariuszy i jednostek organizacyjnych w broń Komendant 
Główny SOK wydał decyzje5 przydzielające broń i amunicję dla poszczególnych komend 
regionalnych SOK, na podstawie których, w celu wykonywania zadań określonych w art. 60 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym6, Komenda Regionu 
otrzymała 133 sztuki broni palnej krótkiej (P-99) i 11 sztuk broni maszynowej (PM-98). 

(dowód: akta kontroli str. 291, 294, 315-317) 

W 2013 r. Komendant Główny SOK wyraził zgodę na kasację ośmiu sztuk broni palnej 
krótkiej (P-64) oraz polecił przekazanie do fizycznego zniszczenia 40 sztuk tego rodzaju 
broni (39 - P-64 oraz jedną sztukę P-83). 

(dowód: akta kontroli, str. 318-324)  

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. Komenda Regionu posiadała 85 sztuk broni 
krótkiej (P-99), 11 sztuk pistoletów maszynowych (PM-98), 27 paralizatorów, 106 ręcznych 
miotaczy gazu, 226 pałek służbowych, 77 sztuk kajdanek oraz trzy psy.  

(dowód: akta kontroli str. 67) 

W okresie objętym kontrolą Komendant Regionu nie występował z wnioskami dotyczącymi 
przydziału dodatkowych środków przymusu bezpośredniego lub dodatkowej ilości broni. 

(dowód: akta kontroli str. 295) 

Spośród 27 paralizatorów będących w posiadaniu Komendy, 24 paralizatory dotykowe 
„UPR-100” Komenda Regionu otrzymała 31 grudnia 2013 r., zaś 3 paralizatory elektryczne 
z wystrzeliwanymi elektrodami – 31 grudnia 2014 r. Do czasu niniejszej kontroli paralizatory 
te nie były rozdysponowane na poszczególne posterunki Komendy oraz wykorzystywane do 
realizowanych zadań.  
W Zasadach pełnienia służby przez funkcjonariuszy SOK, wprowadzonych decyzją 
nr 56/2013 Komendanta Głównego SOK z 20 września 2013 r., określono (§ 19 ust. 2), 

                                                      
3 Posterunek SOK w: Tarnowie, Nowym Sączu, Muszynie, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Olkuszu 
4 Decyzje Komendanta Głównego SOK: nr 40/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w spawie wprowadzenia „Zasad prowadzenia 
gospodarki sprzętem uzbrojenia w wykonawczych komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei”, nr 
31/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad prowadzenia gospodarki bronią, amunicją i środkami 
przymusu bezpośredniego w PKP PLK S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei” oraz nr 5/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. 
w spawie wprowadzenia „Zasad prowadzenia gospodarki bronią, amunicją i środkami przymusu bezpośredniego w PKP PLK 
S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei”. 
5 Decyzje Komendanta Głównego SOK: nr 9/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie przekazania w użytkowanie broni palnej i 
amunicji przez Komendanta Głównego SOK w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia 
na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, nr 58/2013 z dnia 04 października 2013 r. w sprawie 
wycofania z eksplantacji i przekazania do fizycznego zniszczenia broni P-64 i P-83 wraz z amunicją w wykonawczych 
komórkach organizacyjnych Komendy Głównej SOK, nr 9/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie uzupełnienia wyposażenia 
Komend Regionalnych SOK w pistolety maszynowe w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz 
mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. 
6 Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 ze zm. – dalej: ustawa o transporcie kolejowym. 

Opis stanu 
faktycznego 
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że przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej 
używa się w celu krótkotrwałego obezwładnienia osoby lub zwierzęcia, jeżeli użycie innych 
środków przymusu bezpośredniego jest niemożliwe albo może okazać się nieskuteczne. 

(dowód: akta kontroli, str. 67, 75-79, 468-470) 

W trakcie kontroli NIK, pismem z 24 czerwca 2015 r. Komenda Główna SOK poinformowała 
komendy regionalne, że wdrożony został program szkolenia „Kurs specjalistyczny 
dla funkcjonariuszy SOK w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi 
do obezwładnienia osób za pomocą energii elektrycznej”. Organizacja i realizacja szkoleń 
należy do Komendy Regionu – zakończenie szkolenia zaplanowano do 31 sierpnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 326)  

1.2. Na dzień 30 czerwca 2015 r. w Komendzie Regionu było zatrudnionych 186 
funkcjonariuszy, z czego 173 posiadało dostęp do broni służbowej. 

(dowód: akta kontroli, str. 67)  

Funkcjonariusz Komendy Regionu aby otrzymać prawo do posługiwania się bronią palną 
i środkami przymusu bezpośredniego musiał: 

 spełniać wymogi określone w art. 59 ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym; 

 przejść pozytywnie, na podstawie skierowania wydanego przez Komendanta Regionu, 
badania lekarskie w uprawnionym do orzekania o zdolności fizycznej i psychicznej 
do służby Kolejowym Zakładzie Medycyny Pracy i otrzymać odpowiednie orzeczenie 
lekarskie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakimi powinni odpowiadać funkcjonariusze 
straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu 
i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności7; 

 uczestniczyć w kursie podstawowym na funkcjonariusza SOK, zakończonym 
egzaminem teoretycznym (pisemnym i ustnym) oraz praktycznym (strzeleckim i technik 
interwencji) i uzyskać świadectwo ukończenia szkolenia zawodowego; 

 uzyskać decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji dopuszczającą do wykonywania 
zadań z użyciem broni palnej. 

(dowód: akta kontroli str. 292, 299-300, 309-313) 

Funkcjonariusz SOK otrzymuje po raz pierwszy broń po zdaniu egzaminu na stanowisko 
strażnika. W programie kursu na to stanowisko są zagadnienia obejmujące budowę broni, 
zasady działania, warunków użycia, noszenia i postępowania w przypadku jej użycia lub 
utraty oraz w zakresie przechowywania i ewidencjonowania broni. W okresie szkolenia 
wstępnego kandydat na funkcjonariusza poznaje między innymi ustawę o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz przechodzi szkolenie w roli obserwatora 
funkcjonariuszy SOK podczas wykonywania przez nich zadań ustawowych. Po ukończeniu 
szkolenia kursowego /szkolenie teoretyczne/ kandydat składa egzamin zawodowy. 
Po złożeniu tego egzaminu kandydat otrzymuje „Świadectwo ukończenia szkolenia 
zawodowego” i odbywa szkolenie praktyczne w zakresie wykonywania ustawowych zadań 
funkcjonariusza SOK. 

(dowód: akta kontroli, str. 292, 293, 299, 300)  

W wyniku badania dokumentacji osobowej 17 funkcjonariuszy posiadających broń 
służbową, ustalono, że wszyscy spełniali warunki do dysponowania i posługiwania się 
bronią8. 

 (dowód: akta kontroli, str. 55-66, 325)  

Uzbrojenie SOK, wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r., stanowiło:  
a) 96 sztuk broni palnej, w tym: 85 sztuk broni krótkiej oraz 11 pistoletów i karabinów 

maszynowych; 
b) 439 sztuk środków przymusu bezpośredniego, w tym: 27 paralizatorów, 106 ręcznych 

miotaczy gazu, 226 pałek służbowych, 77 kajdanek oraz trzy psy.  
(dowód: akta kontroli, str. 67)  

                                                      
7 Dz. U. z 2004 r. Nr 232, poz. 2332 ze zm. 

8 Przy czym jeden funkcjonariusz nie posiadał aktualnych badań lekarskich – dotyczyło to kobiety, która przebywa od lutego 
2014 r. na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. 
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Jak wynika z zasad prowadzenia gospodarki bronią broń palną krótką (pistolety) należy 
zabezpieczyć dla minimum połowy stanu osobowego funkcjonariuszy uprawnionych do 
wykonywania zadań z użyciem broni palnej. Według stanu na 30 czerwca 2015 r. 
w Komendzie pracowało ogółem 173 funkcjonariuszy posiadających uprawnienia do 
wykonywania zadań z użyciem broni palnej, a na stanie SOK znajdowało się 85 sztuk broni 
palnej krótkiej. W siedzibie Komendy Regionu stan zatrudnienia tych funkcjonariuszy 
wynosił 49, a wyposażenie w broń palną krótką wynosiło 23 sztuki, czyli mniej o od 
normatywu o trzy sztuki. Spośród sześciu posterunków podległych Komendzie Regionalnej: 

 w trzech (Olkusz, Oświęcim i Sucha Beskidzka) uprawienia do wykonywania zadań 
z użyciem broni palnej posiadało odpowiednio 16, 17 i 23 funkcjonariuszy, a liczba 
broni palnej krótkiej im przydzielona była mniejsza od normatywu, gdyż wynosiła 7, 8 
i 11 sztuk, tj. mniej od normatywu odpowiednio o dwie, jedną i jedną sztukę broni,  

 w jednym (Tarnów) uprawienia do wykonywania zadań z użyciem broni palnej 
posiadało 23 funkcjonariuszy, a liczba broni palnej krótkiej im przydzielona była 
większa od normatywu o trzy sztuki, gdyż wynosiła 13 sztuk. 

(dowód: akta kontroli, str. 5, 10, 39, 42, 67-74) 

Komendant Regionu wyjaśnił, że jakkolwiek przyjęta norma wyposażenia w broń palną 
krótką dla pracowników mających status funkcjonariusza SOK, była niższa, to jednak 
uwzględniając m.in. fakt, że spośród 173 funkcjonariuszy, dwie osoby przebywają na urlopie 
macierzyńskim /podlegają powtórnemu egzaminowi weryfikacyjnemu między innymi 
z zakresu wykonywania zadań z użyciem broni palnej/ jest to ilość wystarczająca dla 
realizacji ustawowych zadań służbowych realizowanych na podległym obszarze 
odpowiedzialności. Wyjaśnił także, iż w przypadku Komendy /bezpośredni obszar 
odpowiedzialności/ wśród funkcjonariuszy zatrudnionych w Krakowie, czterech wykonuje 
obsługę monitoringu, zaś jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim. Mając 
powyższe na uwadze Komenda Regionalna SOK nie wnioskowała o dodatkowy zakup 
broni.  

(dowód: akta kontroli, str. 291, 294-296) 

W okresie objętym kontrolą, w poszczególnych miesiącach od stycznia 2014 r. do kwietnia 
2015 r., największa liczba funkcjonariuszy w służbie na danej zmianie wynosiła: 

 22 osoby w SOK w Krakowie (na stanie posiadano 23 sztuki broni palnej krótkiej), 

 5 osób na posterunku SOK w Olkuszu, Oświęcimiu i Muszynie (odpowiednio: 7, 8, 7 
sztuk broni palnej krótkiej), 

 9 osób na posterunku w Tarnowie, 10 osób na posterunku w Nowym Sączu i 11 osób 
na posterunku w Suchej Beskidzkiej (odpowiednio: 13, 16, 11 sztuk broni palnej 
krótkiej). 

(dowód: akta kontroli, str. 67, 226)  

Według zasad prowadzenia gospodarki bronią należało zabezpieczyć taką ilość broni palnej 
długiej (pistolety maszynowe), aby zapewnić realizację zadań wynikających z planów 
zabezpieczenia, prowadzenia konwojów oraz ochrony obiektów ujętych w planach ochrony 
infrastruktury krytycznej oraz w innych stanach zagrożenia.  
W okresie objętym kontrolą, a także w latach poprzednich pistolety maszynowe wydawane 
były wyłącznie do konwoju. Z zapisów w Książce Służby SOK wynika, że od stycznia 
2014 r., broń tą (pistolety P-98) pobrano z magazynu i zdano do magazynu 1 sierpnia 
2014 r. (dwie sztuki) oraz 5 sierpnia 2014 r. (jedną sztukę).  

 (dowód: akta kontroli, str. 42, 67, 77, 340-343) 

Komendant Regionu wyjaśnił, że: 

 W ostatnich latach (m.in. od 2012 r.) nie występowały przypadki prowadzenia konwoju 
mienia oraz ochrony obiektów, gdzie zachodziłaby konieczność użycia broni 
maszynowej. Wiąże się to bezpośrednio z ograniczeniami przewozów towarów 
niebezpieczny przez obszar odpowiedzialności Komendy Regionu na czas 
prowadzonych modernizacji linii kolejowych. Planowany czas zakończenia robót - 
grudzień 2015 r. W okresie tym wydawano z magazynu uzbrojenia broń maszynową 
do ochrony przewożonej broni krótkiej oraz amunicji na strzelnicę dla potrzeb odbycia 
szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy SOK. Biorąc pod uwagę planowane 
zakończenie robót modernizacyjnych linii kolejowych w obszarze odpowiedzialności 
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Komendy Regionalnej, co wiąże się ze wzrostem przewozów towarów niebezpiecznych 
i zleconych do konwoju oraz posiadanych obiektów infrastruktury krytycznej posiadana 
ilość broni długiej stanie się koniecznym wyposażeniem do realizacji ww. zadań. Stąd 
posiadany stan ww. rodzaju broni jest optymalny; 

 SOK nie posiada aktualnych planów ochrony infrastruktury krytycznej. Do 2013 r. SOK 
posługiwała się „Planem Ochrony Infrastruktury Krytycznej PKP PLK S.A. Regionu 
SOK” Nr KEWD Nr Z – 6/10. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem nowego planu. 
(posiadany plan nie jest aktualnym). W okresie październik–grudzień 2013 r. Komenda 
Regionalna przeprowadziła proces związany ze sporządzeniem dokumentacji 
cząstkowej do tego Planu. Aktualnie dalszy etap prac realizowany jest na szczeblu 
Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy współudziale właścicieli obiektów IK, 
tj. poszczególne Zakłady Linii Kolejowych, przedstawicieli Komendy Głównej SOK 
i Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym. 

(dowód: akta kontroli, str. 291-292, 296, 297) 

Imiennie broń palną przydzielano wyłącznie funkcjonariuszom ze składu grup operacyjno-
interwencyjnych. W okresie kontroli w SOK funkcjonowały dwie grupy operacyjno-
interwencyjne (w Krakowie oraz przy posterunku w Tarnowie). W skład każdej grupy 
wchodziło czterech funkcjonariuszy. Funkcjonariuszom tej grupy przydzielono imiennie 
pistolety P-99. Potwierdzeniem tego jest Wykaz funkcjonariuszy Grupy Interwencyjno-
Operacyjnej, którym przydzielono pistolet P-99 (w Komendzie SKO w Krakowie), oraz 
Wykaz broni przydzielonej funkcjonariuszom GOI Tarnów. 

(dowód: akta kontroli, str. 67, 95-104)  

Każdy z egzemplarzy pistoletów maszynowych (PM-98) oraz broni palnej krótkiej (P-99) 
znajdującej się w magazynach siedziby SOK i w posterunkach przydzielono imiennie 
funkcjonariuszom odpowiedzialnym za czystość i konserwację broni.  

Nie każdy egzemplarz broni palnej przydzielono jednemu funkcjonariuszowi - np. za 
czystość i konserwację broni palnej krótkiej (P-99), znajdującej się w siedzibie Komendy 
Regionu w ilości 23 sztuk, odpowiadało 23 funkcjonariuszy, w tym po jednym egzemplarzu 
tej broni przypisano pod odpowiedzialność 11 funkcjonariuszom, zaś pozostałą ilość (12 
egzemplarzy broni) przypisano 24 funkcjonariuszom - po dwóch funkcjonariuszy do jednego 
egzemplarza. Ww. wykaz uwzględnia: nazwę broni, numer broni i jej numer inwentarzowy 
oraz nazwisko i stanowisko funkcjonariusza.  

(dowód: akta kontroli, str. 67, 104-114) 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki bronią broń palną, amunicję i środki 
przymusu bezpośredniego wydawano na czas pełnienia służby, udziału w zajęciach 
szkoleniowych, odbywania treningów strzeleckich i strzelań. 
W zasadach gospodarki bronią obowiązujących w całym okresie objętym kontrolą, 
określono, że każde wydanie broni musi być uzasadnione, co do typu i ilości oraz zapisane 
w „Książce służby straży ochrony kolei”, z dokładnym podaniem czasu wydania, numeru 
broni, numeru świadectwa, ilości amunicji, magazynków i innego wyposażenia oraz 
potwierdzone podpisami pobierającego i wydającego, 

(dowód: akta kontroli, str. 5, 15, 39, 42, 47, 80, 89)  

W okresie objętym kontrolą broń krótka (pistolety P-99) wraz z 30 sztukami amunicji 
wydawana była funkcjonariuszom Komendy Regionu do codziennej służby i do ćwiczeń 
strzeleckich. 
O wyposażeniu funkcjonariusza Komendy w środki przymusu bezpośredniego decydowała 
służba dyżurna na jednostkach SOK, biorąc pod uwagę formę i rodzaj wykonywanych 
zadań.  
W analizowanym okresie (styczeń 2014 oraz styczeń 2015 r.) każdy funkcjonariusz SOK 
udając się do służby w terenie otrzymywał pistolet P-95, 30 sztuk amunicji, kajdanki oraz 
ręczne miotacze gazu. Nie we wszystkich przypadkach funkcjonariusz otrzymywał pałkę 
pomimo, że według zasad gospodarki bronią należało ją zapewnić każdemu 
funkcjonariuszowi udającemu się do pełnienia służby. W ww. dwóch miesiącach dotyczyło 
to łącznie 18 przypadków (służb). 
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Według stanu na styczeń 2014 r. i na styczeń 2015 r. w magazynie siedziby SOK 
w Krakowie znajdowało się odpowiednio 67 i 77 pałek, a liczba funkcjonariuszy pełniących 
służbę w terenie na poszczególnych zmianach w ww. miesiącach, wynosiła od czterech do 
12 w styczniu 2014 r. oraz od pięciu do 12 w styczniu 2015 r. Oznacza to, że liczba 
posiadanych pałek była wystarczająca do realizacji zadań.  
Zastępca Komendanta Regionu wyjaśnił, że przypadki niepobierania do służby pałek 
wynikają z rodzaju zadań zleconych funkcjonariuszom grupy operacyjno-interwencyjnej, 
realizowanych w ubraniu cywilnym. 

 (dowód: akta kontroli str. 85, 42, 233, 237, 238, 333-339, 360-362) 

Aktualny stan magazynowy pałek służbowych w magazynach siedziby Komendy Regionu 
i na posterunkach SOK wynosił 226 sztuk, w tym 25 pałek szturmowych, znajdujących się 
w magazynie w Krakowie. Funkcjonariusze będący na służbie nie pobierali pałek 
szturmowych, gdyż - jak wyjaśnił Komendant Regionu nie było przypadku aby patrole 
wieloosobowe funkcjonariuszy SOK były wykorzystywane do zabezpieczenia 
przemieszczania się uczestników imprez masowych, a ponadto funkcjonariusze nie 
posiadali przeszkolenia w tym zakresie. Szkolenie to odbyło się we wrześniu i październiku 
2014 r. z inicjatywy Komendy Głównej SOK oraz w styczniu i lutym 2015 r., 
zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. W maju 2015 r. 
omówiono zasady współpracy Komendy Regionu z Policją w zabezpieczeniu przejazdów 
środkami komunikacji kolejowej uczestników masowych imprez sportowych. Obecnie 
Komenda Regionalna jest gotowa do tej współpracy.  
SOK otrzymała pałki szturmowe 31 października 2013 r. (15) oraz 30 września 2014 r. (10).  

(dowód: akta kontroli, str. 67, 337-339, 360-362, 481-483)  

Szczegółowa kontrola wydawania do służby broni palnej w miesiącu styczniu 2014 i 2015 
dla 15 funkcjonariuszy, wykazała że:  
a) każdorazowo wydawano wyłącznie broń palną krótką (P-99), 
b) w Książce służby na nocnej zmianie: 

 z 10/11 stycznia 2015 r. w przypadku funkcjonariusza A.K. w kolumnie „seria i nr 
broni” wpisano czterocyfrowy numer broni (FB 3815) pomimo, że numer jest 
pięciocyfrowy, 

 z 26/27 stycznia 2015 r. w przypadku funkcjonariusza K.N. w kolumnie „seria i nr 
broni” wpisano wyłącznie FB. 

(dowód: akta kontroli, str. 227-231) 

Komendant Regionu wyjaśnił: Broń palna będąca na wyposażeniu SOK nie jest przypisana 
indywidualnie wyłącznie jednej osobie, traktuje się ją obiektowo i wydaje do służby. 
Różnorodność realizowanych zadań służbowych w aglomeracji krakowskiej planowanych 
i nie planowanych, wymusza zatrudnienie większej ilości funkcjonariuszy, co zatem idzie 
wydanie większej ilości broni do służby, powoduje to wydanie broni innej niż przydzielonej 
do czyszczenia. Sporządzony wykaz funkcjonariuszy odpowiedzialnych za czystość 
i konserwację broni w celu poddawania jej regularnym zabiegom konserwacyjnym nie 
stanowi jednoznacznego przypisania indywidualnego broni do danej osoby. 

(dowód: akta kontroli, str. 292, 298, 299)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  

W Komendzie Regionalnej nie rozdysponowano do wykorzystywania w służbie 
24 paralizatorów dotykowych (od 31 grudnia 2013 r.) i trzech z wystrzeliwanymi elektrodami 
(od 31 grudnia 2014 r.) z uwagi na brak przeszkolenia funkcjonariuszy w zakresie ich 
obsługi. 
Komendant Regionu wyjaśnił, że: 

 paralizatory nie zostały rozdysponowane na poszczególne posterunki SOK z uwagi na 
będące w toku, a prowadzone przez Komendę Główną SOK procedury w zakresie 
wyłonienia podmiotu, który dokona przeszkolenia funkcjonariuszy. Szkolenie takie 
zaplanowane jest na miesiąc lipiec 2015 r.; 

 (dowód: akta kontroli, str. 67, 75-79, 292, 297, 326, 360-362, 468-470) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Komendy w jej skład wchodzi komórka 
organizacyjna ds. szkoleń i doskonalenia zawodowego, do zadań której należało m.in. 
analizowanie stopnia wyszkolenia zawodowego pracowników Komendy i planowanie 
potrzeb w zakresie szkoleń kursowych i innych form kształcenia pozaszkolnego.  

(dowód: akta kontroli, str. 345, 356)  

Nieprzeprowadzenie szkoleń funkcjonariuszy w zakresie wykorzystania paralizatorów (przez 
okres 18 miesięcy od ich otrzymania), brak przygotowania funkcjonariuszy do 
zabezpieczenia, z użyciem pałek szturmowych, miejsc przemieszczania się uczestników 
imprez masowych oraz oczekiwanie na działania Komendy Głównej w tym zakresie należy 
uznać za działanie nierzetelne i niegospodarne. 

 

W ocenie NIK nieprzypisanie funkcjonariuszom na stałe broni - do pełnienia służby bądź do 
szkolenia - może mieć negatywny wpływ w sytuacjach krytycznych związanych z koniecznością 
użycia broni (brak obycia z daną bronią, brak jej „wyczucia”).  
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, stan 
uzbrojenia Komendy Regionu.  

 

2. Szkolenia strzeleckie funkcjonariuszy Komendy 
Regionu 

2.1. Od 29 stycznia 2015 r. w SOK obowiązywały „Zasady prowadzenia gospodarki bronią, 
amunicją i środkami przymusu bezpośredniego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Komenda Główna Straży Ochrony Kolei”, stanowiące załącznik do decyzji nr 5/2015 
Komendanta Głównego SOK z dnia 29 stycznia 2015 r., w których uregulowane zostały 
m.in. kwestie dotyczące kursów doskonalących organizowanych przez komendy regionalne 
w zakresie procedury wydawania amunicji, sprawdzania broni i prowadzenia strzelań 
szkoleniowych, postępowania w przypadku niezaliczenia konkurencji, przestrzelenia broni, 
zakończenia zajęć, rozliczenia amunicji i przekazania broni. 

Zgodnie z § 10 ww. Zasad w celu utrzymania właściwego wyszkolenia strzeleckiego 
funkcjonariuszy Komendant Główny SOK corocznie (do 31 grudnia) wydaje decyzje 
w przedmiocie przeprowadzenia szkoleń strzeleckich planowanych na kolejny rok 
kalendarzowy.  

(dowód: akta kontroli, str. 5, 20-27) 

Na lata 2014 i 2015 Komendant Główny SOK określił zasady organizacji kursów 
doskonalących w SOK, które przesłał do komend regionalnych SOK w załączeniu pism 
odpowiednio z 27 marca 2014 r. i 16 kwietnia 2015 r.  

 (dowód: akta kontroli, str. 116-119, 173-176) 

Programy szkolenia kursów: doskonalącego na 2014 r. dla funkcjonariuszy operacyjnych, 
służby dyżurnej oraz dla kadry kierowniczej opracowała Komenda Główna SOK. 
W programach tych uwzględniono m.in. wyszkolenie strzeleckie, w tym dla funkcjonariuszy 
operacyjnych oraz dla kadry kierowniczej, obejmujące ćwiczenia i strzelanie. 

(dowód: akta kontroli, str. 123-164) 

Na 2014 Komenda Regionu sporządziła Roczny plan realizacji kursów doskonalących, 
a także Roczny plan strzelań szkoleniowych doskonalących funkcjonariuszy SOK w 2014 r. 
Strzelania zaplanowano przeprowadzić w okresie od sierpnia do października 2014 r., 
przeznaczając na te zajęcia łącznie 10 dni z udziałem w danym dniu od 13 funkcjonariuszy 
(kadra kierownicza) do 42 funkcjonariuszy.  

(dowód: akta kontroli, str. 120-122 ) 

W zrealizowanych strzelaniach udział wzięło 170 funkcjonariuszy. Dokumentację z realizacji 
szkolenia strzeleckiego stanowił Dziennik realizacji szkolenia oraz Notatka z przebiegu 
teoretycznego oraz strzelania szkolno-bojowego, a także zestawienie uzyskanych wyników 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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strzelania przez każdego funkcjonariusza w poszczególnych dwóch turach (od 4 sierpnia 
do 18 września 2014 r. oraz od 25 września do 23 października 2014 r.).  
Sporządzono łącznie 28 dzienników realizacji szkolenia, prowadzonych oddzielnie dla 
danego dnia zajęć i grup. Dzienniki te uwzględniały: tematyki zajęć, daty i godziny zajęć, 
liczby godzin zajęć, list obecności z potwierdzeniem uczestnika zajęć, wpisy organów 
kontrolnych wizytujących zajęcia, listy uczestników biorących udział w wyszkoleniu 
strzeleckim, potwierdzających zapoznanie się z regulaminem, potwierdzenie pobrania 
amunicji przez funkcjonariuszy, listy wyników strzelania (z uwzględnieniem broni palnej 
krótkiej „P-99” oraz pistoletów maszynowych „P-98”).  
Według Konspektu do przeprowadzenia zajęć na kursie doskonalącym dla funkcjonariuszy 
SOK – wyszkolenie strzeleckie (zatwierdzonego przez Komendanta Głównego SOK) 
w 2014 r. na każdego funkcjonariusza przypadało do wystrzelania 60 naboi w jednej turze. 
Notatkami z przebiegu szkolenia teoretycznego oraz strzelania szkolno-bojowego 
wykazano, że 333 funkcjonariuszy (suma z dwóch tur strzelania) brało udział w strzelaniu 
szkolno-bojowym, zużywając łącznie 21 480 sztuk naboi, w tym: 

 w I turze uczestniczyło 164 funkcjonariuszy, którzy wystrzelali łącznie 10 385 sztuk 
amunicji, tj. na jednego funkcjonariusza przypadało średnio 63 sztuki amunicji, w tym 
w poszczególnych pięciu dniach ćwiczeń od 60 do 65 sztuk amunicji, 

 w II turze uczestniczyło 169 funkcjonariuszy, którzy wystrzelali łącznie 11 095 sztuk 
amunicji (w tym cztery niewypały), tj. na jednego funkcjonariusza przypadało średnio 66 
sztuk amunicji, w tym w poszczególnych pięciu dniach ćwiczeń od 64 do 73 sztuk 
amunicji. 

Biorąc pod uwagę ilość naboi do wystrzelania określoną ww. Konspektem w I turze i II turze 
strzelania dla 164 i 169 funkcjonariuszy przypadało odpowiednio 9 840 i 10 140 sztuk naboi 
– razem 19 980 sztuk, a wystrzelano więcej o 1 500 sztuk od zakładanej Konspektem ilości. 

(dowód: akta kontroli, str. 197-220, 269, 275-290, 327-332) 

Analiza ośmiu dzienników szkolenia (spośród 28) wykazała, że wpisana ilość amunicji 
zużytej w trakcie tych szkoleń była zgodna ilościami wykazanymi w notatkach z przebiegu 
szkolenia w danym dniu. 

 (dowód: akta kontroli, str. 197, 203, 207-217, 374-427)  

Amunicja w ilości 21 480 sztuk zużyta w czasie ćwiczeń strzeleckich była zgodna z ilością 
wykazaną w Książce ewidencji amunicji szkoleniowej. Na ilość tej amunicji składała się 
amunicja otrzymana w kwietniu 2014 r. z Komendy Głównej SOK oraz amunicja zwrócona 
(1 432 sztuki) niezużyta w szkoleniu przeprowadzonym przez SOK w 2013 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 197- 220)  

Według książki ewidencji amunicji szkoleniowej, w 2014 r. amunicję rozchodowano w ilości 
21 480 sztuk na podstawie – jak wpisano – sprawozdania o zużyciu amunicji, powołując 
dokument nr 2511-22/2014 z 23 października 2014 r. W ww. sprawozdaniu o zużyciu 
i działaniu amunicji strzeleckiej, wykazano natomiast, że wydano i zużyto amunicję w ilości 
20 048 sztuk (100% ilości otrzymanej 29 kwietnia 2014 r. z Komendy Głównej SOK), tj. w 
ilości mniejszej o 1 432 sztuki od ilości wynikającej z ww. notatek. Różnica ta dotyczy 
zużytej amunicji 4 sierpnia 2014 r. – w dniu tym według notatki z przebiegu szkolenia zużyto 
2 465 sztuk amunicji, zaś w sprawozdaniu o zużyciu i działaniu amunicji strzeleckiej 
wykazano zużycie w ilości 1 033 sztuki, nie wykazując 1 432 sztuk amunicji 
niewykorzystanej w 2013 r.  
Sprawozdanie to sporządził inspektor Z.W., który wyjaśnił, że w sprawozdaniu uwzględnił 
wyłącznie amunicje otrzymaną w 2014 r., gdyż przekazywane jest do Komendy Głównej 
SOK i stanowi rozliczenie amunicji otrzymanej w danym roku. 

(dowód: akta kontroli, str. 197, 219-222)  

Na podstawie wybranej grupy 15 funkcjonariuszy stwierdzono, że w 2014 r. wszyscy 
funkcjonariusze przeszli szkolenie strzeleckie, zgodnie z programem, uzyskując 
zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.  

(dowód: akta kontroli, str. 63, 64) 

Ogólna liczba osób, które były funkcjonariuszami SOK przewidzianymi w 2014 r. do 
szkolenia strzeleckiego, wynosiła 177 osób. W szkoleniu nie uczestniczyło dziewięciu 
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funkcjonariuszy, którzy przebywali na urlopach, zwolnieniach lekarskich (w tym dwie kobiety 
w ciąży) lub przeszli na emeryturę.  

(dowód: akta kontroli, str. 122, 272, 273)  

Komenda Regionu przekazała 15 grudnia 2014 r. do Komendy Głównej SOK informację 
o 11 osobach nieuczestniczących w szkoleniu strzeleckim. Wśród tych osób wykazano m.in. 
dwóch funkcjonariuszy, którzy w 2014 r. ukończyli kurs kwalifikacyjny na funkcjonariusza 
SOK. Funkcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu w terminie podstawowym 
(dziewięć osób), do czasu niniejszej kontroli nie uczestniczyli w szkoleniu dodatkowym. 
Komendant Regionu wyjaśnił, że spośród tych dziewięciu funkcjonariuszy, pięciu odeszło 
ze służby, dwie osoby przebywają na urlopie macierzyńskim, jedna jest na świadczeniach 
rehabilitacyjnych, a jedna powróciła do pracy 17 listopada 2014 r. (po rehabilitacji) 
i oczekuje na szkolenie dodatkowe, które zorganizuje Komenda Główna SOK.  

(dowód: akta kontroli, str. 272-274)  

Spośród ww. 170 funkcjonariuszy uczestniczących w szkoleniu, 163 brało udział w dwóch 
turach szkolenia, zaś siedmiu tylko w jednym, gdyż – jak wyjaśnił Komendant Regionu – 
w wyznaczonym dniu szkolenia: dwie osoby przebywały na zwolnieniu lekarskim, trzy osoby 
pobrały urlop na żądanie, zaś dwie osoby (komendanci) uczestniczyli w kontroli szkolenia 
strzeleckiego.  

(dowód: akta kontroli, str. 269, 273)  

Komendant Regionu opracował (18 lipca 2014 r.) Konspekt do przeprowadzenia 
wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy SOK w 2014 r., zaznaczając, że przebieg 
szkolenia strzeleckiego będzie realizowany w oparciu o konspekt ramowy, opracowany 
w Komendzie Głównej SOK. Ocenę punktową (strzelanie nr 1) oraz strzelanie zaliczone 
(strzelanie nr 2, nr 3 i nr 4) stosowano zgodnie z opracowanym (7 marca 2014 r.) przez 
Komendę Główną SOK Konspektem do prowadzenia zajęć na kursie doskonalącym dla 
funkcjonariuszy SOK, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego SOK.  
Wszyscy funkcjonariusze SOK, którzy uczestniczyli w szkoleniu strzeleckim uzyskali 
pozytywny wynik z czterech realizowanych strzelań, w tym: 

 strzelanie nr 1 (ocena punktowa) z wynikiem bardzo dobrym zaliczyło 149 
funkcjonariuszy, zaś z wynikiem dobrym i dostatecznym odpowiednio 114 i 70 
funkcjonariuszy, 

 strzelanie nr 2, nr 3 i nr 4 określono jako zaliczone, bez stosowania ocen. 
(dowód: akta kontroli, str. 272, 273, 275-290)  

2.2. W 2014 r. plan wyszkolenia strzeleckiego Komenda Regionu realizowała na strzelnicy 
wynajętej od Polskiego Związku Łowieckiego – Zarząd Okręgowy w Tarnowie (PZŁ)9 na 
podstawie zamówienia z 29 lipca 2014 r. Ze strzelnicy korzystano w dniach zaplanowanych 
(4 i 28 sierpnia, 11, 16, 18 i 25 września oraz 8, 15, 22 i 23 października 2014 r.), płacąc za 
wynajem 3 653 zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 165-172)  

Roczny plan realizacji kursów doskonalących w zakresie wyszkolenia strzeleckiego na 
2015 r., sporządzony 23 kwietnia 2015 r. i zatwierdzony przez Komendanta Regionu SOK, 
przewiduje przeszkolenie 172 funkcjonariuszy, podzielonych na osiem grup liczących 
od 12 do 25 osób. Realizację tego szkolenia zaplanowano w okresie od 1 września 2015 r. 
do 20 października 2015 r. 
Programy szkolenia - kursu doskonalącego dla funkcjonariuszy SOK na 2015 r. opracowano 
podobnie jak na rok 2014 r., oddzielnie dla funkcjonariuszy operacyjnych, służby dyżurnej 
oraz kadry kierowniczej. W programach tych uwzględniono wyszkolenie strzeleckie, 
przewidując przeznaczyć dziewięć godzin szkolenia dla każdego funkcjonariusza.  

(dowód: akta kontroli, str. 181-196) 

Komendant Regionu wyjaśnił, że zgodnie z przyjętym planem realizacji kursów w zakresie 
wyszkolenia strzeleckiego w 2015 r. Komenda Regionalna SOK zapewnia bazę 

                                                      
9 Decyzją z 16 sierpnia 2001 r. Burmistrz Gminy Żabno orzekł o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania oraz zatwierdził 
regulamin strzelnicy. 
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szkoleniową w formie wynajmu strzelnicy PZŁ – ZO w Tarnowie Strzelnica Myśliwska 
w miejscowości Fiuk-Sieradza.  
Pismem z 24 marca 2015 r. PZŁ poinformował SOK, że wynajem strzelnicy w celu 
przeprowadzenia szkolenia strzeleckiego, będzie możliwy w okresie od września 2015 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 292, 298, 314) 

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

Na szkoleniach strzeleckich zorganizowanych we wrześniu i październiku 2014 r. każdy 
funkcjonariusz wystrzelał średnio od trzech do 12 sztuk naboi więcej (łącznie 1 500 sztuk 
więcej) niż określono konspektem zatwierdzony przez Komendanta Głównego SOK, co było 
niezgodne z wytycznymi Komendanta Głównego SOK nr IOSZ-140-09/201414 z dnia 
27 marca 2014 r. 
Zastępca Komendanta Regionu wyjaśnił, że większa ilość amunicji zużytej, niż określał 
konspekt, wynika ze zużycia jej przez instruktorów strzelectwa w demonstracji 
poszczególnych konkurencji strzeleckich dla uczestników szkolenia. Wyjaśniający powołał 
się na zapis: 

 w programie szkolenia na 2014 r. otrzymany z Komendy Głównej SOK, tj. :Wskazane 
jest zapoznanie słuchaczy w formie pokazu i demonstracji ćwiczeń z zakresu technik 
i taktyk interwencji oraz wyszkolenia strzeleckiego  

 w konspekcie zatwierdzony przez Komendanta Regionu, tj.: Demonstrowanie przez 
instruktora strzelectwa obowiązujących konkurencji strzeleckich; 

(dowód: akta kontroli, str. 116-118, 197-206, 275-290, 360, 364, 373) 

Zużycie amunicji do celów demonstracyjnych ćwiczeń strzeleckich w 2014 r. nie znajduje 
potwierdzenia w prowadzonej dokumentacji z tych ćwiczeń, co świadczy o nierzetelnym 
dokumentowaniu ich przebiegu. Na przykład z zapisów w ośmiu dziennikach szkoleń z dnia 
4 sierpnia, 8 i 23 października objętych szczegółową kontrolą, wynika, że spośród 5 940 
sztuk amunicji zużytej w tych dniach do ćwiczeń strzeleckich, 420 sztuk tej amunicji zużyto 
do przestrzelenia broni.  

Zastępca Komendanta Regionu wyjaśnił, że użyte w dzienniku szkoleń określenie 
„przestrzelenie broni” zawiera w sobie demonstrację poszczególnych konkurencji 
strzeleckich przez instruktora strzelectwa. 

(dowód: akta kontroli, str. 197, 203, 206-217, 360, 362, 374-427) 

Zgodnie z § 14 zasad prowadzenia gospodarki bronią, prowadzący instruktor strzelectwa 
przestrzeliwuje broń w przypadku stwierdzenia zacięcia się broni lub zauważenia 
nieprawidłowości w jej działaniu w trakcie prowadzenia strzelań oraz w przypadku nowej 
broni lub broni, która powróciła z naprawy. 
Z zapisów w dziennikach realizacji szkolenia nie wynika jednak, aby amunicję zużywano do 
przestrzelenia broni.  

(dowód: akta kontroli, str. 197-217, 365, 367, 374-427) 

NIK zwraca uwagę na nieścisłości w dokumentowaniu rozchodowania amunicji. Poza 
wymienioną wyżej nieprawidłowością w zakresie zużycia amunicji na cele demonstracyjne, 
stwierdzono, że według książki ewidencji amunicji szkoleniowej, w 2014 r. amunicję 
rozchodowano w ilości 21 480 sztuk na podstawie – jak wpisano sprawozdania o zużyciu 
amunicji, powołując dokument nr 2511-22/2014 z 23 października 2014 r. Dokumentem tym 
jest sprawozdanie o zużyciu i działaniu amunicji strzeleckiej, w którym wykazano, 
że wydano i zużyto amunicję w ilości 20 048 sztuk (100% ilości otrzymanej 29 kwietnia 2014 
r. z Komendy Głównej SOK), a nie 21 480 sztuk.  

(dowód: akta kontroli, str. 197, 219-222) 
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3. Wykorzystanie broni służbowej przez funkcjonariuszy 
Komendy Regionu  

W okresie objętym kontrolą broń palna była wydawana do służby funkcjonariuszom SOK 
i nie stwierdzono przypadku: 

 użycia broni w celu zatrzymania sprawców przestępstw bądź osób podejrzanych 
o popełnienie przestępstw, odparcia zamachu na: funkcjonariusza, inne osoby, ważne 
obiekty bądź mienie, 

 wykorzystania broni palnej w celu oddania strzałów ostrzegawczych bądź alarmowych, 

 innego uprawnionego użycia bądź wykorzystania broni, 

 nieuprawnionego użycia bądź wykorzystania broni, 

 zgubienia broni. 
(dowód: akta kontroli, str. 228-231, 293, 300) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

4. Przechowywanie i zabezpieczenie broni przed utratą  

4.1. W styczniu 2015 r. ekspert Sekcji ds. Pozwoleń na Broń z Małopolskiej Komendy 
Wojewódzkiej Policji przeprowadził w SOK kontrolę prawidłowości przechowywania, 
noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Według protokołu z tej kontroli: 
1) broń palną wraz z amunicją przechowywano w magazynach broni, zlokalizowanych 

w Komendzie Regionu oraz w sześciu posterunkach SOK; 
2) wyznaczono osobę odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki uzbrojenia; 
3) nie wniesiono zastrzeżeń i uwag: co do warunków przechowywania broni 

i zabezpieczenia magazynów oraz wymagań dotyczących ewidencjonowania broni 
i amunicji; 

4) wszyscy funkcjonariusze realizujący zadania dyżurne z bronią posiadali przy sobie 
legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz świadectwa broni, zgodnie 
z wymogami ustawy o broni; 

5) stan faktyczny broni i amunicji był zgodny ze stanem ewidencyjnym. 
(dowód: akta kontroli, str. 263) 

W maju 2015 r.10 Komendant Główny SOK polecił stosowanie książek ewidencyjnych broni, 
amunicji i środków przymusu bezpośredniego według zamieszczonych wskazówek. 
Komenda Regionu realizuje to polecenie od 29 maja 2015 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 12-15, 247-263, 344) 

Szczegółowa kontrola ewidencjonowania wydawania broni palnej 15 losowo wybranym 
funkcjonariuszom, w styczniu 2014 r. i styczniu 2015 r., wykazała, że: 

1) w Książce służby SOK i Książce wydania i przyjęcia broni, amunicji oraz środków 
przymusu bezpośredniego11 rejestrowano dane informujące o pobraniu i zdaniu broni, 
w tym m.in.: nazwisko funkcjonariusza, któremu wydawano bron i wyposażenie, nazwę 
broni, serię i nr broni oraz świadectwa broni, ilość wydanej amunicji, godzinę pobrania 
oraz zdania broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego, uwagi o stanie broni 
i wyposażenia oraz podpisy wydającego i pobierającego oraz zdającego 
i przyjmującego; 

2) żaden z funkcjonariuszy nie zgłosił uwag w zakresie stanu zdawanej broni 
i ukompletowania. 

Instruktaż w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią przed wydaniem jej 
funkcjonariuszowi na służbę odnotowywali: komendant zmiany w Książce wydarzeń, 
a funkcjonariusz w Notatniku służbowym, w którym odnotowuje przebieg służby.  
  

                                                      
10 Pismo z 21 maja 2015 r. skierowane do wszystkich komend regionalnych SOK. 
11 Książki te prowadzono odpowiednio do 15 i 16 stycznia 2015 r. 
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Spośród ww. 15 funkcjonariuszy trzech pełniło funkcję komendanta zmiany, a 12 było na 
stanowiskach: starszy przodownik, strażnik, strażnik przodownik.  
Z zapisów w notatnikach służbowych12 prowadzonych przez trzech spośród 12 ww. 
funkcjonariuszy nie wynikało, aby każdorazowo przed wydaniem im broni otrzymali 
instruktaż w zakresie jej budowy, zasad działania, warunków użycia oraz noszenia13. 
Z raportów w Książce wydarzeń, sporządzanych przez komendantów zmiany, wynika że 
spośród ww. 13 przypadków nieodnotowania w notatniku służbowym instruktażu, w 12 
przypadkach komendant zmiany odnotował udzielenie instruktażu. Brak zapisu o udzieleniu 
instruktażu dotyczy jednej zmiany nocnej – z 2/3 stycznia 2015 r. 
W czasie niniejszej kontroli jeden z funkcjonariuszy (starszy przodownik B.W.) złożył 
Komendantowi Regionu oświadczenia, że każdorazowo otrzymywał od komendanta zmiany 
instruktaż dotyczący zasad użycia, posługiwania się oraz zasad bezpieczeństwa pracy 
z bronią.  

(dowód: akta kontroli, str. 245, 246) 

4.2. Zagadnienia związane z bronią i procesem szkolenia były także przedmiotem kontroli 
prowadzonych przez pracowników Komendy Głównej SOK, tj.: 

1) w październiku 2014 r. kontrola w zakresie: wykonawstwo służby funkcjonariuszy SOK, 
prowadzenie dokumentacji służbowej, rozdysponowanie funkcjonariuszy, 
harmonogramy czasu pracy, magazyn uzbrojenia. W magazynie uzbrojenia nie 
stwierdzono nieprawidłowości. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które 
dotyczyły harmonogramu czasu pracy na miesiąc październik 2014 r., kontrolujący 
wydał stosowne zalecenia; 
 

2) w styczniu 2015 r. kontrola procesu szkolenia funkcjonariuszy SOK za okres od 
stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. (w tym kontrola: dzienników realizacji szkoleń; 
prawidłowości wydawania amunicji do odbycia strzelania; przechowywania 
i ewidencjonowania broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego; rozliczania 
amunicji do celów szkolenia strzeleckiego; prawidłowości zapisów w książkach 
ewidencji i zgodności ze stanem rzeczywistym posiadanej broni, amunicji oraz środków 
przymusu bezpośredniego)14. We wnioskach z tej kontroli stwierdzono m.in., że:  

 ilość pobranej i wykorzystanej do celów szkoleniowych amunicji potwierdza się 
z prowadzoną dokumentacją ewidencyjną; 

 należy: wdrożyć tematykę związaną z wypełnianiem dokumentacji potwierdzającej 
odbiór, zużycie i rozliczenie amunicji; doprecyzować, czy instruktorzy prowadzący 
strzelanie, czy prowadzący taktyki i techniki interwencyjne (osoby funkcyjne) mają 
sporządzić konspekt szczegółowy do prowadzenia zajęć na każdy dzień; przy 
wyznaczaniu osób funkcyjnych do przeprowadzenia szkolenia strzeleckiego 
należy, w miarę możliwości, stosować zasadę, że jednej osobie przypisuje się 
jedną funkcję (łączenie poszczególnych funkcji sprawowanych przez te same 
osoby w zależności od ilości przydzielonych im zadań i obowiązków, może mieć 
wpływ na powstanie ewentualnych uchybień i nieprawidłowości); 

 w wytycznych do przeprowadzenia szkoleń na kursach doskonalących lub 
w ramowych konspektach przygotowanych w Komendzie Głównej SOK należy 
dokonać zapisów, że przygotowane konspekty muszą zawierać wskazania imienne 
wszystkich osób funkcyjnych. Konspekty szczegółowe powinny być opracowane na 
każdą grupę szkoleniową, z podaniem miejsca i terminu szkolenia oraz 
wskazaniem osób funkcyjnych; 

 proponuje się, aby notatka służbowa z każdego dnia szkoleń była określona 
w wewnętrznym akcie prawnym wyższej rangi, w zadaniach dla kierownika kursu. 
Spowoduje to sprecyzowanie jakie czynności ma wykonać kierownik kursu. 

(dowód: akta kontroli, str. 264-268) 

  

                                                      
12 Notatniki prowadzone w styczniu 2015 r. 
13 Dotyczyło to 13 przypadków pełnienia służby, w tym 11 przypadków służby starszego przodownika (B.W.) w dniach: 1, 5, 9, 
10, 21, 25 (zmiana dzienna) oraz 2/3, 6/7, 14/15, 22/23, 26/27 (zmiana nocna). 
14 Adresatem sprawozdania z tej kontroli był zastępca Komendanta Głównego SOK. 
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W lutym i marcu 2015 r. Komenda Główna SOK przeprowadziła w Komendzie Regionu 
kontrolę środków trwałych, w tym wyposażenia i broni, nie stwierdzając nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli, str. 266, 267)  

W okresie objętym kontrolą pracownik Komendy Regionu odpowiedzialny za kontrole 
właściwego przechowywania, zabezpieczenia, konserwacji i wykorzystania sprzętu 
uzbrojenia, a także Komendant Regionu i Zastępca Komendanta, przeprowadzali 
w siedzibie Komendy i posterunkach SOK kontrole związane z gospodarką bronią. 
Z przeprowadzanych kontroli sporządzano sprawozdania, zgodnie z zasadami określonymi 
decyzją nr 76 Komendanta Głównego SOK z 21 grudnia 2012 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 428-466)  

Na polecenie Komendanta Głównego SOK Komenda Regionu przeprowadziła w marcu 
2015 r. kontrolę broni i wyposażenia na wszystkich posterunkach. W wyniku tych kontroli 
zawnioskowano do Komendy Głównej SOK o: 

 wyrażenie zgody na kasację uszkodzonych kajdanek szczękowych oraz zakup 60 sztuk 
nowych kajdanek, 

 wymianę wszystkich 70 posiadanych pałek gumowych zwykłych na nowe czarne.  
(dowód: akta kontroli, str. 447-454) 

W 2015 r., do czasu zakończenia niniejszej kontroli, Komenda Regionu nie otrzymała 
nowych kajdanek oraz nowych pałek.  

(dowód: akta kontroli, str. 467)  

W okresie objętym kontrolą nie było przypadku utraty broni przez funkcjonariuszy SOK.  
(dowód: akta kontroli, str. 300)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie sposób przechowywania i zabezpieczenia broni 
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 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli15, wnosi o: 

1) zapewnienie wykorzystania w służbie paralizatorów elektrycznych po przeprowadzeniu 
niezbędnych szkoleń w tym zakresie; 

2) wykorzystywanie amunicji w szkoleniach strzeleckich zgodnie z wytycznymi 
Komendanta Głównego i rzetelne dokumentowanie jej zużycia. 

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. 

  

                                                      
15 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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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, 15 lipca 2015 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Antoni Radzięta 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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