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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 Warszawie 

Kontroler Kontrolę, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli1, przeprowadził Grzegorz Jamrozowicz, doradca ekonomiczny, 
upoważnienie do kontroli nr 95276 z 16 czerwca 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Kampinoski Park Narodowy, ul. Tetmajera nr 38, 05-080 Izabelin, zwany w dalszej 
części niniejszego wystąpienia „Kampinoski PN” 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dyrektorem Kampinoskiego PN, od 1 sierpnia 2014 r. jest Mirosław Markowski. 
Poprzednio, w okresie objętym kontrolą2, Dyrektorem Kampinoskiego PN, 
od 1 kwietnia 2010 r. do 31 lipca 2014 r. był Jerzy Misiak 

(dowód: akta kontroli str.3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia3 działalność Dyrektora Kampinoskiego 
PN w zakresie wykorzystywania broni przez funkcjonariuszy Straży Parku. 

Ocena negatywna została sformułowana na podstawie ustaleń kontroli, 
a mianowicie: 

 w okresie objętym kontrolą, żaden z funkcjonariuszy Straży Parku nie 
uczestniczył w szkoleniu strzeleckim, ani w innym szkoleniu doskonalącym, 

 w arkuszu spisu z natury z 2014 r., sporządzonym w trakcie inwentaryzacji 
majątku Kampinoskiego PN, wykazana liczba broni palnej była niezgodna z 
jej stanem faktycznym, 

 w magazynie broni siedem szt. broni palnej GLOCK 17 przechowywano 
w sposób niezgodny z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania 
i przechowywania broni bojowej oraz broni myśliwskiej, wraz z amunicją, 
będącej w dyspozycji Straży Parku4, 

 Komendant Straży Parku nie opracował planu szkoleń na 2015 r. dla 
podległych funkcjonariuszy, 

 w „Książce ewidencji broni palnej i amunicji” nie wyksięgowano 29 szt. 
amunicji skradzionej funkcjonariuszowi Straży Parku w czasie pożaru jego 
domu, 

                                                      
1  Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. – dalej także ustawa o NIK. 
2  Kontrola objęto lata 2014-2015 (I półrocze) oraz działania podejmowane przed i po tym okresie, jeśli miały bezpośredni 

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

negatywna.  
4  Dz. U. Nr 139, poz. 1170 – dalej także rozporządzenie z dnia 6 lipca 2005 r. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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 wykazana w „Książce ewidencji środków przymusu bezpośredniego” liczba 
ręcznych miotaczy gazu była niezgodna z jej faktycznym stanem, podanym 
w arkuszu spisu z natury z 2014 r., 

 Certyfikat zgodności i Aprobata techniczna ITB dla drzwi zewnętrznych 
magazynu broni utraciły swoją ważność odpowiednio: 2 lipca 2012 r. 
i 29 czerwca 2014 r. 

Ponadto NIK zwraca uwagę na: 

 pełnienie służby przez trzech funkcjonariuszy Straży Parku, przez cały 
okres objęty kontrolą, bez broni palnej, 

 niezgłoszenie na 2015 r. zapotrzebowania finansowego na szkolenia dla 
funkcjonariuszy Straży Parku, co skutkowało nieujęciem ich w pierwotnym 
Planie finansowym Kampinoskiego PN. 

Niezależnie od powyższych nieprawidłowości i uwag, NIK dostrzega zaangażowanie 
i starania Dyrektora Kampinoskiego PN, sprawującego to stanowisko od 1 sierpnia 
2014 r., zmierzające do usunięcia tych nieprawidłowości. Stosowne działania 
Dyrektora Kampinoskiego PN zostały podjęte już w trakcie kontroli NIK.  

W ocenie NIK, Straż Parku posiada broń i środki przymusu bezpośredniego 
adekwatne do realizacji swoich zadań określonych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody5. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Uzbrojenie Straży Parku oraz jej funkcjonariuszy 

Kampinoski PN, będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy 
o ochronie przyrody, Statutu nadanego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu 
z siedzibą w Izabelinie6, innych powszechnie obowiązujących aktów prawa oraz 
Regulaminu Organizacyjnego Kampinoskiego Parku Narodowego7.  

Straż Parku działa w strukturze organizacyjnej Kampinoskiego PN, jako Posterunek 
Straży Parku (lit. C. pkt 9 Regulaminu) z siedzibą w Dyrekcji Parku. W skład 
Posterunku Straży Parku wchodzą trzy Grupy Terenowe Straży Parku (Laski 
z siedzibą w kancelarii leśnictwa Sieraków, Kampinos z siedzibą w Julinku, 
Kromnów z siedzibą w kancelarii Obrębu Ochronnego Kromnów).  

Zgodnie z zarządzeniem nr 5 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 
19 lutego 1996 r. w sprawie funkcjonowania Straży Parku, uzbrojenie jej 
funkcjonariuszy stanowi służbowa broń palna typu wojskowego oraz ręczny miotacz 
gazu. Funkcjonariusz Straży Parku jest osobiście i bezpośrednio odpowiedzialny za 
właściwe przechowywanie, użycie oraz stan i sprawność techniczną przydzielonej 
mu broni. Warunki przechowywania broni palnej i amunicji zostały określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r.  

(dowód: akta kontroli str. 6-26) 

  

                                                      
5  Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm. – dalej także ustawa o ochronie przyrody. 
6  Dz. U. z 2013 r., poz. 306 – zwany dalej Statutem. 
7  Wprowadzony Zarządzeniem nr 15 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
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1.1 Koncepcja uzbrojenia i wyposażenia Straży Parku 

Na potrzeby Straży Parku nie została opracowana pisemna koncepcja uzbrojenia 
i wyposażenia, rozumiana, jako analiza doboru narzędzi (broni i wyposażenia) do 
realizacji zadań przez tę formację.  

W wyjaśnieniu Dyrektor Kampinoskiego PN podał, że konieczność opracowania 
takiej koncepcji nie wynika z żadnego przepisu dotyczącego funkcjonowania Straży 
Parku. Dobór „narzędzi” (broni i wyposażenia) wynikał z ustawowych uprawnień, 
gdzie zostały wymienione rodzaje uzbrojenia i wyposażenia. Ilość sztuk broni palnej 
i środków przymusu bezpośredniego wynikała z obsady etatowej Straży Parku 
w Kampinoskim Parku Narodowym. Na każdy etat w Straży Parku została 
zakupiona pałka służbowa, ręczny miotacz gazu i kajdanki. Nie wymagało to 
opracowania specjalnej koncepcji uzbrojenia i wyposażenia. 

(dowód: akta kontroli str. 49, 52) 

1.2 Normatyw wyposażenia funkcjonariuszy Straży Parku w broń i środki 
przymusu bezpośredniego 

W dniu 22 grudnia 2005 r., Dyrektor Kampinoskiego PN zwrócił się do Wydziału 
Postępowań Administracyjnych Sekcji ds. Uzbrojonych Formacji Ochronnych 
Komendy Stołecznej Policji8 o wydanie zezwolenia na zakup 12 szt. broni palnej 
krótkiej – bojowej oraz 408 szt. amunicji 9 mm Para. W dniu 27 grudnia 2005 r., 
Komendant Stołeczny Policji zezwolił Kampinoskiemu PN na zakup broni i amunicji 
w ilości określonej we wnioskach. Kampinoski PN, w dniu 28 grudnia 2005 r., 
dokonał zakupu 12 szt. broni palnej – pistolety GLOCK 17 oraz 408 szt. amunicji 
9 mm Parabelum za łączną kwotę 26, 1 tys. zł. 

W dniu 30 listopada 2013 r. broń palna – pistolet GLOCK 17 HAM 274 wraz 
z dwoma magazynkami i 34 szt. amunicji została skradziona funkcjonariuszowi 
Straży Parku w czasie pożaru jego domu. W dniu 19 czerwca 2015 r. broń ta wraz 
z dwoma magazynkami i 5 szt. amunicji została odebrana z depozytu Komendy 
Rejonowej Policji Warszawa II, a następnie przyjęta do magazynu broni 
Kampinoskiego PN. W związku z kradzieżą 29 szt. amunicji, Komendant Straży 
Parku w dniu 2 lipca 2015 r. zwrócił się do Dyrektora Kampinoskiego PN 
o wyrażenie zgody na zakup 29 szt. amunicji w celu jej uzupełnienia do normatywu 
wynoszącego 34 szt. na jeden pistolet. W dniu 15 lipca 2015 r., tj. w trakcie trwania 
kontroli NIK, dokonano zakupu 29 szt. amunicji. O fakcie uzupełnienia normatywu 
została powiadomiona KSP. 

W celu realizacji zadań określonych w art. 110 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie przyrody, 
na wniosek Dyrektora Kampinoskiego PN9, Komendant Stołeczny Policji, na 
podstawie art. 29 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji10, 
wydał decyzję nr PA-BO-25/06/24 z dnia 27 lutego 2006 r., zezwalającą 
Kampinoskiemu PN na posiadanie 12 szt. broni palnej bojowej i 3 szt. broni palnej 
myśliwskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 36-44, 63, 118-119) 

W Kampinoskim PN nie zostały opracowane normatywy wyposażenia 
funkcjonariuszy Straży Parku w broń i środki przymusu bezpośredniego.  

                                                      
8  Dalej także KSP. 
9  Wniosek o wydanie zezwolenia na zakup 12 szt. broni palnej krótkiej – bojowej. Pismo do KSP upoważniające 

Komendanta Straży Parku do obioru świadectw na służbową broń palną krótką w ilości 12 szt., stanowiącej własność 
Kampinoskiego PN oraz wniosek o wystawienie trzech świadectw na broń myśliwską. 

10  Dz. U. z 2012 r., poz. 576 ze zm. – dalej ustawa o broni i amunicji. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W wyjaśnieniu Dyrektor Kampinoskiego PN podał, że „niewielka obsada etatowa 
Straży Parku (max. 12 funkcjonariuszy) nie wymuszała opracowania specjalnych 
normatywów wyposażenia. Przyjęto, że na każdy etat w Straży Parku zostaje 
zakupione wyposażenie w ilości po jednej sztuce. Brak jest przepisu, nakładającego 
na park narodowy obowiązek określenia normatywów wyposażenia”.  

 (dowód: akta kontroli str. 49, 52) 

1.3 Wymagania wobec funkcjonariuszy Straży Parku przed otrzymaniem 
i wykorzystywaniem broni 

Według stanu na 30 czerwca 2015 r., w Kampinoskim PN zatrudnionych było 
10 funkcjonariuszy Straży Parku11, w tym jej Komendant, który bezpośrednio kieruje 
pracą podległych mu funkcjonariuszy. Funkcjonariusze Straży Parku wykonują 
służbę w formie co najmniej dwuosobowych patroli w trzech Grupach Terenowych 
(Laski, Kromnów, Kampinos). Badaniami kontrolnymi odnośnie spełniania wymagań 
do pełnienia służby z bronią objęto wszystkich funkcjonariuszy Straży Parku. 
Z analizy ich dokumentacji wynika, że spełniali oni wymogi określone w art. 108 ust. 
2 ustawy o ochronie przyrody, tj. posiadali: obywatelstwo polskie; ukończone 21 lat; 
co najmniej wykształcenie średnie, nienaganną opinię właściwego miejscowo 
komendanta Policji; odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim 
i orzeczeniem psychologicznym, mieli pełną zdolność do czynności prawnych, nie 
zostali pozbawieni praw publicznych oraz nie byli karani za przestępstwa.  

(dowód: akta kontroli str. 20, 27-28) 

1.4 Podstawa wejścia w posiadanie broni służbowej przez funkcjonariuszy 
Straży Parku 

Analiza dokumentacji 10 funkcjonariuszy Straży Parku wykazała, że dla dziewięciu 
została przydzielona broń palna. Jeden funkcjonariusz nie spełniał wymogu 
określonego w art. 110 ust. 2 pkt 2, tj. nie posiadał zdanego egzaminu ze 
znajomości przepisów dotyczących posiadania, używania i umiejętności 
posługiwania się bronią przed komisją, o której mowa w art. 16 ustawy o broni 
i amunicji. Wszyscy funkcjonariusze Straży Parku przeszli szkolenie podstawowe; 
posiadali aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak 
przeciwskazań do pracy z bronią; dziewięciu z nich zdało egzamin ze znajomości 
przepisów dotyczących posiadania, używania i umiejętności posługiwania się bronią. 
Wszyscy funkcjonariusze Straży Parku posiadali dopuszczenie Komendanta 
Stołecznego Policji do pełnienia służby z bronią. Dziewięciu funkcjonariuszy Straży 
Parku weszło w posiadanie broni wraz ze świadectwem broni i amunicją, na 
podstawie pisemnego imiennego przydziału wydanego przez Dyrektora 
Kampinoskiego PN.  

(dowód: akta kontroli str. 32-35, 45-48) 

1.5 Uzbrojenie i sprzęt w posiadaniu Straży Parku 

Z analizy zapisów „Książki ewidencji broni palnej i amunicji” wynika, że według stanu 
na 30 czerwca 2015 r. w posiadaniu Straży Parku było 12 szt. broni palnej bojowej - 
pistolety GLOCK 17, kaliber 9 mm PARA, 408 szt. amunicji, 24 magazynki oraz 
3 szt. broni palnej myśliwskiej kaliber 12 (automat śrutowy FN, automat śrutowy 
Rottweil, dubeltówka bock Rottweil) oraz 85 szt. amunicji do tej broni. W książce 
ewidencji broni palnej i amunicji nie zdjęto z ewidencji, tj. nie odnotowano faktu 
zmniejszenia liczby posiadanej amunicji o 34 szt., w wyniku kradzieży broni 
z amunicją w dniu 30 listopada 2013 r. oraz nie przyjęto na ewidencję 5 szt. amunicji 

                                                      
11  Zarządzeniem nr 05/2014 Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 12 lutego 2014 r. zlikwidowano 

stanowisko zastępcy komendanta Straży Parku oraz zmniejszono zatrudnienie o jeden etat w Grupie Terenowej 
Kromnów. 
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odzyskanych przez Policję i odebranych z depozytu jednostki Policji w dniu 
19 czerwca 2015 r.   

Zgodnie z „Książką ewidencji środków przymusu bezpośredniego”, według stanu na 
30 czerwca 2015 r., na wyposażeniu Straży Parku znajdowało się: 12 szt. ręcznych 
miotaczy gazu; 12 szt. pałek służbowych i 12 szt. kajdanek. Natomiast Komisja 
inwentaryzacyjna dokonująca spisu z natury w 2014 r. stwierdziła, że na 
wyposażeniu Straży Parku było m.in. 10 szt. ręcznych miotaczy gazu. 

(dowód: akta kontroli str. 49, 57-60) 

1.6 Przydział broni i wyposażenia dla funkcjonariuszy Straży Parku  

Zgodnie z § 10 pkt 1 zarządzenia nr 5 Dyrektora Kampinoskiego PN, uzbrojenie 
funkcjonariusza Straży Parku stanowi służbowa broń palna typu wojskowego 
i amunicja do niej oraz ręczny miotacz gazu. Na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy 
o ochronie przyrody, Dyrektor Kampinoskiego PN, dziewięciu funkcjonariuszom 
Straży Parku przydzielił broń bojową – pistolet typu GLOCK 17 wraz ze 
świadectwem broni oraz po dwa magazynki i po 34 szt. amunicji. Dyrektor 
Kampinoskiego PN na piśmie uczynił każdego funkcjonariusza Straży Parku 
odpowiedzialnym za przestrzeganie zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią 
palną.  

Funkcjonariusze Straży Parku zostali dopuszczeni do służby z bronią palną po 
uprzednim zapoznaniu się z instrukcją obsługi przydzielonej broni, zasadami 
bezpiecznego obchodzenia się z tego rodzaju bronią oraz sposobami rozkładania, 
składania i jej konserwacji. Przyczyną nieprzydzielenia broni palnej jednemu 
funkcjonariuszowi było nieposiadanie przez niego egzaminu ze znajomości 
przepisów dotyczących posiadania, używania i umiejętności posługiwania się bronią. 
Dyrektor Kampinoskiego PN podał, że Komendant Straży Parku uzgodni 
w najbliższym czasie w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy 
Stołecznej Policji formę, koszt i termin takiego egzaminu. 

(dowód: akta kontroli str. 47-48, 52, 66) 

Każdorazowe pobranie i zdanie przydzielonej funkcjonariuszowi Straży Parku broni 
wraz z jej świadectwem i amunicją zostało odnotowane w „Książce wydania-
przyjmowania broni palnej i amunicji”. Funkcjonariusz Straży Parku za każdym 
razem pobierał broń oznaczoną tym samym numerem. 

Przed wydaniem broni palnej funkcjonariuszowi Straży Parku, sprawdzano czy 
magazynek jest odłączony, czy w komorze nabojowej nie znajduje się nabój, 
napinano mechanizm spustowy poprzez odciągnięcie zamka i oddawano „strzał 
kontrolny” w kierunku skrzyni z piskiem, sprawdzano ogólny stan czystości broni 
i działanie jej podstawowych mechanizmów (urządzenie spustowe, dopinanie 
i wypinanie pustego magazynka, płynność działania przy odciąganiu zamka), 
ponownie oddawano „kontrolny strzał” w kierunku skrzyni z piaskiem. Wszystkie te 
czynności wykonywano w magazynie broni. 

(dowód: akta kontroli str. 53-56) 

Każdy funkcjonariusz Straży Parku został wyposażony w ręczny miotacz gazu, 
kajdanki i pałkę służbową. Przydział powyższego wyposażenia został odnotowany 
w „Książce wydania i przyjęcia środków przymusu bezpośredniego”. 

Jak wyjaśnił Komendant Straży Parku, przed pobraniem broni i środków przymusu 
bezpośredniego, każdego funkcjonariusza Straży Parku instruuje się w zakresie 
zasad obchodzenia się z tymi środkami. Wszyscy funkcjonariusze zostali 
przeszkoleni z zasad posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego. 

(dowód: akta kontroli str. 47-48, 57-58, 120) 
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Komendant Straży Parku oświadczył, że posiadana przez Straż Parku broń i środki 
przymusu bezpośredniego są adekwatne do realizacji zadań.  

(dowód: akta kontroli str. 53) 

1. W „Książce ewidencji broni palnej i amunicji” nie zdjęto z ewidencji, tj. nie 
odnotowano faktu zmniejszenia liczby posiadanej amunicji o 34 szt., w wyniku 
kradzieży broni z amunicją w dniu 30 listopada 2013 r. oraz nie przyjęto na 
ewidencję 5 szt. amunicji odzyskanych przez Policję i odebranych z depozytu 
jednostki Policji w dniu 19 czerwca 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 63) 

Komendant Straży Parku wyjaśnił, że „miałem wątpliwości, czy brak 29 szt. 
amunicji należy odnotować w „Książce ewidencji broni i amunicji” w pozycji 
odpowiadającej wpisowi pistoletu GLOCK nr HAM 274 (poz. 11), w kolumnie 
„Data zdjęcia broni palnej i amunicji z ewidencji”, czy też wpisu takiego dokonać 
w tej kolumnie, ale pod nową pozycją. W KSP funkcjonariusz wydający duplikat 
świadectwa broni miał również wątpliwości. Gdy dostarczyłem do KSP fakturę 
dotyczącą zakupu 29 szt. amunicji 9mm PARA uzyskałem informację o sposobie 
odnotowania braku i uzupełnienia ilości amunicji. W „Książce ewidencji broni 
i amunicji” pod nową pozycją (17) odnotowałem zdjęcie z ewidencji amunicji 
w ilości 29 szt., a w kolejnej pozycji (18) odnotowałem wpis do ewidencji amunicji 
w ilości 29 szt.”  

(dowód: akta kontroli str. 133) 

Zdaniem NIK, w dniu 30 listopada 2013 r. należało zdjąć ze stanu 1 szt. broni 
i 34 szt. amunicji, z uwagi na toczące się śledztwo zaksięgować „w zawieszeniu”, 
a w 19 czerwca 2015 r. przyjąć na stan 1 szt. broni oraz 5 szt. amunicji.  

2. „Książka ewidencyjna środków przymusu bezpośredniego” nie była prowadzona 
na bieżąco. Z jej analizy wynika, że na stanie Straży Parku na dzień 30 czerwca 
2015 r. znajdowało się 12 szt. ręcznych miotaczy gazu. Natomiast Komisja 
inwentaryzacyjna w arkuszu spisu z natury w 2014 r. wykazała, że na stanie 
Straży Parku było 10 szt. ręcznych miotaczy gazu.  

(dowód: akta kontroli str. 57, 59) 

Komendant Straży Parku wyjaśnił, że „w trakcie spisu z natury w 2014 r., Komisji 
inwentaryzacyjnej zostało okazanych 10 szt. ręcznych miotaczy gazu i taki jest 
stan faktyczny ręcznych miotaczy gazu. Fakt nieodnotowania tego w „Ewidencji 
środków przymusu bezpośredniego” wynika wyłącznie z mojego niedopatrzenia. 
Ponadto stwierdził, że ustawa z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej nie dała żadnej delegacji prawnej dla stworzenia 
nowego rozporządzenia określającego zasady przydziału i ewidencjonowania 
środków przymusu bezpośredniego w parkach narodowych. Należy przez to 
rozumieć, jak sądzę, że po dniu 24 maja 2013 r., wzory „Książki ewidencji 
środków przymusu bezpośredniego” i „Książki wydania i przyjęcia środków 
przymusu bezpośredniego” nie są obowiązujące”. 

(dowód: akta kontroli str. 121) 

Pomimo, iż obowiązujące przepisy prawne nie określają wzoru książki ewidencji 
środków przymusu bezpośredniego, w ocenie NIK, skoro książka ta jest nadal 
prowadzona to zapisy w niej zawarte powinny odzwierciedlać rzeczywisty stan 
posiadanego wyposażenia. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność w zbadanym obszarze. 
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2. System szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Straży Parku, 
w tym stan bazy szkoleniowej 

2.1 System szkolenia strzeleckiego 

W Kampinoskim PN nie opracowano wewnętrznych regulacji w zakresie 
wyszkolenia strzeleckiego. Komendant Straży Parku wyjaśnił, że szkolenie 
strzeleckie jest realizowane wówczas, gdy pozwalają na to środki finansowe Parku. 
Dyrektor Kampinoskiego PN podał, że znaczący deficyt w zakresie środków 
finansowych pojawił się w Parku w 2014 r. Podczas sporządzania projektu planu 
finansowego na 2014 r. ograniczono o 1 600 tys. zł środki dotacji budżetowej na 
funkcjonowanie Parku, w tym 1 500 tys. zł na wydatki bieżące i 100 tys. zł na 
majątkowe. Sytuacja finansowa na rok 2015 uległa poprawie, tj. zwiększono dotację 
budżetową o 1 080 tys. zł (790 tys. zł – w sierpniu 2014 r. i 290 tys. zł – we wrześniu 
2014 r.). 

(dowód: akta Kontroli str. 50, 127) 

W ocenie NIK, Dyrektor Kampinoskiego PN dołożył należytej staranności w celu 
pozyskania środków finansowych na funkcjonowanie12 Parku w 2014 r. W wyniku 
spotkań wypracowano ścieżkę postępowania, a pomocą dla Kampinoskiego PN było 
wsparcie otrzymane z Funduszu Leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe. Pomimo tego wsparcia w 2014 r., żadna kwota nie została 
przeznaczona na szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy Straży Parku, ani na ich 
szkolenie doskonalące. 

2.2 Baza szkolenia strzeleckiego Straży Parku 

Kampinoski PN nie posiada własnej bazy w celu przeprowadzenia szkolenia 
strzeleckiego.  

(dowód: akta kontroli str. 29) 

2.3 Szkolenia strzeleckie funkcjonariuszy Straży Parku oraz ich wyszkolenie 
strzeleckie 

Pismem z 26 czerwca 2013 r. Komendant Straży Parku określił potrzeby finansowe 
na przeprowadzenie w 2014 r. czterech szkoleń strzeleckich dla funkcjonariuszy 
Straży Parku w łącznej wysokości 6,0 tys. zł. Ze względu na brak środków 
finansowych szkolenia te nie zostały zrealizowane. W 2014 r. Komendant Straży 
Parku nie opracował planu szkoleń oraz nie złożył zapotrzebowania finansowego na 
szkolenia dla funkcjonariuszy na rok 2015. W związku z korektą planu finansowego 
w zakresie środków własnych Kampinoskiego PN na rok 2015, Komendant Straży 
Parku zwrócił się o ujęcie kwoty w wysokości 2,0 tys. zł z przeznaczeniem na 
szkolenie strzeleckie dla funkcjonariuszy Straży Parku (1,5 tys. zł) i na zakup 
materiałów (0,5 tys. zł). Realizację tego szkolenia zaplanowano na wrzesień 2015 r.  

Minister Środowiska w dniu 10 lipca 2015 r. wyraził zgodę na dokonanie zmian 
w Planie finansowym Kampinoskiego PN na 2015 r. Decyzją nr 2/2015 z dnia 
14 lipca 2015 r., Dyrektor Kampinoskiego PN dokonał zmian w Planie finansowym, 
w wyniku, których m.in. zabezpieczono środki na ochronę przed szkodnictwem13. 

Ostatni raz szkolenie strzeleckie, funkcjonariusze Straży Parku odbyli 6 grudnia 
2012 r. W szkoleniu strzeleckim przeprowadzonym na strzelnicy CEL w Paprotni, 

                                                      
12  Pismo z dnia 6 sierpnia 2013 r. do Ministra Środowiska o przywrócenie dotacji w 2014 r. na poziomie roku 2013. Kolejne 

pisma do Ministerstwa Środowiska kierowano w dniach 11 sierpnia 2014 r. i 17 września 2014 r. Sytuacja finansowa 
kampinoskiego PN była przedmiotem spotkań z udziałem przedstawicieli departamentów: prawnego, ekonomicznego, 
leśnictwa i ochrony przyrody oraz Lasów Państwowych.  

13  W tym na zakup materiałów 500 zł i szkolenia funkcjonariuszy Straży Parku – 1 500 zł. 
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udział wzięło dziewięciu funkcjonariuszy Straży Parku, którzy wystrzelali po 50 szt. 
amunicji. Koszt wynajmu strzelnicy wyniósł 1 300 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 29-31, 112-113, 129-131) 

1. W okresie objętym kontrolą, żaden z funkcjonariuszy Straży Parku nie 
uczestniczył w szkoleniu strzeleckim, oraz innym szkoleniu doskonalącym. 

(dowód: akta kontroli str. 29, 35) 

Z wyjaśnień Dyrektora Kampinoskiego PN wynika, że jedyną przyczyną 
nieprzeprowadzenia szkoleń strzeleckich dla funkcjonariuszy Straży Parku była 
tragiczna sytuacja finansowa Kampinoskiego PN. Znaczne obniżenie dotacji 
budżetowej spowodowało, że brakowało środków finansowych na 
funkcjonowanie Parku. Dopiero w roku bieżącym sytuacja się na tyle poprawiła, 
że płynność finansowa Kampinoskiego PN przestała być zagrożona. 
Wygospodarowano środki na przeprowadzenie przynajmniej jednego szkolenia 
strzeleckiego. Realizacja tego zadania nastąpi zaraz po okresie urlopów, aby 
wszyscy funkcjonariusze Straży Parku wzięli w nim udział. 

Ponadto, Dyrektor Kampinoskiego PN podał, że celowym byłoby rozważenie 
ewentualnej organizacji, na szczeblu Ministerstwa Środowiska, szkoleń dla 
funkcjonariuszy Straży Parku ze wszystkich parków narodowych. Szkolenia takie 
nie powinny się ograniczać wyłącznie do treningu strzeleckiego, ale powinny 
również zawierać tematy z prawa, stosowania technik obronnych, posługiwania 
się środkami przymusu bezpośredniego, czy być omawiane konkretne sytuacje, 
zdarzenia celem doskonalenia postępowania funkcjonariuszy Straży Parku. 

(dowód: akta kontroli str. 77) 

Konsekwencją prawa do posiadania broni i jej faktycznego posiadania, jest 
również konieczność szkolenia strzeleckiego, a jego brak uniemożliwia, zdaniem 
NIK, prawidłową realizację zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy Straży 
Parku. Ponadto stałe doskonalenie umiejętności strzeleckich utrwala prawidłowe 
nawyki posługiwania się bronią i minimalizują możliwość popełnienia błędu, 
a zwiększają skuteczność w przypadku jej użycia.  

2. Komendant Straży Parku nie sporządził na 2015 r. planu szkoleń, co było 
niezgodne ze standardami kontroli zarządczej nr 6 określonymi w Komunikacie 
nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych14.  

(dowód: akta kontroli str. 29) 

Z wyjaśnień Dyrektora Kampinoskiego PN wynika m.in., że plan w zakresie 
szkoleń dla pracowników na 2015 r. sporządzał Zespół ds. Pracowniczych 
i Organizacyjnych. Z uwagi na brak środków finansowych nie żądałem od 
Komendanta Straży Parku planu szkoleń na 2015 r. Pismem z 25 marca 2015 r. 
Komendant Straży Parku zwrócił się o uwzględnienie szkolenia strzeleckiego 
i zakup materiałów w korekcie na br. Wniosek ten został uwzględniony. 

(dowód: akta kontroli str. 127) 

Zdaniem NIK, cele i zadania należy określać jasno i w co najmniej w rocznej 
perspektywie. 

Komendant Straży Parku nie złożył zapotrzebowania finansowego na organizację 
szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Parku do Planu finansowego Kampinoskiego 
Parku Narodowego na rok 2015.  

(dowód: akta kontroli str. 29-30) 

                                                      
14  Dz. Urz. MF. Nr 15, poz. 84. 
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Komendant Straży Parku wyjaśnił, że „w roku 2014, ze względu na fatalną sytuację 
finansową Kampinoskiego PN, z planu finansowego zostały wykreślone wydatki na 
ochronę przed szkodnictwem – w tym na przeprowadzenie treningów strzeleckich. 
Zasugerowawszy się tą sytuacją, znając rokowania finansowe na rok 2015, nie 
złożyłem w roku 2014 zapotrzebowania finansowego na szkolenia funkcjonariuszy 
Straży Parku na 2015 r. W marcu 2015 r., przy korekcie planu finansowego złożyłem 
do Dyrektora Parku notatkę w sprawie zaplanowania kosztów na ochronę przed 
szkodnictwem. Mój wniosek został zaaprobowany. Ponadto, w ramach planu 
finansowego na 2015-2018 koszty w zakresie środków własnych Kampinoskiego 
Parku Narodowego, zaplanowałem na rok 2015 kwotę 23,7 tys. zł na prowadzenie 
działań ochronnych w ekosystemach, w tym na zakup wyposażenia (amunicja do 
celów treningu strzeleckiego, laptop, 3 urządzenia GPS)”.  

(dowód: akta kontroli str. 75-76) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w zbadanym obszarze. 

3. Wykorzystanie broni służbowej przez funkcjonariuszy Straży 
Parku 

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w Kampinoskim PN nie 
zostały odnotowane przypadki użycia broni przez funkcjonariuszy Straży Parku 
w sytuacjach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a-b ustawy z dnia 
24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej15, jak również 
nie stwierdzono przypadku wykorzystania broni w sytuacjach określonych w art. 47 
pkt 1, 3, 5-6 tej ustawy.  

W okresie objętym kontrolą, nie odnotowano również przypadków użycia lub 
wykorzystania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Straży 
Parku, w sytuacjach określonych w art. 11 pkt 1-3, 10-14 wyżej wymienionej ustawy.  

Z analizy 18 raportów miesięcznych dotyczących funkcjonowania Straży Parku16, 
wynika, że w latach 2014-2015 (do 30 czerwca) funkcjonariusze Straży Parku 
skontrowali 2 319 osób17, 2 026 osobom zwrócili uwagę i je pouczyli, 55 osób ukarali 
mandatem karnym na łączną kwotę 14 350 zł, znaleźli 272 wnyki.  

W okresie objętym kontrolą, sześciu (spośród dziewięciu) funkcjonariuszy 
posiadających przydzieloną broń, 23 razy pobierało ten sam rodzaj broni 
z magazynu. Ponadto w latach 2014-2015 (do 30 czerwca) dwóch funkcjonariuszy 
Straży Parku, oprócz broni bojowej – pistolet GLOCK 17, pobrało 7-krotnie broń 
myśliwską, każdy o tym samym numerze.  

(dowód: akta kontroli str. 54-56, 61, 73-74) 

Dobrą praktyką, w ocenie NIK, jest stała współpraca z Policją polegającą m.in. na 
pełnieniu wspólnych służb przez policjantów i funkcjonariuszy Straży Parku. Zasady 
tej współpracy zostały określone w Ramowym planie współdziałania podpisanym 
przez KSP i Kampinoski PN18. W okresie objętym kontrolą, przeprowadzono 
64 wspólnych patroli19.  

(dowód: akta kontroli str. 122-125) 

                                                      
15  Dz. U. z 2013 r., poz. 628 ze zm. 
16  Sporządzonych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 
17  W tym: 284 wywożących drzewo, 2 026 naruszających przepisy ochrony przyrody, pięć naruszających przepisy p.poż., 

czterech wędkarzy. 
18  Ramowy plan współdziałania obowiązuje od 15 sierpnia 2011 r.  
19  Patrole prowadzono z udziałem policjantów: Rewiru Dzielnicowych KSP w Starych Babicach, Komisariatów Policji 

w Łomiankach i Czosnowie, Rewirów Dzielnicowych w Lesznie i Izabelinie. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

W okresie objętym kontrolą, trzech funkcjonariuszy Straży Parku pełniło służbę bez 
broni palnej, pomimo iż została im przydzielona. 

(dowód: akta kontroli str. 55) 

Dyrektor Kampinoskiego PN wyjaśnił, że „nie opracowano zasad (regulaminu) 
dotyczących wyposażenia funkcjonariuszy Straży Parku w broń i środki przymusu 
bezpośredniego na czas pełnienia przez nich służby. Środki przymusu 
bezpośredniego wydawane są funkcjonariuszom na stałe. Funkcjonariusz powinien 
posiadać przy sobie środki przymusu bezpośredniego w trakcie wykonywania 
czynności służbowych w terenie. Broń wydawana jest na czas pełnienia służby. 
Funkcjonariusze zamieszkali i pełniący służby w znacznym oddaleniu od siedziby 
posterunku Straży Parku w Izabelinie, tj. grupy terenowe SP w Kampinosie 
i Kromnowie mają wydaną broń palną i po służbie przechowują ją w miejscu 
zamieszkania. Natomiast funkcjonariusze grupy terenowej Laski mają możliwość 
pobierania broni z magazynu broni w sytuacjach, które ze względu na charakter 
służby zdecydowanie wymagają wyposażenia w broń palną bojową. Podkreślam 
natomiast jeszcze raz, że nie jest to wewnętrznie uregulowane. Po prawie roku 
pracy na stanowisku dyrektora Kampinoskiego PN dostrzegam konieczność 
opracowania takiego regulaminu, który będzie zawierał m.in. zasady wyposażenia 
funkcjonariuszy w broń i środki przymusu bezpośredniego na czas pełnienia służby. 
W tym celu w najbliższych dniach powołam zespół, który przygotuje projekt 
regulaminu. W dniu 13 lipca 2015 r. rozmawiałem na ten temat z Komendantem 
Komisariatu Policji w Czosnowie, a 17 lipca 2015 r. z Z-cą Komendanta Stołecznego 
Policji. Zaoferowano mi fachową pomoc w tworzeniu tego dokumentu. Regulamin 
zamierzam zatwierdzić do końca października br.”  

(dowód: akta kontroli str. 122) 

Ponadto Komendant Straży Parku wyjaśnił, że jeden z funkcjonariuszy nie miał 
wydawanej broni bojowej, ponieważ była w toku sprawa pożaru w jego miejscu 
zamieszkania i kradzieży broni służbowej. Pozostała dwójka funkcjonariuszy nie 
pobierała broni, ponieważ nie wykonywali czynności służbowych o podwyższonym 
stopniu ryzyka. Mieszkają w rejonie niezbyt odległym od Dyrekcji Parku i gdyby 
zaszła taka potrzeba, mogli mieć wydaną broń w trybie doraźnym. Natomiast ze 
względów osobistych funkcjonariusze Ci nie chcieli po służbie przechowywać broni 
w miejscu zamieszkania. 

(dowód: akta kontroli str. 75) 

Niewydawanie jednemu funkcjonariuszowi broni palnej, w ocenie NIK nie znajduje 
uzasadnienia, gdyż na stanie Straży Parku znajdowało się więcej broni palnej – 
GLOCK 17 niż było funkcjonariuszy. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym obszarze. 

4. Przechowywanie i zabezpieczenie przed utratą broni 
służbowej funkcjonariuszy Straży Parku 

4.1 Przechowywanie broni i sposób jej wydawania na czas pełnienia służby 
przez funkcjonariuszy Straży Parku 

Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r., 
Dyrektor Kampinoskiego PN wyraził pisemną zgodę dziewięciu funkcjonariuszom 
Straży Parku na przechowywanie, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2014 r., przydzielonej im broni bojowej wraz z amunicją w miejscu ich zamieszkania. 
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Pisemną zgodę Dyrektora Kampinoskiego PN na przechowywanie, w okresie od 
1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., broni bojowej wraz z amunicją otrzymało 
siedmiu funkcjonariuszy Straży Parku. Dyrektor Kampinoskiego PN określił zasady 
przechowywania broni i amunicji oraz zobowiązał funkcjonariuszy Straży Parku do 
ich przestrzegania20. W latach 2014-2015 (do 30 czerwca) broń z magazynu została 
wydana 30 razy sześciu funkcjonariuszom Straży Parku, w tym 23 razy broń bojowa 
GLOCK 17 i siedem razy broń myśliwska (dla dwóch funkcjonariuszy). Każdorazowe 
pobranie broni i jej zdanie zostało odnotowane w „Książce wydania – przyjmowania 
broni palnej i amunicji”.  

 (dowód: akta kontroli str. 54-56, 70-72) 

Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r., 
Dyrektor Kampinoskiego PN powołał komisję w celu dokonania przez nią oceny 
warunków przechowywania broni bojowej i amunicji w mieszkaniach funkcjonariuszy 
Straży Parku. Z analizy dziewięciu protokołów21 kontroli warunków przechowywania 
broni i amunicji przez funkcjonariuszy Straży Parku w miejscu ich zamieszkania 
wynika, że u wszystkich zostały spełnione kryteria określone w przepisach 
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.  

(dowód: akta kontroli str. 90) 

4.2 Kontrola warunków przechowywania broni 

W dniu 24 lutego 1998 r., KSP dokonała protokolarnego odbioru magazynu broni, 
zlokalizowanego w siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, 
potwierdzając, że magazyn broni został zlokalizowany i urządzony zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie 
funkcjonowania Straży Parku w parkach narodowych22. 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, KSP przeprowadziła 
17 grudnia 2009 r. i 7 stycznia 2010 r. kontrolę w Kampinoskim PN23, w wyniku 
której stwierdzono niespełnienie wymagań technicznych magazynu broni oraz 
ewidencjonowania amunicji będącej na wyposażeniu Straży Parku. W związku ze 
stanowiskiem Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, odnośnie braku podstaw do 
weryfikacji uprawnień strażników, którym broń została przydzielona w czasie 
obowiązywania ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody24, 
wniosek w tym zakresie przestał być obowiązujący. Pozostałe wnioski pokontrolne 
KSP, zostały zrealizowane, a mianowicie: zakupiono zewnętrzne drzwi do 
magazynu broni z atestem oraz zaewidencjonowano całość amunicji będącej na 
wyposażeniu Straży Parku w „Książce ewidencji broni palnej i amunicji”. 

(dowód: akta kontroli str. 93-105) 

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r., 
Dyrektor Kampinoskiego PN upoważnił Komendanta Straży Parku do 

                                                      
20  1. Broń i amunicja przechowywana w mieszkaniu musi znajdować się w zamkniętej kasetce metalowej przymocowanej 

trwale do elementów konstrukcyjnych budynku. Broń i amunicja powinna być pod stałym nadzorem. 2. Broń 
przechowywana w mieszkaniu powinna być wyczyszczona i rozładowana a amunicja umieszczona w pojemnikach, 
w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. 3. Broń oraz amunicję należy zdać do magazynu broni 
Kampinoskiego PN w przypadku nieobecności w pracy dłużej niż 5 dni oraz każdorazowo na polecenie Dyrektora Parku. 
4. Broń wraz z amunicją należy zdać do magazynu broni niezwłocznie, gdy niemożliwe jest spełnienie warunków 
określonych w pkt 1. 

21  U wszystkich funkcjonariuszy Straży Parku, którzy posiadają pisemną zgodę na pełnienie służby z bronią palną. 
22  Dz. U. Nr 30, poz. 138 ze zm. 
23  Zakres kontroli obejmował: rodzaj oraz ilość uzbrojenia pozostającego na wyposażeniu Straży Parku; dopełnienie 

obowiązku przez Dyrektora parku narodowego upoważnienia funkcjonariusza Straży Parku do ewidencjonowania 
i przechowywania broni palnej wraz z amunicją; sposób rejestracji broni i amunicji; rodzaj prowadzonej dokumentacji 
dotyczącej wydawania i przyjmowania broni i amunicji; warunki przechowywania oraz zgodność stanu faktycznego 
i ewidencyjnego broni i amunicji; posiadanie przez funkcjonariuszy Straży Parku uprawnień do wykonywania zadań 
z bronią palną „na świadectwo”. 

24  Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz.1079 ze zm. – uchylona z dniem 1 maja 2004 r. 
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ewidencjonowania i przechowywania broni palnej wraz z amunicją w magazynie 
broni oraz uczynił go osobiście odpowiedzialnym za właściwe zabezpieczenie 
magazynu broni oraz prawidłowe prowadzenie książek: ewidencji broni palnej 
i amunicji oraz wydawania – przyjmowania broni palnej i amunicji.  

(dowód: akta kontroli str. 67-69) 

Oględziny magazynu broni, przeprowadzone przez NIK w dniu 9 lipca 2015 r. 
wykazały, że: 

 został on usytuowany w pomieszczeniu bez otworów okiennych na parterze 
murowanego budynku Dyrekcji Kampinoskiego PN, do którego wejście 
prowadziło bezpośrednio z pomieszczenia służbowego Komendanta Straży 
Parku,  

 zabezpieczony został w sygnalizację alarmową przeciwwłamaniową, 
podłączoną do stanowiska interwencyjnego pełniącego całodobowy dyżur, 

 posiadał zewnętrzne drzwi antywłamaniowe atestowane. Drzwi wewnętrzne 
metalowe (blacha osadzona na kątowniku), do blachy po obwodzie 
przyspawany był płaskownik stanowiący zabezpieczenie przeciwwyważeniowe, 
zamykane na trzy zamki oraz zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę, 

 został wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy, skrzynie z piaskiem i apteczkę 
pierwszej pomocy, 

 wewnątrz znajdowała się metalowa szafa na broń i amunicję, zamykana na dwa 
zamki zapadkowe oraz kłódkę, przystosowana do nałożenia plomby.  

Magazyn broni w Kampinoskim PN spełniał wymogi określone w § 2 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. 

Ustalono, że warunki ważności Certyfikatu zgodności Nr P41/296/2009 (3522) dla 
drzwi zewnętrznych magazynu broni typu SELENA utraciły ważność z dniem 2 lipca 
2012 r., a Aprobata techniczna ITB AT-15-8090/2009 dla tych drzwi utraciła 
ważność 29 czerwca 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 89-92) 

W okresie objętym kontrolą, Komendant Straży Parku przeprowadził sześć kontroli25 
u czterech funkcjonariuszy, którzy posiadali pisemną zgodę na przechowywanie 
broni i amunicji z miejscu swojego zamieszkania. Z analizy protokołów kontroli 
wynika, że wszyscy funkcjonariusze Straży Parku przechowywali broń i amunicję 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

(dowód: akta kontroli str. 106-111) 

4.3 Inwentaryzacja i kontrola broni przechowywanej w magazynie broni 

W dniach 1-7 października 2014 r. przeprowadzono spis z natury środków 
znajdujących się w pomieszczeniu nr 15 oraz przylegającym do niego magazynu 
broni, zlokalizowanym w budynku Dyrekcji Kampinoskiego PN. Komisja 
inwetaryzacyjna w arkuszu spisu z natury wykazała, że w magazynie broni znajduje 
się m.in.: automat śrutowy Rottwiel, 12 szt. broni palnej z amunicją, dubeltówka, 
automat śrutowy FN, 12 szt. kajdanek, 12 szt. pałek służbowych, 10 szt. ręcznych 
miotaczy gazu. Z analizy zapisów zawartych w „Książce wydawania – przyjmowania 
broni palnej i amunicji wynika, że jedna szt. broni palnej bojowej GLOCK 17 seria 
HAM 274 została pobrana w dniu 2 października 2013 r., a następnie 19 czerwca 
2015 r. odebrana z depozytu Komendy Rejonowej Policji Warszawa II i przyjęta do 

                                                      
25  W tym cztery w 2014 r. i dwie do 30 czerwca 2015 r. 
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magazynu broni. Broń ta została skradziona funkcjonariuszowi Straży Parku w dniu 
30 listopada 2013 r. w czasie pożaru jego mieszkania.  

W dniu 15 stycznia 2015 r., Dyrektor Kampinoskiego PN zatwierdził sprawozdanie 
z przeprowadzonego spisu z natury majątku znajdującego się na stanie 
Kampinoskiego PN na 1 października 2014 r. i 31 grudnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 54-55, 63, 78-84) 

Z analizy książki kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą, w Kampinoskim PN 
przeprowadzono łącznie 19 kontroli. Żadna z nich nie obejmowała swym zakresem 
zagadnień dotyczących funkcjonowania Straży Parku, wyposażenia, sposobu 
ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz środków przymusu 
bezpośredniego. Ostatnia kontrola przeprowadzona przez KSP miała miejsce 
w 2010 r. Jaj zakres i ustalenia zostały opisane w pkt. 4.2. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 88) 

4.4 Przypadki utraty broni 

W dniu 30 listopada 2013 r. w czasie pożaru domu funkcjonariusza Straży Parku, 
została skradziona broń palna bojowa – pistolet GLOCK 17 HAM 274 wraz z dwoma 
magazynkami i 34 szt. amunicji. Broń ta oraz dwa magazynkami i 5 szt. amunicji 
została odebrana z depozytu Komendy Rejonowej Policji Warszawa II w dniu 
19 czerwca 2015 r., a jej zwrot został odnotowany w „Książce ewidencyjnej broni 
i amunicji”. KSP dla tej broni wydała duplikat świadectwa, seria PA-BO nr 18018.  
W okresie objętym kontrolą, nie stwierdzono innego przypadku utraty broni. 

(dowód: akta kontroli str. 63, 122) 

1. W trakcie oględzin magazynu broni stwierdzono, że siedem sztuk broni bojowej 
GLOCK 17 znajdowało się w fabrycznym opakowaniu (futerale). Było to 
niezgodne z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r.  

(dowód: akta kontroli str. 90) 

Komendant Straży Parku wyjaśnił, „uznałem, że fabryczne opakowanie, 
specjalnie dostosowane do konkretnego rodzaju broni, najlepiej nadaje się do jej 
przechowywania wraz z wyposażeniem (dwa magazynki, wycior, szczotka do 
lufy, amunicja w specjalnych opakowaniach). Uznałem, jak widać błędnie, że 
chodzi o to, aby broń była wyjęta z kabury. W opakowaniach broń była 
rozładowana i ze spuszczonym kurkiem, czysta i zakonserwowana. Ponieważ 
taki sposób zabezpieczenia i przechowywania broni bojowej został uznany za 
niewłaściwy, już podjąłem kroki w celu wyposażenia magazynu broni w specjalne 
stojaki, umożliwiające umieszczenie na nich pistoletów GLOCK 17”.  

(dowód: akta kontroli str. 121) 

W ocenie NIK, taki sposób przechowywania broni bojowej uniemożliwia, bez 
otwarcia futerału, sprawdzenie czy broń jest prawidłowo zabezpieczona oraz czy 
faktycznie znajduje się w tym opakowaniu. 

2. Warunki ważności Certyfikatu zgodności Nr P41/296/2009 (3522) dla drzwi 
zewnętrznych magazynu broni typu SELENA utraciły ważność z dniem 2 lipca 
2012 r., a Aprobata techniczna ITB AT-15-8090/2009 dla tych drzwi utraciła 
ważność 29 czerwca 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 91-92) 

W dniu 14 lipca 2015 r., tj. w trakcie kontroli NIK, uzyskano aktualizacje tych 
dokumentów, tj. drzwi zewnętrzne magazynu broni posiadają Certyfikat 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zgodności Nr P41/500/2012 (5095) z datą ważności do 30 października 2015 r., 
a Aprobata techniczna ITB AT-15-8090/2012 do 30 marca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 116-117)  

3. W dniach 1-7 października 2014 r., Komisja inwentaryzacyjna w arkuszu spisu 
z natury nr 139 w poz. 243 wykazała, że w magazynie broni znajdowało się 
12 szt. broni palnej, co było niezgodne ze stanem faktycznym, ponieważ w tym 
okresie w magazynie broni znajdowało się 11 szt. broni bojowej – GLOCK 17. 
Jeden pistolet GLOCK 17 nr HAM 274 wraz z dwoma magazynkami i 34 szt. 
amunicji został w dniu 30 listopada 2013 r. skradziony funkcjonariuszowi Straży 
Parku, podczas pożaru jego domu. Pistolet ten 19 czerwca 2015 r. został 
odebrany z depozytu Komendy Rejonowej Policji Warszawa II i przyjęty do 
magazynu broni w Kampinoskim PN. 

(dowód: akta kontroli str. 59, 63) 

Dyrektor Kampinoskiego PN wyjaśnił m.in., że „niezwłocznie po podjęciu tej 
informacji, tj. 10 lipca 2015 r. przeprowadził rozmowę z Przewodniczącą grupy 
spisowej i Komendantem Straży Parku. W dniu 14 lipca 2015 r. skierował pisma 
do tych osób o naganności takiego postępowania, konsekwencjach służbowych 
i oczekiwanej radykalnej poprawie stylu pracy. Ponadto poinformował, że temat 
ten (pomimo corocznych szkoleń inwentaryzacyjnych) będzie przedmiotem 
szczególnego zainteresowania, a wyniki spisu 2015 r. i lat kolejnych będą 
poddawane szczegółowej kontroli”. 

(dowód: akta kontroli str. 126, 128) 

W ocenie NIK, błąd popełniony podczas przeprowadzania spisu z natury wynika 
z niedostatecznego przeszkolenia osób przeprowadzających ten spis. 

Stwierdzone nieprawidłowości w 3 spośród 4 zbadanych obszarów, zdaniem NIK, 
świadczą o niewystarczającym nadzorze nad komórkami organizacyjnymi 
Kampinoskiego PN, realizującymi zadania w tym zakresie. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie 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) przeprowadzanie szkoleń strzeleckich oraz innych szkoleń doskonalących 
dla funkcjonariuszy Straży Parku, 

2) wykazywanie w arkuszach spisu z natury, środków pozostających 
w faktycznym posiadaniu Parku w dniu dokonywania spisu, 

3) przechowywanie broni palnej w magazynie broni w sposób określony 
w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r., 

4) rzetelne prowadzenie „Książki ewidencji broni palnej i amunicji” oraz „Książki 
ewidencji środków przymusu bezpośredniego”, 

5) sporządzanie rocznych planów szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Parku, 

6) wzmożenie nadzoru nad Posterunkiem Straży Parku, a w szczególności 
w zakresie ewidencjonowania i przechowywania broni palnej i amunicji. 

  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK Panu Dyrektorowi 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 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. 

 

Warszawa, dnia 29 lipca 2015 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Wicedyrektor 
Janusz Łojewski 

Grzegorz Jamrozowicz 
doradca ekonomiczny 
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