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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 93818 
z  20 maja 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Tatrzański Park Narodowy 34-500 Zakopane, Kuźnice 1 (TPN). 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Szymon Ziobrowski, Dyrektor (od 1 kwietnia 2014 r.). Poprzednio, tj. do 31 marca 2014 r. 
dyrektorem był Paweł Skawiński. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem w zakresie wykorzystywania 
broni przez Straż Parku TPN (SP). 

Tatrzański Park Narodowy zapewnił funkcjonariuszom SP uzbrojenie w broń palną, środki 
przymusu bezpośredniego niezbędne do realizacji jej zadań statutowych oraz ich 
przechowywanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wszyscy 
strażnicy SP posiadali uprawienia do posiadania broni, odbywali szkolenia strzeleckie 
(ostatnie 28 kwietnia 2015 r.) oraz posiadali wymagane kwalifikacje. 

Broń palną przechowywano prawidłowo, jednak zastrzeżenia NIK budzą: nieposiadanie 
przez 5 strażników Straży Parku aktualnych badań psychologicznych oraz stwierdzone 
przypadki nieprzestrzegania w pełni uregulowań wewnętrznych, dotyczących zdawania 
broni do magazynu w przypadku nieobecności w pracy dłuższej niż 2 dni (w 40% 
zbadanych przypadków broni nie zdano w obowiązującym terminie). 

Sformułowane uwagi NIK dotyczą rozważenia opracowania i wdrożenia systemu szkolenia 
strażników Straży Parku oraz procedury wydawania funkcjonariuszom SP broni palnej 
z magazynu broni oraz jej zdawania.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Uzbrojenie Straży Parku TPN  

1.1. TPN nie posiadał i nie zlecał opracowania koncepcji uzbrojenia i wyposażenia 
strażników SP w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną niezbędną do 
realizacji jej zadań statutowych. 

Dyrektor wyjaśnił, że SP jest małą formacją (liczy 8 osób), a broń znajdująca się na 
stanie TPN dostosowana jest do zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, 

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

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

negatywna. 
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stąd nie było i nie ma potrzeby tworzenia koncepcji uzbrojenia oraz normatywów 
wyposażenia SP.  

(dowód: akta kontroli str. 83-84) 

1.2. Zgodnie z postanowieniami art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r.  o ochronie przyrody3 oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie 
powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach 
w Służbach Parków Narodowych4 strażnikiem może być osoba, która m.in. posiada 
obywatelstwo polskie, ukończyła 21 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
co najmniej wykształcenie średnie, nienaganną opinię oraz odpowiedni stan zdrowia 
(potwierdzony orzeczeniem lekarskim i orzeczeniem psychologicznym). 

Według stanu na 2 czerwca 2015 r. w SP zatrudnionych było 8 osób (komendant SP, 
dwóch jego zastępców oraz 5 starszych strażników). Wszyscy strażnicy oraz 
komendant i jego zastępcy spełniali wymagania określone w ww. przepisach. 
W przypadku dwóch strażników w dokumentacji brak było informacji o ich 
niekaralności – w toku kontroli uzupełniono dokumentację o stosowne informacje. 

(dowód: akta kontroli str. 9-13) 

1.3. Do posiadania broni służbowej uprawnionych było 12 osób, tj. 8 funkcjonariuszy SP, 
a ponadto jeden nadleśniczy, 2 podleśniczych oraz jeden specjalista ds. ochrony 
przyrody.  

Wszyscy ukończyli szkolenie w zakresie obsługi broni oraz posiadali badania 
lekarskie i psychologiczne umożliwiające dysponowanie bronią palną. TPN nie 
posiadał wewnętrznych uregulowań dotyczących zasad przydziału środków 
przymusu bezpośredniego oraz broni palnej poszczególnym funkcjonariuszom.  

Dyrektor na dany rok kalendarzowy (w formie pisemnej) przydzielał uprawnionemu 
funkcjonariuszowi broń palną (krótką i długą) z możliwością jej przechowywania 
w  mieszkaniu, co było zgodne z postanowieniami art. 110 ust. 4 ustawy o ochronie 
przyrody oraz § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. 
w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania broni bojowej oraz 
myśliwskiej, wraz z amunicją, będącej w dyspozycji Straży Parku5.  

Osoby posiadające broń służbową w przypadku nieobecności w pracy dłuższej niż 
dwa dni (m.in. choroba, urlop) były zobowiązane zdać ją do magazynu broni TPN. 
Kontrola wykazała, że w czterech na 10 skontrolowanych przypadków broni tej nie 
zdeponowano w wymaganym terminie (okres zwłoki wynosił od trzech do 25 dni). 
Wydawanie i zdawanie broni było odnotowywane w książce ewidencji wydania-
przyjmowania broni i amunicji, która była zgodna z załącznikiem nr 2 do ww. 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r.  

(dowód: akta kontroli str. 14-15, 19-23, 78-79, 86) 

Dyrektor Parku wyjaśnił, że przydzielając broń palną danej osobie kierował się opinią 
komendanta SP, mającego wiedzę odnośnie wyszkolenia podległych mu 
funkcjonariuszy i realizowanych przez nich zadań. Stąd broń krótka ma służyć m.in. 
w celu ochrony życia i zdrowia strażników, natomiast broń długa (myśliwska) m.in. do 
odstraszania zwierzyny od szlaków turystycznych i miejsc koncentracji turystów oraz 
prowadzenia odstrzałów sanitarnych. 

(dowód: akta kontroli str. 83-84) 

Komendant Posterunku Straży Parku wyjaśnił m.in., że wystąpienie przypadków 
niezdawania broni służbowej przez jej posiadacza do magazynu broni, gdy jego 

                                                      
3 Zgodnie z postanowieniami art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 

ze zm.) strażnikiem mogła być osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 21 lat, ma pełną zdolność do 
czynności prawnych, nie została pozbawiona praw publicznych, posiada co najmniej wykształcenie średnie, posiada 
nienaganną opinię właściwego miejscowo komendanta Policji, posiada odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem 
lekarskim i orzeczeniem psychologicznym, nie była karana za przestępstwa. 

4 Dz. U. Nr 89, poz. 753. 
5 Dz. U. Nr 139,poz. 1170. 
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nieobecność w pracy przekraczała dwa dni, było spowodowane m.in. tym, 
że funkcjonariusze TPN bardzo często poza normalnymi godzinami służby 
dodatkowo wykonywali szereg czynności m.in. w stosunku do dzikiej zwierzyny na 
terenie Parku oraz w Zakopanem (np. na prośbę Policji, Straży Miejskiej 
i mieszkańców Zakopanego). Stąd nie egzekwowano zbyt rygorystycznie 
przestrzegania uregulowań wewnętrznych dotyczących zdawania broni. Charakter 
służby funkcjonariusza Parku wymaga jego dyspozycyjności i reagowania 
w przypadku m.in. kłusownictwa, kradzieży drewna lub eliminacji zwierząt, przy 
których to zdarzeniach może dojść do realnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 
funkcjonariusza. Ponadto stan ilościowy broni, będącej na wyposażeniu TPN, 
zabezpiecza jego potrzeby i nie ma konieczności bezwzględnego zdawania jej do 
magazynu broni. Funkcjonariusze dysponujący bronią służbową, posiadają w swoich 
mieszkaniach odpowiednie warunki do jej przechowywania.  

(dowód: akta kontroli str.86-87) 

1.4. TPN na swoim wyposażeniu posiadał: 

 9 szt. broni palnej krótkiej (3 pistolety CZ 75 B, 5 rewolwerów Taurus, jeden 
rewolwer Gward 38/25), 

 12 szt. broni myśliwskiej (4 Winchestery Select, 2 sztucery Sako 85 Huter, 
2 Browningi BOK, 3 strzelby gładkolufowe Imperator SDASS, jedną dubeltówkę 
Werk Hoenel Suhl), 

 broń sportową - jeden kbks, 

 broń gazową – jeden pistolet Browning, 

 11 szt. ręcznych miotaczy środków obezwładniających, 

 18 szt. kajdanek. 
Każda sztuka broni palnej posiadała świadectwo broni.  

(dowód: akta kontroli str. 16-18) 

1.5. TPN nie posiadał wewnętrznych uregulowań dotyczących zasad wydawania 
służbowej broni palnej uprawnionym funkcjonariuszom oraz jej zdawania 
do magazynu broni. W przedłożonej kontrolującemu dokumentacji brak było 
informacji, czy przed wydaniem broń była sprawdzana pod względem: technicznym 
i stanu ukompletowania (kabura, magazynki, amunicja), czy 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.  

Na podstawie zapisów w książce ewidencji wydania-przyjmowania broni i amunicji 
ustalono, że broń z magazynu broni wydawała/odbierała strażnikom osoba 
upoważniona przez Komendanta. W toku kontroli, tj. w okresie od 21 maja 2015 r. 
do 19 czerwca 2015 r. miało miejsce jedno wydanie broni - jedną sztukę broni 
myśliwskiej pobrał i w tym samym dniu zwrócił do magazynu zastępca komendanta 
SP odpowiedzialny m.in. za prowadzenie magazynu broni w TPN. 

(dowód: akta kontroli str. 62-65) 

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

(dowód; akta kontroli str. 62) 

Dyrektor wyjaśnił, że z uwagi, iż TPN jest małą jednostką, a każdy z funkcjonariuszy 
posiadający uprawnienia do posiadania broni palnej, zdał egzamin ze znajomości 
przepisów dotyczących posiadania, używania oraz umiejętności w posługiwaniu się 
bronią, nie opracowano procedur wydawania i przyjmowania przedmiotowej broni 
z magazynu broni. Będąca na wyposażeniu TPN broń palna i środki przymusu 
bezpośredniego są adekwatne do prawidłowego realizowania zadań wynikających 
z ustawy o ochronie przyrody. 

(dowód: akta kontroli str. 83-85) 
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Zastępcy komendanta SP, odpowiedzialni za wydawanie i przyjmowanie broni 
palnej, wyjaśnili m.in., że: 
- każdorazowe wydanie funkcjonariuszowi broni palnej bojowej lub myśliwskiej 

z magazynu broni jest poprzedzone sprawdzeniem jej stanu technicznego, w tym 
sprawdzeniem komory nabojowej, 

- wydając broń palną udzielają funkcjonariuszowi instruktażu w zakresie obsługi 
wydanej im broni, zasad działania, użycia, przechowywania oraz postępowania 
w przypadku jej użycia lub utraty, 

- wszyscy funkcjonariusze odbyli stosowne przeszkolenia w zakresie posługiwania 
się bronią i złożyli stosowny egzamin. 

Czynności tych nie dokumentowano.  
(dowód: akta kontroli str. 46-49) 

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

1. Pięciu strażników posiadało orzeczenia psychologiczne  wydane w okresie od 5 
maja 2009 r. do 11 marca 2010 r. a będące w dokumentacji wyniki ich badań 
psychologicznych z 7 września 2012 r. stwierdzały jedynie ich zdolność 
do prowadzenia samochodów uprzywilejowanych.  

(dowód: akta kontroli str. 11-13) 

Zdaniem NIK dokumenty te nie spełniały wymagań, o których mowa w art. 108 
ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, gdyż dotyczyły innego zakresu. Zgodnie z ww.  
ustawą o ochronie przyrody funkcjonariusz Straży Parku podlega co 5 lat 
okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym potwierdzonym orzeczeniami.  

Specjalista ds. BHP w TPN wyjaśniła, że z uwagi, iż strażnicy 7 września 2012 r. 
odbyli badania psychologiczne w zakresie zdolności do kierowania samochodami 
uprzywilejowanymi i uzyskali stosowne orzeczenia uprawniające do kierowania 
nimi oraz posiadali ważne okresowe badania uznała, że spełnione są warunki 
określone w art. 108 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. Ponadto wypełniając 
skierowania na badania profilaktyczne szczegółowo opisała stanowisko pracy 
oraz czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące na nim. Stąd była przekonana, 
że lekarze przeprowadzający badanie danego pracownika uwzględniali m.in. jego 
stan psychiczny oraz predyspozycje wydając zgodę na pracę na stanowisku 
strażnika SP. 

 (dowód: akta kontroli str. 80-82) 

2. Na 10 skontrolowanych przypadków w czterech stwierdzono, że służbowa broń 
palna została zdeponowana po obowiązującym terminie, a okres zwłoki wynosił 
od trzech do 25 dni, co było niezgodne z obowiązującą regulacją wewnętrzną6. 
Funkcjonariusze SP, w przypadku ich nieobecności w pracy przekraczającej dwa 
dni byli zobowiązani do zdawania broni palnej do magazynu broni TPN.  

 (dowód: akta kontroli str. 19-23,78-79, 86) 

Przypadki niezdawania broni służbowej do magazynu broni oraz 
nieegzekwowanie przestrzegania uregulowań wewnętrznych w tej sprawie 
Komendant Posterunku Straży Parku wyjaśnił m.in. wykonywaniem przez 
funkcjonariuszy TPN, bardzo często poza normalnymi godzinami służby, 
szeregiem czynności m.in. w stosunku do dzikiej zwierzyny na terenie Parku oraz 
w Zakopanem. Z uwagi na charakter służby funkcjonariusza Parku przy 
wykonywaniu przez niego obowiązków może dojść do realnego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia funkcjonariusza. Ponadto dodał, że stan ilościowy broni, 
będącej na wyposażeniu TPN, zabezpiecza jego potrzeby i nie ma konieczności 
bezwzględnego zdawania jej do magazynu broni. 

 (dowód: akta kontroli str.86-87) 

                                                      
6 Obowiązek zdawania służbowej broni palnej w przypadku wskazanej nieobecności w pracy wynikał z pism przyznających 

funkcjonariuszom broń służbową. 

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

 

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

 

2. Szkolenia strzeleckie funkcjonariuszy SP 

2.1. W dniu szkolenia7, poza konspektami do przeprowadzenia tego konkretnego 
szkolenia strzeleckiego, TPN nie posiadał innej dokumentacji dotyczącej systemu 
szkolenia strzeleckiego zatrudnionych w nim funkcjonariuszy, w tym harmonogramu 
szkoleń oraz wymagań strzeleckich.  

Komendant wyjaśnił, że szkolenia strzeleckie z broni krótkiej i długiej odbywają się 
od wielu lat (średnio dwa razy w ciągu roku) według podobnych scenariuszy -
uwzględniających potrzeby SP, a liczba szkolących się osób jest stała. Stąd nie 
stworzono dokumentu, który w sposób sformalizowany przedstawiałby system 
szkolenia strzeleckiego oraz wymagania w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 27-44, 83, 86-87) 

2.2.  TPN nie posiadał własnej strzeleckiej bazy szkoleniowej. W latach 2014-2015 (do 30 
czerwca) TPN zlecił zorganizowanie dla swoich pracowników posiadających 
uprawnienia do posiadania służbowej broni palnej 6 szkoleń strzeleckich, tj. 3 z broni 
długiej i 3 z broni krótkiej (ostatnie szkolenie odbyło się 28 kwietnia 2015 r.). 
Szkolenie strzeleckie z broni długiej obejmowało strzelanie dynamiczne (strzelanie 
do rzutek i do dzika), strzelanie statyczne (strzelanie do niedźwiedzia) oraz strzelanie 
na celność (strzelanie z kbks i SAKO), natomiast szkolenie z broni krótkiej 
obejmowało strzelanie dynamiczne do tarczy tzw. „Francuz”, strzelanie statyczne 
do tarczy oraz strzelanie na celność. W szkoleniach uczestniczyło odpowiednio: 

 w przypadku broni długiej 11, 7 i 8 funkcjonariuszy, w tym 8, 5 i 7 strażników SP, 

 w przypadku broni krótkiej po 6 funkcjonariuszy – wszyscy ze SP. 

W sprawozdaniach z powyższych szkoleń podawano liczbę oddanych strzałów oraz 
uzyskaną ocenę. Uzyskane przez funkcjonariuszy wyniki oceniono dobrze i bardzo 
dobrze. 

Szkolenia strzeleckie przeprowadzono na strzelnicy w Krakowie – strzelnica 
Pasternik8, strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Nowym Targu oraz strzelnicy Polskiego 
Związku Łowieckiego w Brodowcu koło Krynicy-Zdroju. W dokumentacji TPN brak 
było dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotowych strzelnic 
do użytku. Zgodnie z postanowieniami art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy9, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy 

(dowód: akta kontroli str. 24-26, 88-89) 

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie szkolenia strzeleckiego nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

                                                      
7 Dotyczy szkoleń strzeleckich przeprowadzonych: 29.04.2014 r., 8.10.2014 r., 29.10.2014 r., 15.04.2015 r. i 29.04.2015 r. 
8 Strzelnica garnizonowa prowadzona przez spółkę z o.o. „Mr Sport”. 
9 Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm. 
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1. Zdaniem NIK, TPN powinien rozważyć zasadność opracowania systemu szkolenia 
swoich funkcjonariuszy (w tym szkolenia strzeleckiego), uwzględniającego m.in. 
częstotliwość strzelań ćwiczebnych, wymagania strzeleckie oraz ocenę odbytych 
szkoleń, w tym ocenę indywidualnych osiągnięć poszczególnych funkcjonariuszy. 
Opracowanie takiego systemu powinno być poprzedzone m.in. rozeznaniem potrzeb 
w tym zakresie, a jego realizacja powinna przyczynić się do podniesienia kwalifikacji 
funkcjonariuszy oraz  wzrostem bezpieczeństwa podczas realizacji zadań w terenie.  

2. W ocenie NIK posiadanie w dokumentacji TPN dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie wynajmowanych przez TPN strzelnic do użytku uwiarygodniałoby, 
że szkolenia strzeleckie odbywają się na strzelnicach zapewniających 
bezpieczeństwo szkolącym. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność TPN w zakresie szkolenia 
strzeleckiego. 

 

3. Wykorzystanie broni służbowej przez funkcjonariuszy 
SP 

Strażnicy SP TPN często pełnili służbę z bronią palną. W okresie objętym kontrolą broń 
palną w trakcie służby wykorzystano dwukrotnie - dobicie rannego zwierzęcia (w 2014 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 50-51, 62-66) 

W działalności TPN w zakresie wykorzystania broni służbowej nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

4. Przechowywanie i zabezpieczenie broni przed utratą  

4.1. W TPN broń palna na co dzień była przechowywana w magazynie broni 
zlokalizowanym w  siedzibie Dyrekcji TPN oraz mieszkaniach funkcjonariuszy. 
Komisja powołana przez dyrektora TPN (przy współudziale przedstawicieli Wydziału 
Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie) w dniu 
10 maja 2006 r. stwierdziła, że magazyn broni w TPN spełnia wymagania określone 
w § 2 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Środowiska z 6 lipca 2005 r. w sprawie 
sposobu ewidencjonowania i przechowywania broni bojowej. W toku kontroli 
stwierdzono również, że przedmiotowy magazyn spełnia wymagania ww. 
rozporządzenia.  

Warunki przechowywania służbowej broni palnej w miejscu zamieszkania 
funkcjonariuszy TPN (u wszystkich uprawnionych do posiadania broni służbowej) 
w latach 2009-2013 były przedmiotem kontroli komisji, powoływanych przez 
dyrektora TPN. Kontrole we wszystkich przypadkach potwierdziły, że warunki 
przechowywania broni palnej spełniały wymagania określone w § 5 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie 
przechowywania, noszenia, ewidencjonowania broni i amunicji10. 

(dowód: akta kontroli str. 19-23, 45, 52-54) 

4.2. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 14 maja  2013 r. przeprowadziła w TPN 
kontrolę wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ww. rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie ewidencjonowania i 
przechowywania broni, w tym jej stanu ilościowego oraz warunków przechowywania. 
Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

(dowód: akta kontroli str. 55-61) 

                                                      
10 Dz. U. Nr 27, poz. 343. Uchylone 1 października 2014 r. i zastąpione Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 

dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencji broni i amunicji (Dz.U. poz. 1224). 
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4.3. Inwentaryzację składników majątkowych figurujących na stanie TPN przeprowadzono 
w grudniu 2014 r.11 Spisem z natury nie objęto broni palnej oraz amunicji, gdyż jak 
wyjaśniła główna księgowa, organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli 
broni jest właściwy organ Policji, który taką kontrolę przeprowadził w dniu 14 maja 
2013 r. Wyniki tej kontroli zostały wykorzystane w toku przedmiotowej inwentaryzacji 
– potraktowano jako wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 3 pkt 3 
ustawy o rachunkowości12. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki utraty 
broni palnej. 

(dowód: akta kontroli str. 62, 72-73) 

W działalności TPN w zakresie prawidłowości przechowywania i zabezpieczenia broni 
palnej przed utratą nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność TPN w zakresie 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 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli13, wnosi o: 

1) zapewnienie zakresu badań psychologicznych strażników SP tak, aby spełniały one 
wymagania art. 108 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody; 

2) egzekwowanie od funkcjonariuszy obowiązku zdawania broni służbowej do magazynu 
broni TPN w terminie uwzględniającym realizowane przez nich zadania. 

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, 22 lipca 2015 r. 

 
 

Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Jerzy Baranek 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
11 Zarządzenie wewnętrzne nr 12/2014 r. Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji składników majątkowych w 2014 r. 
12 Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm. 
13 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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