
 
 

 
 

 
 
LRZ.411.001.06.2017 

I/17/001 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 
 
 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/17/001 – Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć na strzelnicach 
szkolnych1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dionizy Antoni Beda, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/31/2017 
z dnia 20 lutego 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Leśnych w Lesku  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jadwiga Szylak, Dyrektor Szkoły 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

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

 

W Zespole Szkół Leśnych w Lesku (ZSL), w celu zaznajomienia młodzieży 
z zasadami posługiwania się bronią, posługiwano się pneumatycznymi urządzeniami 
do strzelania o energii pocisku poniżej 17 J, które nie były bronią w rozumieniu art. 
8 ustawy o broni amunicji2. Pomimo to, mając na uwadze bezpieczeństwo 
ćwiczących, przygotowano na ten cel salę zaprojektowaną i wyposażoną w sposób 
jaki obowiązuje dla strzelnic do strzelania z broni powyżej 17 J.  

Przeprowadzając powyższe prace adaptacji strychu na strzelnicę, bez zgłoszenia 
zmiany sposobu użytkowania organowi nadzoru budowlanego, naruszono zapisy 
art. 30 ust. 2 pkt 1a oraz art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane3. 

Dyrektor ZSL zatwierdziła Regulamin korzystania ze strzelnicy, który pomimo że był 
zgodny z Wzorcowym regulaminem bezpiecznego funkcjonowania strzelnic4, nie 
został przekazany do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Lesku, gdyż 
uważano, że nie ma takiego obowiązku w stosunku do pomieszczeń 
przeznaczonych do ćwiczeń, gdzie używa się urządzeń pneumatycznych. 

Zajęcia prowadzili nauczyciele, właściwie przygotowani do prowadzenia tego typu 
ćwiczeń, dokumentując rzetelnie, każde z zajęć. 

                                                      
1 Kontrola obejmuje okres od 1 września 2014 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. 
2 Dz. U. 2012 poz. 576 ze zm.  
3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm. 
4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. Dz. U. Nr 18, poz. 234 ze zm. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

 

1. Spełnianie wymogów związanych z dopuszczeniem 
obiektów strzelnic szkolnych do użytkowania 

ZSL działał w oparciu o zatwierdzony w dniu 6 lutego 2009 r., przez ówczesnego 
dyrektora szkoły, Regulamin organizacyjny. Zarządzeniem z dnia 4 listopada 2013 r. 
wprowadzono aneks do Regulaminu organizacyjnego, w którym zapisano, „że 
w związku z udostępnieniem dla młodzieży salki do ćwiczeń strzeleckich 
w internacie, wprowadza się w Regulaminie organizacyjnym z dnia 6 lutego 2009 r. 
zmiany dotyczące obowiązków kierownika internatu. Do zadań kierownika dodaje 
się punkt 28 stanowiący, że kierownik internatu ma obowiązek wyznaczyć 
pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie porządku i czystości w salce do 
ćwiczeń strzeleckich młodzieży.” 

(dowód: akta kontroli str. 4-7) 
 
W budynku internatu, wchodzącym w skład ZSL, została urządzona strzelnica, która 
według zapisów Regulaminu korzystania ze strzelnicy w ZSL, przeznaczona była do 
prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów 
strzeleckich, z użyciem broni pneumatycznej o energii początkowej pocisku poniżej 
17 J. 
 
Projekt pomieszczenia strzelnicy sportowej w ZSL sporządził inż. Marian Pastuszak, 
posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr 81/72. 

(dowód: akta kontroli str. 13, 17) 
 
Dyrektor ZSL wyjaśniła, „że koncepcja na wykorzystanie przez ZSL pomieszczenia 
poddasza, w budynku zlokalizowanym przy ulicy Jana Pawła II Nr 3 w Lesku, 
będącego łącznikiem pomiędzy internatem a kuchnią, jako salki do ćwiczeń 
strzeleckich, powstała na przełomie 2012 i 2013 roku. Przesłankami do utworzenia 
salki do ćwiczeń strzeleckich była potrzeba realizacji treści nauczania z zakresu 
przedmiotu gospodarka łowiecka oraz urozmaicenia zajęć pozalekcyjnych dla 
młodzieży i uatrakcyjnienie oferty szkolnej dla gimnazjalistów, w tym także 
stworzenia dla uczniów możliwości przeszkolenia się w zakresie kwestii związanych 
z wstąpieniem do kół łowieckich.” 

(dowód: akta kontroli str. 31) 
 
W dniu 25 października 2013 r. został sporządzony Protokół Nr 1/13 dopuszczenia 
pomieszczenia strzelnicy do użytkowania w ZSL, spisany na okoliczność wykonania 
robót budowlanych na poddaszu budynku internatu ZSL, w związku z adaptacją 
pomieszczenia na strzelnicę sportową z broni pneumatycznej. Roboty budowlane 
zostały wykonane we własnym zakresie.  
W ramach prac adaptacyjnych wykonano, m.in: 
- odnowienie pomieszczenia poprzez naprawę ubytków w tynku, szpachlowanie 
nierówności ścian i sufitów, malowanie, 
- wykonanie podłogi drewnianej pod stanowiskami strzelniczymi, 
- wykonanie ścianki za tarczami strzelniczymi, 
- montaż dodatkowych otworów świetlnych, 
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, 
- montaż automatyki strzelniczej, umożliwiającej przesuwanie tarcz strzelniczych. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Ponadto w protokole zapisano, „że po sprawdzeniu pomieszczenia, komisja nie ma 
żadnych zastrzeżeń i stwierdza, że wszystkie wyżej omówione prace zostały 
wykonane prawidłowo, w związku z czym strzelnicę można dopuścić do 
użytkowania.” 
Protokół został podpisany przez Dyrektora ZSL, wicedyrektora, konserwatora oraz 
starszego specjalistę ds. BHP. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 
 
Dyrektor ZSL, w dniu rozpoczęcia kontroli 22 lutego 2017 r., wydała w sprawie 
strzelnicy Zarządzenie Nr 01/II/2017 o treści: „W związku z koniecznością 
dostosowania strzelnicy do przepisów prawa obecnie obowiązującego, podejmuję 
decyzję o jej zamknięciu. Strzelnica będzie zamknięta od dnia 22 lutego 2017 r., aż 
do odwołania.” 

(dowód: akta kontroli str. 16) 
 
Dla strzelnicy ZSL nie uzyskano dotychczas decyzji na użytkowanie, wydanej przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesku. 

Wyjaśnienia Dyrektora ZSL odnośnie braku decyzji zamieszczono na stronach 4 - 6 
niniejszego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 23-24) 

 
W dniu 30 września 2013 r. Dyrektor ZSL podpisała Regulamin korzystania ze 
Strzelnicy w ZSL.  
Niniejszy Regulamin, w swej treści, był zgodny z Wzorcowym regulaminem 
bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, stanowiącym załącznik do rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie 
wzorcowego regulaminu strzelnic5. 
Regulamin korzystania ze strzelnicy w ZSL był umieszczony na ścianie strzelnicy 
w widocznym miejscu. 
Przedmiotowy Regulamin nie był zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy 
w Lesku, zgodnie z wymogami art. 47 ustawy o broni i amunicji6 

(dowód: akta kontroli str.13-15, 23-24) 

 
Dyrektor ZSL wyjaśniła, „że zasadnym jest podkreślenie, iż od samego początku 
założeniem powstania tego miejsca było wykorzystywanie na jego terenie wyłącznie 
urządzeń pneumatycznych, których energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę 
lub element ją zastępujący wynosi poniżej wartości 17 J.  
Realizując omawiane przedsięwzięcie, uwzględnialiśmy w pierwszej kolejności 
wszelkie regulacje prawne dotyczącej tej materii. W szczególności jako podstawę 
warunkującą zakres podejmowanych przez nas działań braliśmy pod uwagę 
przepisy zawarte w ustawie z dnia 21 maja 1999 roku „o broni i amunicji” (Dz. U. 
2012 poz. 576 t. j. z dnia 24 maja 2012 roku ze zm.), w tym zwłaszcza jej art. 
8 zawierający definicję „broni pneumatycznej” w rozumieniu przepisów tej ustawy 
i wynikających z niej restrykcji.  
Przepis ten w sposób kategoryczny i jednoznaczny stwierdza, iż bronią 
pneumatyczną nie będzie każde urządzenie, które w wyniku działania sprężonego 
gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku, ale jedynie takie, w którym energia 
kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J. 

                                                      
5 Dz. U. z 2000 r. Nr 18, poz. 234 ze zm. 

6 Dz. U. z 2012 r., poz. 576 ze zm. 
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W związku z powyższym, wnioskując a contrario z treści przywołanych kryteriów 
ustawowych - wszelkie urządzenia niespełniające wymogów opisanych w art. 
8 ustawy nie powinny być bowiem traktowane jako broń pneumatyczna, a jedynie 
urządzenia pneumatyczne, które w żadnym zakresie nie są objęte rygorami 
wynikającymi z wymienionych przepisów ustawowych dotyczących broni i amunicji. 
Konsekwencją powyższego jest fakt, iż regulacja zawarta w treści art. 45 i nast. 
omawianej ustawy z dnia 21 maja 1999 roku „o broni i amunicji, odnosząc się do 
kwestii strzelnic dotyczy de facto wyłącznie „broni” zgodnie z definicją art. 4 ustawy, 
a nie innych urządzeń, które bronią nie są.  
Podkreślenia wymaga fakt, iż na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Lesku nie 
planowano, nie przechowywano i nie wykorzystywano urządzeń, które spełniałyby 
wymogi dające podstawę do przypisania im przymiotu „broni pneumatycznej” 
w rozumieniu przepisów ww. ustawy.  
Przedmiotowe stanowisko znajduje pełne potwierdzenie w poglądach przedstawicieli 
doktryny prawniczej – m.in. Bolesław Kurzępa w „Ustawa o broni i amunicji. 
Komentarz” (wyd. C.H. Beck, wyd. 2010 roku), w treści którego w komentarzu do 
art. 45 stwierdza on , iż przepis art. 45 statuuje zasadę, że używanie broni zdolnej 
do rażenia celów na odległość w celach szkoleniowych i sportowych, możliwe jest 
tylko na strzelnicach.  
Oznacza to jednoczesny zakaz używania tego rodzaju broni do celów 
szkoleniowych i sportowych w jakichkolwiek innych miejscach niż strzelnice (np. 
w lesie, na polu).  
Pojęcie "strzelnica" nie zostało wyjaśnione w komentowanej ustawie, a jedynie 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15.3.2000 r. 
w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. Nr 18, poz. 234 ze zm.), 
w którego § 2 pkt 1 stwierdzono, że jest nią obiekt przeznaczony do prowadzenia 
strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich. 
„W świetle zatem przytoczonych twierdzeń oraz argumentów, a także bezspornego 
faktu, iż salka do ćwiczeń strzeleckich zlokalizowana w Zespole Szkół Leśnych 
w Lesku nigdy nie była udostępniana żadnym osobom postronnym, a jej 
wykorzystywanie odbywało się tylko w zakresie potrzeb realizowanych przez 
wymienioną placówkę oświatową, a ponadto na jej terenie nigdy nie była używana 
żadna broń – brak było podstaw do stosowania do przedmiotowego pomieszczenia 
rygorów wynikających z treści ustawy z dnia 21 maja 1999 roku „o broni i amunicji” 
(Dz. U. 2012 poz. 576 t.j. z dnia 24 maja 2012 roku ze zm.).  
Konkludując przedstawione stanowisko zauważyć należy także, iż w świetle 
przedstawionych okoliczności brak było również uzasadnienia dla występowania 
w niniejszej sprawie - w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku „prawo 
budowlane” (Dz. U. 2016 poz. 260 t. j. z dnia 8 marca 2016 roku) - o wydanie 
pozwolenia na budowę przedmiotowej salki do ćwiczeń strzeleckich, 
a w konsekwencji także konieczności uzyskiwania pozwolenia na jej użytkowanie. 
Wobec powyższego jednoznacznego brzmienia przepisów przywołanej ustawy – 
w naszej ocenie brak było i jest nadal podstaw do występowania przez Zespół Szkół 
Leśnych tak do Burmistrza Miasta i Gminy Lesko o zatwierdzenie sporządzonego 
regulaminu salki do ćwiczeń strzeleckich, jak też do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Lesku o dopuszczenie opisywanego pomieszczenia do 
użytkowania.  
W rzeczywistości bowiem wszelkie działania Zespołu Szkół Leśnych w Lesku 
ograniczyły się wyłącznie do odpowiedniej adaptacji już istniejącej salki i z tych też 
względów wskazane regulacje ustawowe również w tym zakresie nie powinny mieć 
zastosowania.” 

(dowód: akta kontroli str. 31-32) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono, iż Dyrektor ZSL, dokonując adaptacji pomieszczenia poddasza na 
strzelnicę, nie zgłosiła do organu nadzoru budowlanego zmiany sposobu 
użytkowania tego pomieszczenia, naruszając art. 30 ust. 2 pkt 1a oraz art. 71 ust. 1, 
pkt 2 ustawy Prawo budowlane. 

 

Najwyższa Izba Kontroli podziela stanowisko ZSL, że w obowiązujących przepisach 
prawa brak jest zapisów dotyczących urządzania strzelnic dla urządzeń 
pneumatycznych strzelających pociskami o energii kinetycznej poniżej 17 J.  

ZSL posiada dokumentację budowy i wyposażenia pomieszczenia strzelnicy, 
sporządzoną przez uprawnionego projektanta. Mając na uwadze bezpieczeństwo 
młodzieży oraz potrzebę nabywania dobrych praktyk obchodzenia się z bronią przez 
przyszłych leśników, zamierza się dokonać niezbędnych uzgodnień, jakie 
obowiązują przy tworzeniu strzelnic, jak dla broni powyżej 17 J.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym powyżej zakresie. 

 

2. Bezpieczeństwo prowadzonych zajęć i przestrzeganie 
warunków bezpieczeństwa 

W dzienniku zajęć na rok szkolny 2016 – 2017 r. kółka strzeleckiego zapisano, 
że program tych zajęć obejmuje: 
- wpojenie zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią pneumatyczną; 
- zapoznanie się z regulaminem strzelnicy, BHP w trakcie zajęć na strzelnicy, 
zachowanie się na stanowisku strzeleckim (komendy i inne polecenia); 
- zapoznanie z budową broni pneumatycznej; 
- rozpoznawanie umiejętności strzeleckich uczniów oraz postawy strzeleckiej 
naprowadzania broni na cel, zdejmowanie języka spustowego; 
- ćwiczenie oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich w grupach; 
- przeprowadzanie zawodów strzeleckich w strzelaniu; 
- konserwację broni, materiały do czyszczenia i konserwacji broni, zabezpieczanie 
broni przed osobami postronnymi. 
Jako cel zajęć zapisano zapoznanie się z bezpiecznym obchodzeniem się z bronią 
i zachowywanie się na strzelnicy, zapoznanie się z budową broni oraz ćwiczenie 
i doskonalenie techniki strzeleckiej. 

(dowód: akta kontroli str. 8-12) 
 
Zajęcia dodatkowe, po jednej godzinie w tygodniu, prowadziło dwóch nauczycieli 
przedmiotu gospodarka łowiecka, tj. Pan Bogusław Sitko i Pan Lesław Dobosz.  
Obaj nauczyciele byli czynnymi myśliwymi i posiadali aktualne pozwolenia na broń 
oraz przeszli szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 8-12, 15-28) 
 
Zajęcia na strzelnicy były prowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych o tematyce 
łowiecko – strzeleckiej i były wpisane do arkusza organizacyjnego Szkoły.  
Zajęcia na strzelnicy dokumentowano w dziennikach zajęć, zakładanych na każdy 
rok szkolny. 

(dowód: akta kontroli str. 8-12, 25-28, 34) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wszyscy uczestnicy zajęć na strzelnicy byli ubezpieczeni poprzez grupowe 
ubezpieczenie uczniów Szkoły od nieszczęśliwych wypadków.  
Odpowiedzialność za wypadek jest ponoszona na zasadach ogólnych 
obowiązujących w szkołach. 

(dowód: akta kontroli str. 34) 
 
Na potrzeby zajęć dodatkowych na strzelnicy, ZSL posiadała 21 jednostek urządzeń 
pneumatycznych, w tym 7 krótkich typu pistolet oraz 14 długich typu strzelba. 
Dziesięć urządzeń pneumatycznych stanowiło własność ZSL.  
Były to urządzenia pneumatyczne o kalibrze 4,5 mm, strzelające śrutem typu 
Diabolo, o energii początkowej poniżej 17 J i prędkości początkowej 280 m/sek. 

(dowód: akta kontroli str. 18-22, 35, 47-48) 
 
Jedenaście sztuk urządzeń pneumatycznych, w tym 5 urządzeń typu pistolet i 6 typu 
strzelba, było użyczonych przez Ligę Obrony Kraju. 
Przedmiotowe jednostki strzeleckie zostały zakwalifikowane przez asystenta 
postępowań administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, 
zgodnie z art. 8 ustawy o broni i amunicji, jako jednostki urządzeń pneumatycznych.  

(dowód: akta kontroli str.18-21) 
 
Broń przechowywano w metalowej szafie znajdującej się na strzelnicy.  
Szafa wyposażona była w dwa zamki typu KASTA z atestem Policji.  
Klucze do szafy oraz nadzór nad bronią mieli prowadzący zajęcia strzeleckie, 
upoważnieni nauczyciele.  
W dniu 27 lutego 2017 r. w szafie znajdowało się 13 sztuk broni długiej typu strzelba 
(z posiadanych 14 sztuk) i 7 sztuk broni krótkiej (pistolety pneumatyczne).  
Ponadto w szafie na broń znajdowały się 4 pudełka ze śrutami. 

(dowód: akta kontroli str. 23-24) 
 

Dyrektor ZSL wyjaśniła, „że w dniu 27 lutego 2017 r. w trakcie oględzin brakowało 
w szafie jednej strzelby, która została wzięta do naprawy.  
Broń znajdująca się na strzelnicy nie była przenoszona poza jej pomieszczenie za 
wyjątkiem sytuacji, w której konieczna była naprawa, wówczas przenoszona była 
w prywatnym pokrowcu po broni myśliwskiej nauczyciela prowadzącego zajęcia 
strzeleckie.  
Nad przechowywaniem broni nadzór sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia.” 

(dowód: akta kontroli str. 34) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

 

Najwyższa izba Kontroli ocenia pozytywnie, działalność ZSL w zbadanym obszarze. 

 

3. Wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem 
strzelnicy szkolnej 

Dyrekcja ZSL w ramach sprawowanego nadzoru dokonywała planowych 
i doraźnych kontroli zajęć pozalekcyjnych ze strzelectwa sportowego.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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Według wyjaśnień, nadrzędnym celem tych kontroli zajęć była ocena przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa i zasad regulaminu strzelnicy oraz ocena stanu technicznego 
urządzeń i sposobu zabezpieczenia broni. 

(dowód: akta kontroli str. 37-43) 
 

W okresie funkcjonowania strzelnicy na jej terenie, w czasie prowadzenia zajęć nie 
było nieszczęśliwych wypadków. 
W rejestrze wypadków uczniów Szkoły, prowadzonym od 2009 r., odnotowano 
11 wypadków, lecz żaden z wypadków nie dotyczył zajęć związanych ze strzelnicą.  

(dowód: akta kontroli str. 6-7) 
 

W wyjaśnieniu Dyrektor ZSL podała, „że w ramach nadzoru organu prowadzącego 
ZSL, były dokonywane kontrole doraźne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
uczniom w trakcie zajęć pozalekcyjnych ze strzelectwa sportowego na strzelnicy 
w budynku internatu.  
Z tychże kontroli organ prowadzący nie przekazywał protokołów.  
Ponadto, corocznie do organu prowadzącego przesyłany był protokół wewnętrznej 
kontroli BHP warunków korzystania z obiektów w ZSL.  

(dowód: akta kontroli str. 37) 
 
W książce kontroli Szkoły, w latach objętych kontrolą, odnotowano 5 kontroli, w tym 
2 kontrole dotyczyły oceny stanu sanitarnego i były przeprowadzone przez podmioty 
zewnętrzne.  
W książce kontroli nie było odnotowanych kontroli przeprowadzanych przez organ 
prowadzący ZSL. 

(dowód: akta kontroli str. 28-30) 
 
W okresie od 1 września 2014 r do dnia 31 stycznia 2017 r. Dyrektor ZSL, w ramach 
sprawowanego nadzoru, dokonała 6 planowych i doraźnych kontroli zajęć 
pozalekcyjnych ze strzelectwa sportowego.  
Z przeprowadzonych kontroli sporządzano protokoły na arkuszach kontroli zajęć 
pozalekcyjnych na strzelnicy pneumatycznej w ZSL, w zakresie: 
- zaznajomienia uczniów z zasadami bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z bronią; 
- zachowania się uczniów na strzelnicy podczas zajęć; 
- przestrzeganie regulaminu strzelnicy; 
- dbałości o własne bezpieczeństwo (używanie okularów ochronnych); 
- sposobu prowadzenia zajęć przez instruktorów; 
- zabezpieczenia broni pneumatycznej na strzelnicy; 
- stanu technicznego urządzeń. 
W protokołach nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 37-43) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność ZSL w zbadanym obszarze. 

 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Uwagi i 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 Kontroli7, wnosi o: 

- przed wznowieniem ćwiczeń strzeleckich z młodzieżą dokonanie zgłoszenia do 
właściwego organu nadzoru budowlanego zmiany sposobu użytkowania poddasza 
na strzelnicę, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1a oraz art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane. 

 

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 Rzeszowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego 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. 

 

 

Trzebownisko, dnia ………………………………….  

  
  
 

 
 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Dionizy Antoni Beda 

Doradca techniczny 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

  

                                                      
7 j.. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 524 

 

Wnioski pokontrolne 
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zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
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