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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P.15.41– ,,Wykorzystanie broni przez wybrane służby i straże oraz nadzór organów 
państwa nad jej reglamentacją”  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontroler Kontrolę, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli1, przeprowadził Jan Sulima, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr 95264 z 27 maja 2015 r. 

 (dowód:  akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 
Radom2 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, od 16 marca 
2012 r. jest Tomasz Sot 3 

(dowód:  akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości4 
działania Dyrektora RDLP w zakresie wykorzystania broni przez funkcjonariuszy 
Straży Leśnej w latach 2014-2015 (do 30 czerwca).  

Powyższą ocenę uzasadniają w szczególności: 

 zgodne z obowiązującymi przepisami i adekwatne do potrzeb uzbrojenie 
Straży Leśnej; 

 spełnianie ustawowych wymagań kandydatów na funkcjonariuszy Straży 
Leśnej, określonych w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach5; 

 spełnienie wymagań prze funkcjonariuszy Straży Leśnej do dysponowania 
bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego6, określonych 
w § 6 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 45/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. 
w sprawie szczegółowych zasad posiadania broni przez PGL LP 
i sprawowania nadzoru nad gospodarką bronią, będącą w dyspozycji Straży 
Leśnej oraz warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez 
Straż Leśną (znak: GS-021-3-1/2004)7;  

 przechowywanie i zabezpieczenie broni przed utratą, zgodnie z § 2 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie 
przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów 

                                                      
1  Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. - dalej także: ustawa o NIK. 
2  Dalej także: RDLP. 
3  Dalej także: Dyrektor RDLP. 
4  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. 
5  Dz.U. z 2014 r., poz. 1153 ze zm. 
6  Dalej także śpb. 
7  Dalej także zarządzenie nr 45/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. 
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Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu 
bezpośredniego8.  

Zidentyfikowane przez NIK nieprawidłowości polegały na: 

 nieobjęciu wszystkich strażników leśnych szkoleniami doskonalącymi, 
o których mowa w § 3 załącznika nr 2 do zarządzenia Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych nr 90/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany 
załącznika nr 2 do zarządzenia nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia organizacji 
i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup 
interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów 
Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych9, 
w tym m.in. w zakresie: pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, elementów 
samoobrony, leśnej prewencji ppoż.; 

 nieobjęciu, w latach 2014-2015 (do 30 czerwca), szkoleniem strzeleckim 
10 funkcjonariuszy Straży Leśnej; 

 nieprzeprowadzeniu przez Dyrektora RDLP, w ramach sprawowanego 
nadzoru kontroli, w trzech nadleśnictwach w zakresie sposobu 
przechowywania broni, amunicji i śpb, prawidłowości prowadzenia ewidencji, 
zgodności stanu uzbrojenia i amunicji ze stanem ewidencyjnym oraz 
przestrzegania pozostałych przepisów dotyczących uzbrojenia, wymaganych 
zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 45 z dnia 
8 lipca 2004 r.; 

 prowadzeniu książek ewidencji broni, amunicji i śpb, oraz książek wydania 
i przyjęcia broni, amunicji i śpb, w sposób niezgodny z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

RDLP funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy o lasach oraz Statut Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadany zarządzeniem nr 50 Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.10  
W jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych działa Straż Leśna, utworzona 
na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o lasach, która zajmuje się zwalczaniem 
przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz 
wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia. Funkcjonariusze Straży 
Leśnej przy wykonywaniu swoich zadań mają prawo do noszenia broni palnej długiej 
i krótkiej oraz innych śpb. Zgodnie z § 23 pkt 6 Statutu, działania w zakresie ochrony 
mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego organizuje nadleśniczy.  

 (dowód: akta kontroli str. 13 ) 

1. Uzbrojenie Straży Leśnej oraz jej funkcjonariuszy  

Dyrektor RDLP wyjaśnił, że na szczeblu RDLP nie opracowano odrębnej koncepcji 
uzbrojenia i wyposażenia Straży Leśnej, ponieważ sprawy z tym związane zostały 
uregulowane w zarządzeniu nr 45/2004.  

(dowód: akta kontroli str. 59) 

                                                      
8 Dz.U. z 2014 poz. 936 – dalej także rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. 
9  Dalej także zarządzenie nr 90/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. 
10  Dalej także: Statut. 
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Uzbrojenie i wyposażenie Straży Leśnej zostało szczegółowo określone w Instrukcji 
w sprawie szczegółowych zasad posiadania broni przez Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe11 oraz sprawowania nadzoru nad gospodarką bronią, 
będącą w dyspozycji Straży Leśnej12. Stosownie do postanowień § 2 ww. instrukcji 
uzbrojenie SL stanowi: broń palna bojowa krótka wraz z amunicją, chemiczne środki 
obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy gazu, pozostałe środki przymusu 
bezpośredniego w postaci pałki gumowej, kajdanek i psa służbowego.  

(dowód: akta kontroli str. 100-101 i 131) 

Dyrektor RDLP wyjaśnił, że wyposażenie w pozostałe śpb, ustalają nadleśniczowie 
z uwzględnieniem potrzeb wynikających z nasilenia występowania poszczególnych 
przejawów szkodnictwa.  

(dowód: akta kontroli str. 60) 

Za normatyw amunicji na jeden pistolet, zgodnie z § 25 ust. 1 – 3 ww. instrukcji, przyjęto 
ilość amunicji potrzebnej do załadowania czterech magazynków, z czego połowa stanowi 
amunicję alarmową, którą wydaje się w przypadku bezpośredniego zagrożenia napadem 
lub uczestnictwa w akcji o szczególnym zagrożeniu dla zdrowia lub życia. Z kolei 
w § 26 ustalono, że do codziennej służby wydaje się amunicję potrzebną do załadowania 
dwóch magazynków. 

(dowód: akta kontroli str. 104) 

Zgodnie z art. 47 ust. 2 pkt 9 ustawy o lasach strażnicy leśni przy wykonywaniu zadań 
mają prawo do: noszenia broni palnej długiej i krótkiej, kajdanek zakładanych na 
ręce, pałki służbowej, ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz 
przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii 
elektrycznej. 

Na podstawie szczegółowego badania dokumentacji 15 funkcjonariuszy Straży 
Leśnej13 stwierdzono, że spełniali oni wymagania do dysponowania bronią palną 
i śpb określone w § 6 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 45/2004 z dnia 8 lipca 2004 r., 
tj. ukończyli kurs podstawowy uprawniający do pracy w Straży Leśnej i posiadali 
stosowne zaświadczenia z badań lekarskich i psychologicznych.  

Broń palna i śpb pozostające na stanie poszczególnych nadleśnictw były 
przechowywane w magazynach broni, a ich wydawanie odnotowywano w książce 
wydania i przyjęcia broni, amunicji i śpb.  

(dowód: akta kontroli str. 101, 156, 166, 178, 188 i 195) 

Według stanu na 30 czerwca 2015 r., w 23 nadleśnictwach nadzorowanych przez 
RDLP zatrudnionych było 67 strażników leśnych. Na stanie nadleśnictw było: 69 szt. 
broni palnej krótkiej oraz 3 szt. paralizatorów, 42 szt. ręcznych miotaczy gazu, 
23 szt. pałek służbowych, 58 szt. kajdanek, jeden koń i jeden pies. Wyposażenie 
to było adekwatne do realizacji zadań wynikających z ustawy o lasach. 

(dowód: akta kontroli str. 65-67) 

Dyrektor RDLP wyjaśnił, że przed wydaniem funkcjonariuszowi Straży Leśnej broni 
palnej oraz przyjęciem jej do magazynu jest ona sprawdzana pod względem 
technicznym i stanu ukompletowania przez upoważnionych magazynierów. Podczas 
pobierania broni sprawdzają oni czy broń jest kompletna i sprawna technicznie, 
a przyjmując broń od strażnika leśnego sprawdzają czy w komorze nabojowej nie ma 
naboju, a następnie oddają strzał kontrolny w kierunku skrzynki z piaskiem. Czynności 

                                                      
11  Dalej także PGL LP. 
12  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2004 r. z dnia 8 lipca 2004 r. 
13  Badaniem objęto 15 funkcjonariuszy Straży Leśnej z 5 Nadleśnictw, tj.: Radom, Przysucha, Kozienice, 

Zwoleń, Marcule. 
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te wykonywane są w magazynie broni. 

(dowód: akta kontroli str. 231) 

W czterech nadleśnictwach, spośród pięciu badanych, książki ewidencji broni, 
amunicji i śpb oraz książki wydania i przyjęcia broni, amunicji i śpb, prowadzone były 
niezgodnie z wzorami określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z 1 lipca 2014 r. Nie zawierały one kolumny o nazwie 
„Nr ewidencyjny”. 

(dowód: akta kontroli str. 158, 168, 191, 198) 

Dyrektor RDLP wyjaśnił, że nowe wzory ww. książek zostały udostępnione do 
sprzedaży dopiero w kwietniu 2015 r. i dlatego nie wszystkie nadleśnictwa zdążyły 
się w nie zaopatrzyć.  

(dowód: akta kontroli str. 231 i 348) 

W trakcie trwania kontroli NIK, Dyrektor RDLP, pismem z 15 lipca 2015 r. zobowiązał 
wszystkich nadleśniczych do założenia, w terminie do 15 sierpnia 2015 r., tych książek 
według wzorów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 
2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 349) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność w zbadanym obszarze. 

2.  Szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy Straży Leśnej, w tym stan 
bazy szkoleniowej. 

2.1. Wymogi wewnętrzne w zakresie szkolenia funkcjonariuszy Straży Leśnej, 
organizacji i realizacji szkolenia strzeleckiego oraz szkolenia, jakie przechodzą 
strażnicy przed wydaniem im broni, określone zostały w załączniku nr 2 do 
zarządzenia nr 90/2008 r. Zgodnie z tym zarządzeniem system szkolenia strażników 
obejmował:  

a) szkolenia centralne, organizowane przez Dyrekcję Generalną LP. 
Na szczeblu centralnym prowadzone były szkolenia doskonalące 
i specjalistyczne dla strażników leśnych oraz kursy dla kandydatów do pracy 
w SL, które obejmowały m.in.: 

 organizację i zasady funkcjonowania systemu ochrony lasów przed 
szkodnictwem, organizację i zakres działania posterunków i grup 
interwencyjnych, podstawy kryminalistyki dotyczące zabezpieczenia 
śladów w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego, 

 szkolenie strzeleckie obejmujące naukę o broni i naukę strzelania, 
zakończone egzaminem, 

 udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, elementy 
samoobrony, 

b) regionalne szkolenia doskonalące, organizowane przynajmniej raz do roku 
przez regionalne dyrekcje LP dla wszystkich Strażników Leśnych z jej 
terenu. Programy szkolenia obejmowały m.in.: 

 profilaktykę i zapobieganie szkodnictwu leśnemu, 

 taktykę ochrony, elementy samoobrony, 

 trening strzelecki, leśną prewencję ppoż, 

 udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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c) szkolenia podstawowe, organizowane okresowo przez nadleśnictwa, w celu 
zapoznania strażników leśnych i innych pracowników Służby Leśnej 
posiadających uprawnienia strażnika leśnego z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa 
leśnego oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia. 

Za opracowanie programów szkoleń regionalnych i podstawowych oraz ich 
częstotliwość odpowiedzialni byli dyrektorzy RDLP i nadleśniczowie. W zarządzeniu 
nie określono wzorów oraz zakresu sprawozdań ze zrealizowanych szkoleń 
strzeleckich.  

(dowód: akta kontroli str. 107-111) 

2.2. W okresie objętym kontrolą, RDLP oraz podległe jej nadleśnictwa nie miały 
własnej bazy strzeleckiej. Szkolenia strzeleckie odbywały się na Strzelnicy Sportowej 
Klubu Sportowego „Świt” w Starachowicach. Strzelnica, decyzją Prezydenta Miasta 
Starachowice nr 1/2002 z dnia 10 kwietnia 2002 r., została dopuszczona do 
użytkowania i miała zatwierdzony regulamin strzelnicy.  

(dowód: akta kontroli str. 62 i 68-72) 

2.3. W latach 2014-2015 (I półrocze) odbyły się dwa szkolenia dla funkcjonariuszy 
Straży Leśnej z zasad posługiwania się bronią połączone z treningiem strzeleckim 
zorganizowane przez RDLP.  
Szkolenie w 2014 r. odbyło się w 3 terminach, tj. 29 maja, 4 i 11 czerwca, a w I połowie 
2015 r. – w 4 terminach, tj. 13, 18, 20 i 25 maja. Każdy z funkcjonariuszy Straży Leśnej 
miał do dyspozycji po 30 sztuk amunicji z zasobów swojego nadleśnictwa, z tego 4 na 
strzały próbne i 26 na oceniane.  

W związku z organizacją ww. szkoleń poniesiono wydatki w łącznej wysokości 
6 960 zł14, w tym za korzystanie ze strzelnicy zapłacono po 2 000 zł w każdym roku.  

Dyrektor RDLP wyjaśnił, że ww. wydatkami obciążane było Nadleśnictwo Starachowice, 
które rozliczyło je proporcjonalnie na poszczególne nadleśnictwa w zależności do liczby 
funkcjonariuszy Straży Leśnej uczestniczących w szkoleniu.  

(dowód: akta kontroli str. 62 i 73-78) 

Uzyskane wyniki i ilości wystrzelonej amunicji uwidaczniane były w tabelach 
sporządzanych przez dwóch funkcjonariuszy Straży Leśnej, instruktorów strzelectwa 
sportowego z Nadleśnictwa Starachowice i Skarżysko Kamienna. Z ich analizy wynika, że: 

 jeden z funkcjonariuszy Straży Leśnej z Nadleśnictwa Kielce w strzelaniu 
statycznym i dynamicznym odbytym w dniu 4 czerwca 2014 r. nie trafił ani 
razu w tarczę, 

 w strzelaniu w czerwcu 2014 r. i maju 2015 r. uczestniczyło po 62 
funkcjonariuszy Straży Leśnej, spośród 67 zatrudnionych w nadleśnictwach, 

 wyniki ze strzelania poniżej 50% punktów możliwych do zdobycia w 2014 r. 
uzyskało 50 funkcjonariuszy Straży Leśnej (80,6% wszystkich uczestników 
strzelania), a w 2015 r. - 45 (72,6%). 

Nieobecność pięciu funkcjonariuszy Straży Leśnej w 2014 r. oraz w I połowie 2015 r. na 
treningach strzeleckich wynikała ze zwolnień lekarskich, planowanych urlopów lub 
przebywania na innych szkoleniach.  

 (dowód: akta kontroli str. 62, 79-95 i 211) 

Dyrektor RDLP wyjaśnił, że funkcjonariusz Straży Leśnej, który uzyskał ze strzelania 
zero punktów, został zobowiązany do kontynuowania treningu strzeleckiego, a jego 
umiejętności w tym zakresie zostaną zweryfikowane na następnym szkoleniu 

                                                      
14  W 2014 r. w wysokości 3.510 zł, a w I półroczu 2015 r. – 3.450 zł. 
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strzeleckim, które odbędzie się we wrześniu 2015 r. Ponadto Dyrektor RDLP polecił 
dokonanie oceny szkolenia strzeleckiego odbytego w maju 2015 r. i dla osób, które 
uzyskały wynik poniżej 130 punktów (na 260 możliwych) przeprowadzić ponowny 
trening strzelecki we wrześniu 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 228) 

2.4. Szkolenia strzeleckie funkcjonariuszy Straży Leśnej zostały ujęte w planach 
szkoleń na lata 2014-2015. W planach tych nie ujęto pozostałych szkoleń 
doskonalących wyszczególnionych w § 3 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 90/2008, 
które powinny być zorganizowane przynajmniej raz do roku przez regionalne 
dyrekcje LP dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Leśnej z ich terenu.  

(dowód: akta kontroli str. 286-311) 

Z analizy akt osobowych 15 funkcjonariuszy Straży Leśnej (z terenu pięciu 
nadleśnictw) wynika, że wszyscy raz w roku uczestniczyli w treningu strzeleckim, 
natomiast żaden z nich nie odbył szkoleń doskonalących, o których mowa 
w § 3 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 90/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. 
Wszyscy funkcjonariusze odbyli takie szkolenia na kursie podstawowym dla 
strażników leśnych przed podjęciem służby w tej formacji. 

(dowód: akta kontroli str. 110, 156, 166, 178, 188, 195 i 221-223 ) 

1. W szkoleniach strzeleckich, które odbyły się w I półroczu 2014 r. i w maju 2015 r. 
nie uczestniczyło 10 funkcjonariuszy Straży Leśnej z terenu działania RDLP, w tym 
jeden z Nadleśnictwa Grójec15 nie uczestniczył w obu tych szkoleniach. Było to 
niezgodne z § 3 ust. 2 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 90/2008.  

 (dowód: akta kontroli str. 110 i 211) 

Dyrektor RDLP wyjaśnił, że w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa wszystkich 
strażników leśnych w szkoleniach strzeleckich, zostaną one zaplanowane przez 
RDLP z wyprzedzeniem od 1,5 do 2 miesięcy. Pozwoli to strażnikom, którzy nie 
mogli w nich uczestniczyć, odbycie ich w terminie innym niż wyznaczony dla danego 
nadleśnictwa. Jednocześnie nadleśniczowie zostaną zobowiązani do egzekwowania 
od zatrudnionych strażników leśnych, zasad określonych w zarządzeniu nr 90/2008. 

(dowód: akta kontroli str. 227-228 ) 

2. W okresie objętym kontrolą, RDLP nie przeprowadziła dla wszystkich 
funkcjonariuszy Straży Leśnej z terenu jej działania szkoleń doskonalących, 
o których mowa w § 3 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 90/2008, w tym m.in. 
w zakresie: udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, elementów 
samoobrony, leśnej prewencji ppoż.  

(dowód: akta kontroli str. 110, 156, 166, 178, 188, 195 i 221-223 ) 

Dyrektor RDLP wyjaśnił, że plan szkoleń na 2015 r. zostanie uzupełniony 
o brakujące szkolenia, wymagane ww. zarządzeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 283 ) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność w zbadanym obszarze. 

                                                      
15  Strażnik z Nadleśnictwa Grójec ostatni raz uczestniczył w treningu strzeleckim w dniu 24 maja 2012 r. i uzyskał łącznie 

w strzelaniu statycznym i dynamicznym 48 punktów, na 260 możliwych do uzyskania.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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3. Wykorzystanie broni służbowej przez funkcjonariuszy Straży 
Leśnej 

W okresie objętym kontrolą nie było 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. 
(dowód: akta kontroli str. 63 i 64) 

Z analizy dokumentacji 15 funkcjonariuszy Straży Leśnej dotyczącej wykonywania 
przez nich obowiązków służbowych wynika, że w okresie objętym kontrolą, 
w 249 przypadkach pobierali oni broń na służbę (137 w 2014 r., a w I półroczu 
2015 r. - 112)16.  

(dowód: akta kontroli str. 350) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym obszarze. 

4.  Przechowywanie i zabezpieczenie broni przed utratą 

4.1. Zasady przechowywania broni przez funkcjonariuszy Straży Leśnej 
uregulowane zostały w załączniku nr 1 do zarządzania nr 45/2004.  

W wyniku oględzin magazynów broni przeprowadzonych przez NIK w pięciu 
nadleśnictwach17 stwierdzono, że: 

 broń, amunicja i śpb były przechowywane w magazynach broni, zgodnie 
z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r., 

 magazyny broni były objęte całodobową ochroną oraz posiadały 
wyposażenie określone w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia,  

 magazynierami byli komendanci Posterunków Straży Leśnej, którzy 
posiadali pisemne upoważnienia nadleśniczych do prowadzenia magazynu 
broni, 

 do pobierania broni, amunicji i śpb uprawnieni byli wszyscy strażnicy leśni. 
Broń, amunicja i śpb były wykazane w książkach ewidencji broni, amunicji 
i śpb. Wydanie i przyjęcie broni, amunicji i śpb odnotowywane było 
w książkach wydania i przyjęcia broni, amunicji i śpb. Poszczególne karty 
książek były ponumerowane i przeszyte, a ostatnie strony opieczętowane 
pieczęcią nadleśnictw, 

 broń będąca na stanie nadleśnictw posiadała świadectwa broni wydane 
w maju 2009 r. przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu,  

 wszystkie magazyny broni zostały odebrane przez komisje, w skład których 
wchodzili m.in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu,  

 ostatnie kontrole zewnętrzne dotyczące przechowywania oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji zostały przeprowadzone przez Komendę 
Wojewódzką Policji w Radomiu w listopadzie i grudniu 2006 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 157-159, 167,168, 180,181, 190, 191, 197, 198) 

                                                      
16  Fakt pobierania i zdawania broni odnotowywany był w książce wydawania i przyjęcia broni, amunicji i śpb. 
17  Radom, Przysucha, Kozienice, Zwoleń, Marcule. 

Opis stanu 
faktycznego 
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4.2. W latach 2014-2015 (I półrocze) pracownicy Wydziału Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego RDLP przeprowadzili łącznie 14 kontroli Posterunków Straży Leśnej 
z terenu nadzorowanych nadleśnictw, z tego:  

 dwie w 2014 r., w Nadleśnictwie Radom (9-10 października) i Dobieszyn 
(11 grudnia). Nieprawidłowości w zakresie przechowywania broni, amunicji 
i śpb nie stwierdzono, 

 12 w okresie od 9 lutego do 20 marca 2015 r.18 na podstawie programu kontroli 
problemowej w zakresie warunków przydziału i użytkowania służbowej broni 
palnej w jednostkach Lasów Państwowych zarządzonej przez Dyrektora 
Generalnego LP z 7 stycznia 2015 r. W 6 nadleśnictwach stwierdzono 
nieprawidłowości, które dotyczyły: braku atestowanych zamków w drzwiach 
wejściowych do magazynu broni i w szafach pancernych, w których 
przechowywana jest broń i amunicja, braku dodatkowych kluczy do magazynu 
broni oraz braku uregulowań dotyczących przechowywania kluczy do magazynu 
broni, nieuczestniczenia wszystkich strażników leśnych w corocznych 
szkoleniach z zakresu praktycznego posługiwania się bronią palną. Zalecenia 
pokontrolne, poza ostatnim, zostały zrealizowane. 

Do pozostałych 11 nadleśnictw, nie objętych kontrolą przesłano pismo informujące 
o stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach, z poleceniem przeprowadzenia 
audytu wewnętrznego w tym zakresie.  

 (dowód: akta kontroli str. 63-64 oraz 137-155 i 264-281) 

4.3. Dyrektor RDLP wyjaśnił, że broń i śpb jako przedmioty wyposażenia pozostające 
na stanie nadleśnictw podlegają inwentaryzacji, którą przeprowadzają poszczególne 
jednostki.  

(dowód: akta kontroli str. 64) 

Broń przechowywana w magazynach broni w pięciu nadleśnictwach objętych 
badaniem podlegała inwentaryzacji co cztery lata, a inwentaryzacja amunicji 
odbywała się co roku.  

(dowód: akta kontroli str. 158, 168, 181, 191, 198) 

Ponadto Dyrektor RDLP wyjaśnił, że „Inwentaryzacja broni w magazynach broni jest 
prowadzona przez strażnika leśnego upoważnionego przez nadleśniczego do 
prowadzenia magazynu broni, który na bieżąco ewidencjonuje przypadki jej 
pobierania i zdawania łącznie z inwentaryzacją amunicji. Stan ewidencyjny 
magazynu broni jest opisany w Książce ewidencji broni i amunicji oraz śpb, która 
jest prowadzona w magazynie broni. Po każdym szkoleniu strzeleckim, w ww. 
książce jest odnotowywana ilość zużytych naboi przez prowadzącego magazyn.” 

(dowód: akta kontroli str. 231) 

W latach 2014-2015 (I półrocze) nie było przypadków utraty broni palnej przez 
funkcjonariuszy Straży Leśnej. 

(dowód: akta kontroli str. 64) 

Dyrektor RDLP, nie przeprowadził w trzech, spośród 23 nadzorowanych 
nadleśnictwach19 kontroli w zakresie sposobu przechowywania broni, amunicji 
i środków przymusu bezpośredniego, prawidłowości prowadzenia ewidencji, 
zgodności stanu uzbrojenia i amunicji ze stanem ewidencyjnym oraz przestrzegania 
pozostałych przepisów dotyczących uzbrojenia, co było niezgodne 
z § 21 zarządzenia nr 45/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. 

(dowód: akta kontroli str. 103,132 i 264) 

                                                      
18  W 12 Nadleśnictwach: Radom, Przysucha, Grójec, Barycz, Stąporków, Zagnańsk, Suchedniów, Skarżysko, 

Starachowice, Marcule, Ostrowiec Świętokrzyski, Łagów. 
19  Kielce, Pińczów i Włoszczowa. 
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Dyrektor RDLP wyjaśnił, że kontrole w przedmiotowym zakresie w ww. 
nadleśnictwach zostaną przeprowadzone do końca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 231) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność w zbadanym obszarze. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1) wyegzekwowanie od nadzorowanych nadleśnictw obowiązku prowadzenia 
książek ewidencji broni, amunicji i śpb, oraz książek wydania i przyjęcia 
broni, amunicji i śpb, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r., 

2) objęcie, co najmniej raz w roku, szkoleniem strzeleckim wszystkich 
funkcjonariuszy Straży Leśnej, 

3) przeprowadzanie co roku dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Leśnej 
z terenu działania RDLP szkoleń doskonalących, o których mowa 
w § 3 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 90/2008, 

4) przeprowadzanie w każdym nadleśnictwie, w ramach sprawowanego 
nadzoru, kontroli w zakresie sposobu przechowywania broni, amunicji 
i środków przymusu bezpośredniego, prawidłowości prowadzenia 
ewidencji, zgodności stanu uzbrojenia i amunicji ze stanem ewidencyjnym 
oraz przestrzegania pozostałych przepisów dotyczących uzbrojenia, 
zgodnie z § 21 zarządzenia nr 45/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. 

V.  Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
Dyrektora RDLP, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, Dyrektorowi RDLP 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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę Pana Dyrektora o poinformowanie 
Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia 
pokontrolnego, o sposobie 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. 

Warszawa, dnia 29 lipca 2015 r.  

 Najwyższa Izba Kontroli  
Kontroler: 

Grzegorz Jamrozowicz 
Doradca ekonomiczny 

Delegatura w Warszawie 
 

Wicedyrektor 
Janusz Łojewski  
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zastrzeżeń 


