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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 reglamentacją.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie. 

Kontroler 

 

Kontrolę przeprowadził, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o 
Najwyższej Izbie Kontroli1,Tadeusz Jaworski – główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr 93680 z dnia 27 maja 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2)

 
Jednostka 

kontrolowana 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Państwowa Straż Łowiecka, Wały 
Chrobrego 4, kod pocztowy 70-502, zwany w dalszej części niniejszego wystąpienia „ZUW”
i „PSŁ”. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Tałasiewicz, Wojewoda Zachodniopomorski – od dnia 12.03.2014 r. Wcześniej, od 
dnia 29.11.2007 r. do dnia 11.03.2014 r. Marcin Zydorowicz. 

Komendantem Wojewódzkim PSŁ w Szczecinie2 od dnia 2.09.2004 r. jest Wojciech 
Prądzyński. 

 (dowód: akta kontroli str. 3,4)
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia3 działania Komendanta PSŁ w zakresie 
wykorzystania broni przez PSŁ w latach 2014-2015 (I półrocze)4. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie: 

− przechowywanie i zabezpieczenie broni przed utratą; 
− spełnianie przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Łowieckiej wymagań 

dotyczących kwalifikacji zawodowych, stażu pracy, przeszkolenia; 
− prawidłową organizację szkoleń strzeleckich i stan wyszkolenia strażników 

wystarczający do realizacji zadań. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego. 

PSŁ w Szczecinie funkcjonowała w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1995 r. 
Prawo łowieckie5, statut ZUW nadany zarządzeniem Wojewody 
Zachodniopomorskiego6 oraz zarządzenie Dyrektora Generalnego ZUW7 w sprawie 
ustalenia regulaminu organizacyjnego PSŁ ZUW.  

W skład PSŁ wchodziły Komenda Wojewódzka i jej jednostki terenowe, tj. posterunki 
utworzone w Koszalinie i Drawsku Pomorskim. 

(dowód: akta kontroli str. 5-10) 

                                                      
1 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, dalej ustawa o NIK.  
2 Zwany dalej Komendantem PSŁ. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
4 Oraz działania podejmowane przed i po ww. okresie, jeśli miały bezpośredni związek z przedmiotem kontroli. 
5 Dz.U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm. – zwana dalej ustawą PŁ. 
6 Z dnia 17 kwietnia 2012 r. Nr 171 /2012 ze zm. 
7 Z dnia 14 lutego 2013 r. nr 14/2013. 
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Do zadań PSŁ należała  m.in. określona w art. 37 ust. 1 ustawy PŁ kontrola realizacji 
przepisów ustawy, w szczególności w zakresie: ochrony zwierzyny, zwalczania 
kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego, zwalczania przestępstw 
i wykroczeń w zakresie łowiectwa, kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną, 
kontroli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu 
zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami, prowadzenia ewidencji 
skupu w każdym punkcie skupu. 

1. Koncepcja, normatyw i stan faktyczny wyposażenia 
funkcjonariuszy PSŁ w broń i środki przymusu bezpośredniego. 

W myśl przepisów art. 39 ust. 2 pkt 10 i 11 ustawy PŁ, funkcjonariusze Państwowej 
Straży Łowieckiej8 przy wykonywaniu zadań określonych w art. 39 ust. 1 tej ustawy 
mają prawo do noszenia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki 
służbowej i kajdanek zakładanych na ręce, noszenia ręcznego miotacza substancji 
obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za 
pomocą energii elektrycznej. 

Komendant PSŁ wyjaśnił m.in., że na potrzeby PSŁ nie opracowano koncepcji 
uzbrojenia i wyposażenia, jak również normatywów wyposażenia funkcjonariuszy 
i jednostek organizacyjnych PSŁ w broń i pozostałe wyposażenie. PSŁ działa na 
zasadzie obowiązujących przepisów, tj. art. 36 ust. 1, art. 39 ust. 2 pkt 10 i 11 
ustawy PŁ oraz art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej9.  

 (dowód: akta kontroli str. 171,173) 

Zatrudnieni funkcjonariusze PSŁ spełniali wymagania określone w przepisach art. 
38 ust. 1 ustawy PŁ oraz wymagania określone w § 1 (obowiązującego do 6 
czerwca 2014 r.) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2005 r. 

w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, 
umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży 
Łowieckiej oraz szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji 
strażnika łowieckiego10, w tym m.in. legitymowali się zaświadczeniami Policji 
o zakończeniu praktyki zawodowej strażników PSŁ w jednostkach Policji woj. 
zachodniopomorskiego z pozytywnymi wynikami przeszkolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 11,12) 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Departament Analiz i Nadzoru, 
w piśmie z dnia 17 października 2011 r. (nr DAiN-II-051-110/11) skierowanym do 
ZUW w sprawie okresowego obowiązku wykonywania badań psychologicznych 
i lekarskich przez strażników posługujących się służbową bronią palną poinformował 
m.in., że ani przepisy ustawy PŁ, ani akt wykonawczy (rozporządzenie MŚ z 2005 r.) 
nie obligują organów Policji do wydawania strażnikom PSŁ dopuszczeń do 
posiadania broni. Uprawnienie dysponowania bronią służbową, nie jest uzależnione 
od żadnego działania organu Policji. Brak jest podstaw prawnych do żądania przez 
organy Policji przedstawiania przez strażników okresowych badań lekarskich 
i psychologicznych.    

(dowód: akta kontroli str. 13,14) 

Na wniosek Komendanta PSŁ o wydanie pozwolenia na broń na okaziciela, 
Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie decyzją z dnia 10.12.2004 r. (PA-I-
5227-2190/04) udzielił pozwolenia na posiadanie broni w ilości 7 egzemplarzy broni 
palnej krótkiej bojowej – pistolet. Następnie decyzją nr 2 z dnia 24.08.2010 r. (PA-I-

                                                      
8 Zwani dalej Funkcjonariuszami PSŁ. 
9 Dz. U. z 2013 r., poz. 628 ze zm. – zwanej dalej Ustawą o śpbibp. 
10 Dz. U Nr 115, poz. 966 - zwane dalej rozporządzeniem MŚ z 2005 r.  
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642-5403/10/10/MJ) – zmienił ww. decyzję – udzielając zezwolenia na posiadanie 
dodatkowo 2 egzemplarzy broni palnej bojowej krótkiej o kalibrze od 6,35 mm do 
9,65 mm. 

(dowód: akta kontroli str. 35-37) 

Na potrzeby 11 funkcjonariuszy zatrudnionych w PSŁ, na stanie KW PSŁ w 
Szczecinie znajdowało się 9 sztuk broni palnej krótkiej (Walter P99 – 7 sztuk, MAG98 
– 2 sztuki), 344 szt. amunicji, środki przymusu bezpośredniego w ilości: 4 ręczne 
miotacze gazu, 11 pałek służbowych i 11 kajdanek, z tego na potrzeby: 

- 4 funkcjonariuszy pracujących w ZUW w Szczecinie, znajdowały się 4 sztuki broni 
palnej krótkiej, 128 sztuk amunicji, 4 ręczne miotacze gazu, 4 pałki służbowe i 4 
kajdanki; 

- 5 funkcjonariuszy pracujących na Posterunku w Koszalinie, znajdowały się 3 sztuki 
broni palnej krótkiej, 96 sztuk amunicji, 6 pałek służbowych i 6 kajdanek; 

- 2 funkcjonariuszy pracujących na Posterunku w Drawsku Pomorskim,  znajdowały 
się pałka służbowa i kajdanki, a od 11.06.2015 r. 2 sztuki broni palnej krótkiej, 120 
sztuk amunicji.  

  (dowód: akta kontroli str. 15,32)  

Broń dla funkcjonariuszy PSŁ na Posterunku w Drawsku Pom. przekazano 
11.06.2015 r. (w czasie kontroli NIK).   

  (dowód: akta kontroli str. 15,29,32)  

Komendant PSŁ wyjaśnił m.in., że: PSŁ w ZUW w Szczecinie posiada broń, środki 
przymusu bezpośredniego i inne wyposażenie adekwatne do realizacji swoich 
zadań, wynikających z ustawy Prawo łowieckie.   

Poszczególnym funkcjonariuszom nie przydzielono konkretnych jednostek broni 
(oznaczonych numerem). Broń jest na okaziciela. (…) broni wydawana jest 
strażnikom PSŁ na czas pełnienia zadań służbowych w terenie lub szkolenie 
strzeleckie wraz z legitymacją. 

  (dowód: akta kontroli str. 175,177,180,184)  

W działalności PSŁ w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność w zbadanym obszarze. 

 

 

2. System szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy PSŁ.  

.  
W obowiązujących PSŁ przepisach ustawy PŁ oraz rozporządzenia MŚ z 2005 r. nie 
określono wymogów w zakresie wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy PSŁ, 
organizacji i realizacji szkoleń strzeleckich oraz sprawozdawczości w tym zakresie. 
Nie ustalono również wewnętrznych wymogów w zakresie wyszkolenia strzeleckiego 
funkcjonariuszy PSŁ. 

Komendant PSŁ wyjaśnił, że dla PSŁ nie opracowano wewnętrznych wymogów 
w zakresie wyszkolenia strzeleckiego. Funkcjonariusze ukończyli szkolenie zgodnie 
z art. 38 ust. 1 pkt 8 ustawy PŁ, zorganizowane przez KWP w Szczecinie. 

 (dowód: akta kontroli str. 171,173) 
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PSŁ nie posiadała własnej bazy szkolenia strzeleckiego. Szkolenia strzeleckie 
z broni palnej krótkiej odbywały się na komercyjnej strzelnicy krytej Ośrodka 
Strzeleckiego w Pucicach11, na podstawie złożonego przez Komendanta PSŁ 
zapotrzebowania, w którym zlecono przygotowanie przez Strzelnicę Planu-
konspektu, zabezpieczenie amunicji oraz przeprowadzenie zajęć. 

 (dowód: akta kontroli str. 38,52) 

Ośrodek strzelecki w Pucicach dysponował dwiema strzelnicami: krytą z 5 
stanowiskami oraz otwartą z 3 stanowiskami dopuszczone do użytkowania decyzją 
nr 31 z dnia 17.07.2000 r. Burmistrza Gminy i Miasta w Goleniowie.  

(dowód: akta kontroli str. 38,53) 

W latach 2014-2015 (I półrocze) funkcjonariusze PSŁ odbyli na strzelnicy dwa 
treningi strzeleckie (w dniu 17.06.2014 r. i 24.06.2015 r.),  na podstawie, 
opracowanych planów-konspektów. Tematem było strzelanie z broni osobistej 
(pistolet) do celów na różnych odległościach i z różnych postaw. W planie – 
konspekcie wyszczególniono m.in.: pomoce naukowe (metodyka szkolenia 
ogniowego, teoria strzału, regulamin korzystania ze strzelnicy), zabezpieczenie 
materiałowe (tarcza strzelecka, listy strzelania do strzelania nr 1, 2 i 3, stopery 
naklejki, okulary i ochronniki słuchu), liczbę uczestników szkolenia – 11 osób. 
Wyznaczono amunicyjnego, zabezpieczenie medyczne i prowadzącego strzelanie 
posiadającego licencję ratownika przedmedycznego, ilość amunicji – 54 szt. 9 mm 
nabojów pistoletowych Parabellum na każdego szkolonego – razem 594 sztuk, 
zagadnienia szkoleniowe (przegląd i przygotowanie broni do strzelania, warunki 
bezpieczeństwa obowiązujące podczas strzelania, strzelanie na celność i skupienie 
– strzelanie nr 1 - 2 razy, strzelanie na celność i skupienie w ograniczonym czasie – 
strzelanie nr 2 - 3 razy, strzelanie na celność w ograniczonym czasie ze zmianą 
postawy i wymianą magazynka – strzelanie nr 3 - 2 razy), wskazówki metodyczne 
(przed strzelaniem zapoznać szkolonych z zasadami określonymi w Regulaminie 
korzystania ze strzelnicy krytej, omówić szeroko warunki bezpieczeństwa w trakcie 
strzelania, strzelania prowadzić w kolejności numerowej – strzelanie nr 1 zmianami 
po 2 osoby, strzelanie nr 2 i 3 pojedynczo, do kolejnych strzelań dopuszczać tylko te 
osoby, które wykonały strzelanie poprzednie, po zakończeniu strzelania dokonać 
przeglądu broni i dokładnie rozliczyć amunicję, na zakończenie strzelania omówić 
wyniki). Do każdego ze strzelań opracowano instrukcję, w której wyszczególniono: 
rodzaj broni (pistolet), cel (rodzaje tarczy), odległość, liczbę naboi, postawę (stojąca, 
stojąca a następnie klęcząca), czas, ocenę, sposób przeprowadzenia strzelania 
(komendy i sposób ich wykonania). 

 (dowód: akta kontroli str. 39-44,56-68) 

W trakcie przeprowadzonych oględzin szkolenia strzeleckiego (w dniu 24.06.2015 r.) 
ustalono, że przebieg szkolenia odbywał się zgodnie z konspektem. Zapewniono 
zabezpieczenie medyczne, środki ochrony słuchu, a przed rozpoczęciem treningu 
instruktor przedstawił wszystkim uczestnikom obowiązujące w trakcie strzelań 
zasady BHP, regulamin korzystania ze strzelnicy, plan szkolenia i podstawowe 
zasady bezpieczeństwa na strzelnicy.  

Ze szkoleń strzeleckich przeprowadzonych w dniach 17.06.2014 r. i 24.06.2015 r. 
instruktor prowadzący strzelanie sporządzał listy wyników poszczególnych strzelań. 
Listy te wypełniane były na bieżąco w trakcie szkolenia i zawierały imiona i nazwiska 
funkcjonariuszy, wynik strzelania (liczbę trafień do tarczy uzyskaną w każdej serii, 
ocenę), ilość wydanych naboi, pokwitowanie strzelającego. Każdy strzelający zużył 
po 54 szt. amunicji. W strzelaniu przeprowadzonym w dniu 17.06.2014 r. udział 
wzięli wszyscy funkcjonariusze (11 osób), a 24.06.2015 r. – 9 osób. Średnia ocen 
                                                      
11 Zwanego dalej Strzelnicą. 
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strzelania w 2014 r. wyniosła 4,3 (od 4,0 do 4,6), a w 2015 r. 4,0 (od 3,0 do 4,9) 

(dowód: akta kontroli str. 45-51,53-55,76-82) 

Komendant PSŁ wyjaśnił, że 2 funkcjonariuszy nie uczestniczyło w szkoleniu 
strzeleckim w dniu 24.06.2015 r. z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego 
oraz urlopu. Zdaniem Komendanta, w roku powinny odbyć się trzy treningi 
strzeleckie. Kolejne szkolenie strzeleckie odbędzie się w czwartym kwartale 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 179,182) 

Koszt wynajmu strzelnicy, przygotowania i przeprowadzenia szkolenia strzeleckiego 
wyniósł 2.670 zł w 2014 r. i 2.320 zł w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 38)  

W działalności PSŁ w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Organizacja szkoleń strzeleckich w PSŁ była prawidłowa, a stan wyszkolenia 
strażników wystarczający do realizacji zadań.  

3. Wykorzystanie broni służbowej przez strażników PSŁ. 

W książkach wydania broni odnotowano dane dotyczące broni, daty, godziny 
i osoby wydające, przyjmujące i zdające broń. 

Po analizie wpisów w „Książkach wydania broni” stwierdzono, że w okresie objętym 
kontrolą (do 20.06.2015 r.) funkcjonariusze PSŁ w Szczecinie i Koszalinie pobrali 
w związku z pełnioną służbą 6 krotnie 12 sztuk broni. Natomiast w okresie tym 
pełnili  733 służby (480 w 2014 roku i 253 w 2015 roku). 

 (dowód: akta kontroli str. 84-85,88-91,187,188) 

Komendant PSŁ wyjaśnił, że: Brak stałego pobierania broni na patrole podyktowany 
jest tym, że po wieloletnich doświadczeniach związanych z działalnością PSŁ, 
zauważono konieczność złagodzenia wizerunku funkcjonariuszy w społeczeństwie, 
a w szczególności wśród członków PZŁ. Należy poprzez to rozumieć nie 
wywoływanie agresji, a przede wszystkim ukierunkowanie postaw społecznych na 
współpracę z PSŁ. Chcę podkreślić, że funkcjonariusze PSŁ przeprowadzają 
prelekcje przyrodniczo-łowieckie dla dzieci i młodzieży, oraz osób 
zainteresowanych. Każdy strażnik w trakcie patrolu ma do dyspozycji środki 
przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek oraz pałki wielofunkcyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 179,183) 

W latach 2014-2015 (I półrocze) w zakresie wykorzystania broni służbowej przez 
strażników PSŁ nie stwierdzono przypadków: 
− uprawnionego użycia broni w celu zatrzymania sprawców przestępstw bądź osób 

podejrzanych popełnienie przestępstw, 
− uprawnionego użycia broni w celu odparcia zamachu na funkcjonariusza bądź 

inne osoby, 
− uprawnionego użycia broni w celu odparcia zamachu na 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. 

(dowód: akta kontroli str. 175,177) 

 

W działalności PSŁ w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 



 

7 

nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym obszarze. 

4. Przechowywanie i zabezpieczenie broni.  

Wg stanu na 30.06.2015 r. PSŁ użytkował 3 magazyny broni: w ZUW w Szczecinie, 
w Delegaturze ZUW w Koszalinie, a funkcjonariusze z Posterunku w Drawsku Pom. 
użytkowali magazyn broni Nadleśnictwa w Drawsku Pom. na podstawie umowy 
najmu z 1.06.2011 r. (nr 2/2011R). 

Spełnienie wymogów technicznych ww. magazynów broni zostało potwierdzone 
protokołami odbiorów sporządzonymi przez Wydział Postępowań Administracyjnych 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie12.  

(dowód: akta kontroli str. 97-123) 

Ochronę fizyczną i monitoring magazynów broni w Szczecinie i Koszalinie ZUW 
zlecił firmie zewnętrznej.13    

(dowód: akta kontroli str. 124-131) 

Procedurę wydawania broni i amunicji dla funkcjonariuszy PSŁ z magazynu broni 
należącego do Nadleśnictwa Drawsko opracowano w związku z dokonanym 13 
lutego 2012 r. odbiorem przez KWP tego magazynu. Instrukcja postępowania przy 
wydawaniu i przyjmowaniu broni z (do) magazynu broni ZUW w Szczecinie 
i Delegaturze w Koszalinie zatwierdzona przez Dyrektora Generalnego ZUW 
w Szczecinie 25 listopada 2004 r. była aktualna do 2008 r., gdy w ZUW 
funkcjonowała Służba Ochrony Obiektu.  

(dowód: akta kontroli str. 97,135-136,193-194,195,196) 

Dyrektor Generalny ZUW Barbara Kondrat-Kawczak wyjaśniła m.in., że do dnia 20 
lipca 2015 r. uaktualniona zostanie instrukcja wydawania broni i amunicji dla 
magazynów w Szczecinie i Koszalinie. 

(dowód: akta kontroli str. 97,99) 

Komendant PSŁ w dniu 10 lipca 2015 r. podpisał Instrukcje postępowania przy 
wydawaniu i przyjmowaniu broni z/do magazynu broni w ZUW w Szczecinie, 
Delegaturze ZUW w Koszalinie i na Posterunku PSŁ w Drawsku Pom. 

(dowód: akta kontroli str. 137-142) 

W 3 magazynach broni prowadzono „Książki ewidencji broni palnej bojowej, broni 
myśliwskiej śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego”14 oraz 
„Książki wydania i przyjęcia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej, amunicji oraz 
miotaczy gazu obezwładniającego”15.  

(dowód: akta kontroli str. 16-34,83-96) 

Komendant wyznaczył 3 funkcjonariuszy ze Szczecina, Koszalina i Drawska Pom. 
odpowiedzialnych za magazyny broni oraz osoby upoważnione do wydawania 
i przyjmowania oraz pobierania broni, amunicji oraz miotaczy gazu 
obezwładniającego. 

(dowód: akta kontroli str. 132-134) 

W okresie objętym kontrolą nie było przypadków utraty broni. 

                                                      
12 Protokół z odbioru magazynu broni: 
- ZUW Delegatury w Koszalinie z 16.03.2006 r. nr PA-I-5227/1429/218/06, 
- ZUW w Szczecinie z 11.04.2011 r. nr L.dz.PA-I-643-12269/10, 
- Nadleśnictwa Drawsko Pom. z 13.02.2012 r. nr PA-I-1254/12. 
13 Umowa z 31.12.2014 r. nr 197/DGU/2014 na ochronę obiektów ZUW w Szczecinie i z nr 203/DGU/2014 na ochronę 
obiektów ZUW w Koszalinie. 
14 Zwanej dalej Książką ewidencji broni. 
15 Zwanej dalej Książką wydania broni. 
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(dowód: akta kontroli str. 176,178) 

Wewnętrzną kontrolę magazynu broni w ZUW: 

- w Szczecinie przeprowadzono 6.08.2014 r., a 8 i 16.04.2015 r. firma prowadząca 
ochronę przeprowadziła przeglądy systemu sygnalizacji włamania i napadu; 

- w Delegaturze w Koszalinie przeprowadzono 26.03. i 7.08.2014 r. oraz 
20.04.2015 r. 

nie stwierdzając nieprawidłowości. 
 (dowód: akta kontroli str. 165-170) 

Inwentaryzację okresową broni metodą spisu z natury przeprowadzono 18 
i 19.12.2012 r. Stany magazynowe zgodne były z ewidencją finansowo-księgową.  

 (dowód: akta kontroli str. 143-164) 

 W działalności PSŁ w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości   
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym obszarze.  

 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 

 

Szczecin, dnia          sierpnia 2015 r. 

  
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
 Tadeusz Jaworski 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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