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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 

Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontroler Kontrolę, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli1, przeprowadził Robert Kaczmarczyk, doradca prawny, upoważnienie 
do kontroli nr 95260 z 14 maja 2015 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2 t. I) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei PKP PLK S.A. w Warszawie2 
ul. J. Kijowska 20, 03-734 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Komendantem Regionu Straży Ochrony Kolei w Warszawie 3, od 6 grudnia 2006 r. 
jest Mariusz Czapski 

(dowód: akta kontroli str. 3-4 t. I) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie4 wykorzystanie broni przez Komendę 
Regionalną Straży Ochrony Kolei w latach 2014-2015 (do 22 czerwca). 

Ocena pozytywna została sformułowana na podstawie ustaleń kontroli 
wskazujących na prawidłowe przechowywanie i wydawanie broni. Uzbrojenie 
funkcjonariuszy SOK oraz ich wyszkolenie strzeleckie umożliwiają realizację 
ustawowych zadań. Wszyscy funkcjonariusze5 SOK posiadali uprawnienia do 
pełnienia obowiązków służbowych z bronią. W okresie objętym kontrolą, nie 
odnotowano incydentów związanych z niewłaściwym lub nieumiejętnym 
posługiwaniem się bronią przez funkcjonariuszy SOK. 

III.  Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Uzbrojenie SOK i jej funkcjonariuszy 

1.1. W okresie objętym kontrolą, Komenda Regionalna SOK przy doborze broni 
i wyposażeniu do realizacji swoich zadań opierała się na standardach określonych 
w Decyzji nr 5/2015 Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia 29 stycznia 
2015 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki bronią, amunicją i środkami 
przymusu bezpośredniego6 oraz w Decyzji nr 56/2013 Komendanta Głównego 
Straży Ochrony Kolei z dnia 20 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad 
pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei w PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei7. W Komendzie Regionalnej 
SOK nie opracowano własnych koncepcji uzbrojenia i wyposażenia. 

(dowód: akta kontroli str. 34-141 t. I, 267-271 t. I) 

                                                      
1  Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. – dalej także ustawa o NIK. 
2  Dalej także: Komenda Regionalna SOK. 
3  Dalej także: Komendant Regionu SOK. 
4  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
5 Badaniem objęto 15 funkcjonariuszy wybranych metodą losową. 
6  Dalej: Decyzja 5/2015. 
7  Dalej: Decyzja 56/2013. 
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1.2. W okresie objętym kontrolą, podstawą wyposażenia funkcjonariuszy w broń 
i wyposażenie w czasie pełnienia służby były normatywy określone w decyzjach 
nr 56/2013 i 5/2015. Komendant Regionu SOK nie opracował własnych normatywów 
wyposażenia funkcjonariuszy SOK. 

(dowód: akta kontroli str. 34-141 t. I, 267 t. I) 

1.3. Według stanu na dzień 22 czerwca 2015 r., w Komendzie Regionalnej SOK 
zatrudnionych było 256 osób, w tym 5 pracowników administracyjnych. 
Funkcjonariusze SOK pełnią swoje obowiązki w Komendzie Regionalnej SOK oraz 
6 posterunkach. Badaniami kontrolnymi odnośnie spełniania wymagań do pełnienia 
służby z bronią objęto 15 funkcjonariuszy, którzy w czasie pełnienia służby byli 
wyposażeni w broń palną. Badania wykazały, iż wszyscy funkcjonariusze SOK 
posiadali obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie, uregulowany 
stosunek do służby wojskowej, nie byli karani za przestępstwa umyślne. Było to 
zgodne z wymogami określonymi w art. 59 ust. 4 pkt. 1, 3, 4, 6, 7 ustawy z dnia 
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym8. Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad 
oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek 
uprawnionych do orzekania o tej zdolności9, funkcjonariusze posiadali aktualne 
badania okresowe i psychologiczne. Z analizy badanych dokumentów wynika, że nie 
zawierały one informacji dotyczących zasięgania opinii względem funkcjonariuszy 
z miejsca ich zamieszkania. Jak wyjaśnił Komendant Regionu SOK, aktualnie brak 
jest przepisów, które wskazywałyby sposób, bądź określałyby zasady uzyskiwania 
opinii o kandydatach. 

(dowód: akta kontroli str.142-143, 268 t. I) 

1.4. Z dokumentacji 15 funkcjonariuszy SOK wynika, że posiadali oni wymagane 
uprawnienia do posługiwania się bronią służbową oraz zdali z wynikiem pozytywnym 
egzamin na funkcjonariusza SOK. 

(dowód: akta kontroli str. 143-195 t. I) 

1.5. Na dzień zakończenia kontroli10, Komenda Regionalna SOK była wyposażona 
w: 4 paralizatory Enforeer mod. PHAZZER, 24 paralizatory dotykowe, 83 kajdanki 
szczękowe, 97 pałki służbowe, 25 pałek szturmowych, 48 pałek wielofunkcyjnych, 
158 RMG, 62 pałki EMS-12, 7 pałek EMS-12, 69 futerałów na pałki EMS, 144 
pistolety P-99 Walter, 13 pistoletów maszynowych PM-98 Glauberyt. 

(dowód: akta kontroli str. 220-264 t. I) 

Jak wyjaśnił Komendant Regionu SOK, podlegli mu funkcjonariusze nie posiadają 
broni osobistej. Sporządzany jest wykaz, który zawiera nazwiska funkcjonariuszy 
i numery „przydzielonej” im broni służbowej. Każdy funkcjonariusz ma przydzieloną 
broń na zasadach jeden funkcjonariusz – jedna broń służbowa lub 2 funkcjonariuszy 
– jedna broń służbowa. Taki podział podyktowany jest mniejszą liczbą sztuk broni, 
niż zatrudnionych ogółem funkcjonariuszy. Jest to zgodne z § 3 pkt 1 Decyzji 
5/2015. 

   (dowód: akta kontroli str.272-275 t. I) 

1.6. Jak wyjaśnił Komendant Regionu SOK, zgodnie z Decyzją 56/2013 służba 
dyżurna po przybyciu do pracy zapoznaje się z poleceniami przełożonych, 
dokumentacją służbową, sytuacją i zdarzeniami w terenie oraz zadaniami do 
realizacji. W zależności od rodzaju realizowanych zadań funkcjonariusze SOK 

                                                      
8 Dz. U. z 2013, poz. 1594 ze zm. Dalej: ustawa o transporcie kolejowym. 
9 Dz. U. Nr 232, poz. 2332 ze zm. 
10 22 czerwca 2015 r. 
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otrzymują określony rodzaj broni, środki przymusu bezpośredniego oraz pozostałe 
wyposażenie. 

W Komendzie Regionalnej SOK prowadzona jest książka wydania i przyjęcia broni, 
amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego. Przy wydawaniu oraz zdawaniu 
broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego podawano godzinę, co 
poświadczała podpisem osoba wydająca oraz odbierająca wyposażenie. 
Wpisywana była również ilość wydanej amunicji, nazwa broni i jej numer fabryczny, 
seria i numer świadectwa broni oraz nazwa środków przymusu bezpośredniego. 

(dowód: akta kontroli str.272-275 t. I) 

W działalności Komendy Regionalnej SOK w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania w zbadanym obszarze. 

2. System szkolenia strzeleckiego oraz stan bazy szkoleniowej 

2.1. W okresie objętym kontrolą, Komenda Regionalna SOK nie posiadała własnej 
bazy szkoleniowej. Szkolenia strzeleckie realizowane były na terenie strzelnicy 
należącej do Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego „LEGIA” Warszawa, 
z którym stosowną umowę zawarł Komendant Główny SOK.  
Dokument przedstawiony NIK, jako „atest strzelnicy” został wydany w dniu 1 grudnia 
2014 r. przez Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Prezesa 
Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego „LEGIA” Warszawa Sekcja Strzelecka 
oraz Kierownika Strzelnicy Rembertów Poligon Sekcji Strzeleckiej Centralnego 
Wojskowego Klubu Sportowego „LEGIA”. W dokumencie tym nie wskazano 
podstawy prawnej jego wydania. 

 (dowód: akta kontroli str. 276-311 t. I) 

2.2. Szkolenie funkcjonariuszy Komendy Regionalnej SOK odbywało się na 
podstawie rocznych planów szkoleń, w których liczba godzin szkoleń uzależniona 
była od rodzaju służby pełnionej przez funkcjonariuszy. Największą liczbę godzin 
szkoleń przewidziano dla strażników, st. strażników, przodowników, 
st. przodowników oraz dowódcy GIO (w 2014 r. po 32 godzin lekcyjnych, a w 2015 r. 
po 64 godzin lekcyjnych), najmniej dla Komendanta Regionalnego SOK i jego 
zastępców (w 2014 r. po 16 godzin lekcyjnych, a w 2015 po 15 godzin lekcyjnych). 
W okresie objętym kontrolą, funkcjonariusze SOK trzykrotnie przechodzili szkolenia 
strzeleckie (dwa w 2014 r. oraz jedno 2 czerwca 2015 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 314-316 t. I) 

2.3. W 2014 r. Komendant Główny SOK wydał decyzję nr 13/2014 z dnia 
4 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia strzelań szkoleniowych w 2014 r. 
W celu realizacji szkoleń strzeleckich w Komendzie Głównej SOK opracowano dla 
wszystkich struktur SOK programy szkoleń, tj.: kurs doskonalący dla funkcjonariuszy 
operacyjnych SOK, kurs doskonalący dla służby dyżurnej SOK oraz kurs 
doskonalący dla kadry kierowniczej SOK. 
Do prowadzenia zajęć na kursach doskonalących wyszkolenie strzeleckie zostały 
sporządzone konspekty. Udokumentowanie przeprowadzonych szkoleń było 
dokonywane w postaci notatek służbowych. Ogółem w 2014 r. w Komendzie 
Regionalnej SOK zorganizowano 23 szkolenia strzeleckie, w których łącznie 
uczestniczyło 605 funkcjonariuszy. 

(dowód: akta kontroli str. 317-472 t. I) 

W 2015 r. Komendant Główny SOK wydał decyzję nr 10/2015 z dnia 3 lutego 
2015 r. w sprawie przeprowadzenia strzelań szkoleniowych na kursach oraz 
egzaminach z wyszkolenia strzeleckiego w 2015 r. Określił również zasady kursów 
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doskonalących w SOK oraz wprowadził wytyczne do prowadzenia zajęć 
z wyszkolenia strzeleckiego na kursach doskonalących. Opracował również 
programy szkoleń: kurs doskonalący dla kadry kierowniczej SOK, kurs doskonalący 
dla służby dyżurnej SOK oraz kurs doskonalący dla funkcjonariuszy operacyjnych 
SOK.  
W celu realizacji zajęć w zakresie wyszkolenia strzeleckiego Komendant Regionu 
SOK zatwierdził konspekt do prowadzenia zajęć na kursie doskonalącym dla kadry 
i służby dyżurnej SOK – wyszkolenie strzeleckie oraz konspekt do prowadzenia 
zajęć na kursie doskonalącym dla funkcjonariuszy operacyjnych SOK w zakresie 
wyszkolenia strzeleckiego. 

(dowód: akta kontroli str. 1-84 t. II) 

Szczegółową analizą objęto szkolenie strzeleckie zrealizowane w dniu 2 czerwca 
2015 r. 
W celu realizacji szkolenia strzeleckiego Komendant Regionu SOK zatwierdził plan 
konwoju amunicji. W planie określono m.in. cel, czas trwania konwoju, trasę 
konwoju, skład, środki transportu, wyposażenie funkcjonariuszy. Sporządzono 
również plan działania w razie awarii samochodu oraz w razie napadu na konwój. 
Amunicja do prowadzenia szkolenia strzeleckiego została pobrana z magazynu na 
podstawie karty rozchodu amunicji. W trakcie ćwiczeń strzeleckich funkcjonariusze 
pobierali przed każdą konkurencją odpowiednią ilość amunicji, co potwierdzali 
podpisem. Ilość amunicji pobranej przez funkcjonariuszy była zgodna z ilością 
amunicji wskazanej w karcie jej rozchodu.  
Szkolenie strzeleckie przeprowadził inspektor Lech Sokołowski – kierownik 
strzelania oraz dwóch instruktorów. Osoby te posiadały uprawnienia instruktorów 
dyscypliny sportowej strzelectwa sportowego. 
Kierownik strzelania wstrzymał rozpoczęcie zajęć z ostrą amunicją z uwagi na 
wystąpienie na strzelnicy elementów betonowych, które mogłyby stanowić 
zagrożenie dla przebywających na niej osób. Po zabezpieczeniu wystających 
elementów betonowych za pomocą worków z piaskiem oraz starych opon 
samochodowych, kierownik strzelania rozpoczął ćwiczenia z ostrą amunicją. 
W trakcie szkolenia strzeleckiego zorganizowano punkt pierwszej pomocy 
medycznej, który prowadził funkcjonariusz wyszkolony w zakresie pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Funkcjonariusz ten był zaopatrzony w apteczkę pierwszej pomocy. 
Szkolenie zostało udokumentowane w Dzienniku realizacji szkolenia, który zawierał 
listę uczestników. 
W trakcie szkolenia, przed rozpoczęciem poszczególnych konkurencji, instruktorzy 
przypominali zasady bezpiecznego posługiwania się bronią oraz demonstrowali 
prawidłowe wykonanie ćwiczeń strzeleckich. Strzelania odbywały się w dwójkach. 
Każdy strzelający miał zapewnioną asystę instruktora. 
Wyniki strzelań zostały zapisywane przez kierownika szkolenia w kartach wyników. 
Wszyscy uczestnicy szkolenia zaliczyli pozytywnie strzelanie z ostrej amunicji. 
Zorganizowano również punkt wydawania amunicji. Pobranie amunicji 
funkcjonariusze potwierdzali podpisem. 

 (dowód: akta kontroli str. 85-126 t. II, 348-368 t. II) 

W działalności Komendy Regionalnej SOK w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania w zbadanym obszarze.  

3. Wykorzystanie broni służbowej przez funkcjonariuszy SOK 

3.1. W okresie objętym kontrolą doszło do jednego przypadku użycia broni 
służbowej, w sytuacji wskazanej w art. 45 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 maja 2013 r. 
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o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej11, a mianowicie z 8/9 grudnia 
2014 r. na trasie Żyrardów – Grodzisk Mazowiecki funkcjonariusz SOK oddał strzał 
ostrzegawczy do osoby, która nie zatrzymała się na wezwanie funkcjonariuszy oraz 
próbowała rozjechać jednego z nich samochodem osobowym. Sprawca czynu 
został ujęty przez Policję. W postępowaniu przygotowawczym przyznał się on do 
napaści na funkcjonariuszy SOK i dobrowolnie poddał się karze. W związku 
z zużyciem amunicji dokonano uzupełnienia normatywu o brakujący nabój. W latach 
2014 – 2015 (do 22 czerwca) nie było innych przypadków użycia broni wskazanych 
w art. 45 uośpbibp, jak również wykorzystania broni w sytuacjach, o których mowa 
w art. 47 tej ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 226-243 t. II) 

3.2. W okresie objętym kontrolą, w Komendzie Regionalnej SOK, nie było 
wypadków związanych z posługiwaniem się bronią służbową.  

   (dowód: akta kontroli str. 269 t. I) 

W działalności Komendy Regionalnej SOK w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania w zbadanym obszarze.  

4. Przechowywanie i zabezpieczenie broni w SOK 

4.1. W Komendzie Regionalnej SOK funkcjonariusze nie posiadali broni osobistej. 
Broń służbowa była im wydawana na czas pełnienia obowiązków służbowych, co 
było odnotowywane w Książce wydania i przyjęcia broni, amunicji oraz środków 
przymusu bezpośredniego. Prowadzone były również: Książka ewidencji amunicji, 
Książka ewidencji broni oraz Książka ewidencji środków przymusu bezpośredniego. 

   (dowód: akta kontroli str. 221-264 t. I, 269 t. I) 

4.2. Broń służbowa była przechowywana w magazynie broni, który znajdował się 
na terenie Komendy Regionalnej SOK. Oględziny usytuowania magazynu broni 
wykazały, iż znajduje się on za dyżurką, w której w trakcie oględzin pełniło służbę 
dwóch uzbrojonych funkcjonariuszy. Magazyn broni zabezpieczony był drzwiami 
przeciwwłamaniowymi. Broń i amunicja była przechowywana w 3 szafach 
pancernych. Pomieszczenie magazynu broni nie posiadało okien i było utrzymane 
w czystości i porządku. 

(dowód: akta kontroli str. 136-143 t. II) 

4.3. W Komendzie Regionalnej SOK prowadzona była Książka kontroli uzbrojenia. 
W 2014 r. przeprowadzono 14 kontroli broni, w trakcie których skontrolowano 
436 sztuk broni. W 2015 r. do zakończenia kontroli przeprowadzono 6 kontroli, 
w których skontrolowano 277 sztuk broni. Ponadto Komenda Główna SOK 
przeprowadziła w 2014 r. kontrolę zabezpieczenia broni w trakcie montażu szaf 
w magazynie. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. W 2015 r. Komenda Główna 
SOK przeprowadziła 2 kontrole magazynu broni, kontrole nie wykazały 
nieprawidłowości.  
Ponadto w okresie objętym kontrolą, Komendant Regionu SOK przeprowadził 
w podległych jednostkach 17 kontroli, które obejmowały stan i przechowywanie 
broni służbowej (8 w 2014 r. i 9 do 22 czerwca 2015 r.) 

(dowód: akta kontroli str.187-225, 375-404 t. II) 

4.4. W dniu 9 kwietnia 2015 r. Komenda Stołeczna Policji przeprowadziła 
w Komendzie Głównej SOK oraz podległych jednostkach (w tym w Komendzie 
Regionalnej SOK w Warszawie) kontrole w zakresie wykonywania obowiązków 

                                                      
11 Dz. U. z 2013 r., poz. 628 ze zm. - dalej także: uośpbibp. 
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wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji12. 
W wyniku kontroli przeprowadzonej w Komendzie Regionalnej stwierdzono 
uchybienia i nieprawidłowości: w sposobie rejestracji broni i amunicji, w zakresie 
prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej wydawania i przyjęcia broni, 
amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego, w zakresie zgodności stanu 
faktycznego i ewidencyjnego broni i amunicji, polegającego na dokonywaniu 
przeprawiania cyfr, nazw i zamazywania omyłkowo wprowadzonych zapisów 
w prowadzonej dokumentacji. 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami sformułowano 5 wniosków 
pokontrolnych, które dotyczyły: 

 uzupełnienia rubryk w książce ewidencji broni, zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w nagłówkach poszczególnych kolumn określonych we wzorze 
stanowiącym załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie rodzaju i sposobów 
ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji 
i środków przymusu bezpośredniego13, 

 wypełniania rubryk w książce ewidencji amunicji zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w nagłówkach poszczególnych kolumn określonych we wzorze 
stanowiącym załącznik 2 do rozporządzenia MIiR z 11 kwietnia 2014 r., 

 bieżącego prowadzenia książki ewidencji broni, tak, aby zapisy 
odzwierciedlały stan faktyczny posiadanej broni, 

 wypełniania odpowiednich rubryk w książce wydania i przyjęcia broni, 
amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego przed rozpoczęciem 
służby oraz po jej zakończeniu, zgodnie z przeznaczeniem określonym 
w nagłówkach poszczególnych kolumn określonych we wzorze 4 do 
rozporządzenia MIiR z 11 kwietnia 2014 r., 

 dokonywania korekt błędnych zapisów w sposób określony w § 1 ust. 7 
rozporządzenia MIiR z 11 kwietnia 2014 r. 

Kontrola przeprowadzona przez Komendę Główną SOK w dniu 7 maja 2015 r. 
wykazała, że wnioski pokontrolne zostały wykonane. 

(dowód: akta kontroli str. 162-186 t. II) 

4.5.  W okresie objętym kontrolą, w Komendzie Regionalnej SOK nie było 
przypadków utraty broni służbowej. 

   (dowód: akta kontroli str. 269 t. I) 

W działalności Komendy Regionalnej SOK w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania w zbadanym obszarze.  

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych. 
  

                                                      
12 Dz. U. z 2012 r, poz. 576 ze zm.  
13 Dz. U. z 2014 r., poz. 606 - dalej: rozporządzenie MIiR z 11 kwietnia 2014 r. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
Komendanta Regionu SOK w Warszawie, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, Panu Komendantowi 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. 

 

Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Warszawie 

 

Kontroler 
Wicedyrektor 

Janusz Łojewski 
  

Robert Kaczmarczyk 
doradca prawny 

 

 

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

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


