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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 
Kontroli, przeprowadził Bogdan Gorzałkowski, specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr 95258 z 08 maja 2015 r.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 1-2) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie1, ul. Stefana 
Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie2, jest 
od 1 sierpnia 2009 r. Robert Kucyk 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej 
nieprawidłowości3, wykorzystanie broni przez Państwową Straż Rybacką 
w Warszawie. 

Ocena pozytywna została sformułowana na podstawie ustaleń kontroli 
wskazujących, iż przechowywanie i wydawanie broni prowadzono zgodnie 
z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
4 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, 
przechowywania i ewidencjonowania przez Państwową Straż Rybacką broni palnej, 
sygnałowej, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego4. Uzbrojenie 
strażników PSR, ich wyszkolenie strzeleckie umożliwiają realizację ustawowych 
zadań. 

Zidentyfikowana przez NIK nieprawidłowość polegała na nieprzeprowadzeniu 
w latach 2014-2015 (do 19 czerwca) kontroli przez komendantów trzech z ośmiu 
posterunków terenowych PSR (PT Pułtusk, PT Płock i PT Radom) w zakresie 
przechowywania broni przez strażników w miejscu ich zamieszkania.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Uzbrojenie Państwowej Straży Rybackiej 

Komenda Wojewódzka PSR funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 18 kwietnia 
1985 r. o rybactwie śródlądowym5. W art. 23 pkt 10 i 11 tej ustawy określono, że 

                                                      
1  Dalej także: „Komenda Wojewódzka PSR”. 
2  Dalej także: „Komendant Wojewódzki PSR”. 
3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
4  Dz. U. z 2014 r. poz. 756 - dalej także: „rozporządzenie MRiRW z dnia 4 czerwca 2014 r.” 
5  Dz. U. z 2015 r. poz. 652 – dalej także: „ustawa o rybactwie śródlądowym”.  
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w czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Państwowej Straży Rybackiej 
jest uprawniony do noszenia broni palnej krótkiej i broni sygnałowej oraz kajdanek 
zakładanych na ręce, ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, pałki 
służbowej i przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą 
energii elektrycznej.  

Z dniem 6 czerwca 2014 r. weszło w życie powołane wyżej rozporządzenie MRiRW 
z dnia 4 czerwca 2014 r. Poprzednio zakres ten regulowało rozporządzenie MRiGŻ 
z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, 
przechowywania i ewidencjonowania broni palnej, gazowej i sygnałowej oraz 
amunicji do niej, ręcznych miotaczy gazu i kajdanek przez Państwową Straż 
Rybacką oraz sprawowania przez Policję nadzoru w tym zakresie nad Strażą6. 

Zgodnie z § 2 ust. 2 Statutu7, obszarem działania PSR w Warszawie jest 
województwo mazowieckie. W jej skład wchodzi Komenda Wojewódzka PSR oraz 
osiem posterunków terenowych (PT): PT Ciechanów, PT Małkinia, PT Ostrołęka, 
PT Płock, PT Pułtusk, PT Radom, PT Siedlce, PT Warszawa. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

1.1. Koncepcja i normatyw wyposażenia PSR w broń i środki przymusu 
bezpośredniego 

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym, 
na wniosek Komendanta Wojewódzkiego PSR, Komendant Stołeczny Policji decyzją 
z dnia 25 sierpnia 2011 r.8 przyznał Komendzie Wojewódzkiej PSR prawo do 
posiadania 52 egzemplarzy broni palnej bojowej, 8 egzemplarzy broni palnej 
gazowej oraz 14 egzemplarzy pistoletów sygnałowych. PSR nie posiadała 
opracowanej koncepcji uzbrojenia i normatywów do realizacji zadań formacji 
(potrzeb, celów) oraz normatywów wyposażenia strażników PSR. W wyjaśnieniu 
Komendant Wojewódzki PSR podał, że Komenda Wojewódzka PSR poprzestaje 
na respektowaniu przepisów rozporządzenia MRiGŻ z dnia 4 listopada 1998 r. oraz 
rozporządzenia MRiRW z dnia 4 czerwca 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 25) 

Strażnicy PSR dysponując pistoletami Glock 17 (dwa magazynki, 34 sztuki amunicji) 
pobierali na służbę różne ilości amunicji: na posterunkach w Małkini, Ostrołęce, 
Pułtusku, Siedlcach, Warszawie po 34 sztuki, na posterunku w Radomiu 17 sztuk, 
a na posterunku w Ciechanowie 9 sztuk. Komendant Wojewódzki PSR wyjaśnił, że 
nie stosuje jednakowych zasad wyposażenia w amunicję, ponieważ jest ono 
uzależnione od rodzaju zadań wyznaczonych przez komendanta posterunku 
do realizacji danego dnia, ponadto przepisy regulujące warunki posiadania broni 
przez PSR nie obligują strażników do pobierania maksymalnej liczby amunicji 
przypadającej na jednostkę broni. 

(dowód: akta kontroli str. 14-15, 18) 

1.2. Wymagania wobec strażników PSR, by móc otrzymać broń 

Analiza dokumentacji 15 strażników PSR wykazała, że wszyscy spełniali wymagania 
określone w art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 
państwowych9, jak również posiadali odpowiednie kwalifikacje określone 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 

                                                      
6  Dz. U. z 1998 r. Nr 143, poz. 924 -dalej także: „rozporządzenie MRiGŻ z dnia 4 listopada 1998 r.”- uchylone z dniem 

6 czerwca 2014 r. 
7  Statut Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie wprowadzony zarządzeniem nr 494 Wojewody Mazowieckiego z dnia 

30 listopada 2010 r. 
8  Znak PA-BO-806/788/766/11/1040. 
9  Dz. U. z 2013 r., poz. 269 ze zm. 
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z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad 
wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej 
i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki 
i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej10. Jednak strażnicy ci nie odbyli 
aplikacji administracyjnej, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy o pracownikach 
urzędów państwowych. Komendant PSR wyjaśnił, że strażnicy nie odbyli aplikacji 
administracyjnej, ponieważ przepisy prawa odnoszące się do zatrudnienia 
strażników PSR obowiązku takiego nie nakładają. 

dowód: akta kontroli 84-86, 185, 270-271) 

1.3. Podstawa wejścia przez strażników PSR w posiadanie broni służbowej 

Z analizy dokumentacji wynika, że 15 strażników PSR posiadających broń służbową 
spełniało wymogi określone w § 7 pkt 1 lit. b rozporządzenia MRiRW z dnia 
4 czerwca 2014 r., tj.: przed przekazaniem im broni ukończyli z wynikiem 
pozytywnym przeszkolenie z zakresu posługiwania się bronią oraz zasad jej 
przechowywania i ewidencji, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu i Komendanta 
Stołecznego Policji.  

 (dowód: akta kontroli str. 84-86, 171-172) 

1.4. Uzbrojenie i sprzęt PSR 

Z Książki ewidencji broni, znajdującej się w centralnym magazynie broni wynika, że 
PSR w Warszawie powinna posiadać 44 pistolety Glock 17 (+ 1626 sztuk amunicji), 
4 pistolety sygnałowe (+ 23 sztuki amunicji), 40 kajdanek, 5 paralizatorów, 36 pałek 
teleskopowych, 34 sztuki miotaczy gazu pieprzowego (RMG). W wyniku oględzin 
przeprowadzonych przez NIK w dniu 19 maja 2015 r. stwierdzono, że w centralnym 
magazynie broni znajdowało się 11 pistoletów Glock 17 (+ 504 sztuki amunicji), 
3 pistolety sygnałowe (+ 22 sztuki amunicji), 2 sztuki kajdanek, 2 pałki teleskopowe, 
jeden miotacz gazu. Z „Książki wydawania i przyjmowania broni, amunicji i środków 
przymusu bezpośredniego” znajdującej się w centralnym magazynie broni wynika, 
że pozostała broń palna i środki przymusu bezpośredniego zostały wydane osobom 
odpowiedzialnym za prowadzenie magazynu broni na posterunkach terenowych 
oraz pięciu strażnikom PT Warszawa.  

(dowód: akta kontroli str. 48-74) 

W dniu 21 października 2014 r. Komenda Wojewódzka PSR przekazała Komendzie 
Stołecznej Policji w celu zezłomowania 16 egzemplarzy niewykorzystywanej broni 
palnej (w tym 8 egzemplarzy P-83 pistoletów bojowych oraz 8 pistoletów gazowych 
P-83). 

(dowód: akta kontroli str. 72) 

1.5. Przydzielanie broni strażnikom PSR 

Każdy strażnik pobierał każdorazowo ten sam egzemplarz broni. Zgodnie 
z oświadczeniem Komendanta Wojewódzkiego PSR stan techniczny broni był 
sprawdzany przez osobę upoważnioną do prowadzenia magazynu broni przed jej 
wydaniem strażnikom.  

 (dowód: akta kontroli str. 138) 

W działalności Komendy Wojewódzkiej PSR w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym obszarze. 

                                                      
10 Dz. U. Nr 55, poz. 354. 
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2. System szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy PSR, w tym 
stan bazy szkoleniowej. 

2.1. Plan szkolenia strzeleckiego na lata 2014 - 2015 

KW PSR nie opracowała planu szkolenia strzeleckiego na 2014 r. Komendant 
Wojewódzki PSR zezwolił komendantom posterunków na zorganizowanie strzelań 
dla podległych im strażników na strzelnicach w rejonie działania posterunku. 
Na 2015 r. zaplanowano dwa szkolenia, w tym jedno strzeleckie (maj) oraz jedno 
z taktyki i techniki interwencji (wrzesień).  

(dowód: akta kontroli str. 29, 141) 

2.2. Szkolenia strzeleckie strażników PSR w latach 2014-2015 (do 19 czerwca)  

Analiza dokumentacji wykazała, że 15 badanych strażników ukończyło 
przeszkolenie z zakresu posługiwania się bronią oraz zasad i warunków jej 
przechowywania i ewidencji, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu lub Komendanta Stołecznego 
Policji. 

(dowód: akta kontroli str. 84-86, 270-271) 

2.3. Baza szkolenia strzeleckiego KW PSR  

KW PSR nie posiadała własnej bazy szkolenia strzeleckiego. W latach 2014-2015 
(do 19 czerwca) szkolenie strzeleckie odbywało się na strzelnicach wynajmowanych 
doraźnie: w 2014 r. na strzelnicach w Piastowie oraz w Balach, a w 2015 r. 
na strzelnicy w Rembertowie. Za wynajem strzelnic w Piastowie i w Balach 
Komenda Wojewódzka PSR nie poniosła kosztów, natomiast koszt wynajmu 
strzelnicy w Rembertowie wyniósł 480 zł. Strzelnice zostały dopuszczone 
do użytkowania decyzją miejscowego samorządu11. Strzelnice w Piastowie 
i w Rembertowie posiadały dokumenty o nazwie „atesty”, tj.:  

 „Atest dla strzelnicy sportowej Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia” 
Warszawa Sekcja Strzelecka położonej na terenie kompleksu K 1018 
„Poligon” Rembertów”, dla strzelnicy w Rembertowie wydany 1 grudnia 
2014 r. przez Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Prezesa 
CWKS „Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka oraz kierownika Strzelnicy 
Rembertów Poligon Sekcji Strzeleckiej CWKS „Legia”. 

 „Atest strzelnicy myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego w Piastowie 
k. Radomia”, dla strzelnicy w Piastowie, wydany 25 kwietnia 2000 r. przez 
Szefa Sztabu Ośrodka Szkolenia Lotniczego, zmieniony aneksem 
z 14 sierpnia 2001 r. podpisanym przez zastępcę naczelnika Wydziału 
Postępowań Administracyjnych KWP w Radomiu oraz Szefa Sztabu 
Ośrodka Szkolenia Lotniczego. 

W powyższych „atestach” nie wskazano podstawy prawnej ich wydania. 
(dowód: akta kontroli str. 27, 90, 92-96, 112-116) 

2.4. Szkolenia strzeleckie zrealizowane przez PSR oraz stan wyszkolenia 
strzeleckiego funkcjonariuszy 

W badanym okresie12, Komenda Wojewódzka PSR przeprowadziła cztery szkolenia 
strzeleckie, w tym trzy praktyczne i jedno teoretyczne. W 2014 r. odbyły się dwa 
strzelania na strzelnicy w Piastowie (dla strażników z posterunku terenowego 
Radom) i na strzelnicy w Balach (dla strażników posterunków Małkinia i Siedlce). 

                                                      
11  Strzelnica w Piastowie dopuszczona do użytkowania decyzją Wójta Gminy Jedlińsk z 16 sierpnia 2001 r., strzelnica 

w Balach decyzją Wójta Gminy Mokobody z 17 maja 2001 r., strzelnica w Rembertowie decyzją Burmistrza Miasta Zielonka 
z 21 czerwca 2004 r. 

12  Badaniem objęto lata 2014 – 2015 (do 19 czerwca). 
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Ponadto dla strażników z Posterunku Warszawa zorganizowano w 2014 r. jedno 
szkolenie teoretyczne. W 2015 r. przeprowadzono jedno strzelanie, w którym 
uczestniczyło 29 strażników PSR. Oględziny przeprowadzone przez NIK w trakcie 
szkolenia strzeleckiego w dniu 12 maja 2015 r. w Rembertowie wykazały, że 
strzelnica posiadała regulamin zatwierdzony przez Burmistrza Zielonki i „atest”. 
Szkolenie przebiegało zgodnie z konspektem zatwierdzonym przez Komendanta 
Wojewódzkiego PSR. W szkoleniu uczestniczyło 29 strażników spośród 
33 zatrudnionych w Komedzie Wojewódzkiej PSR (87,9% ogółu zatrudnionych). 
Nieobecność czterech strażników była usprawiedliwiona. 
Podczas strzelania sporządzono osiem „Protokołów strzelania” – osobno dla 
poszczególnych posterunków terenowych PSR. Każdy „Protokół strzelania 
Posterunku Terenowego PSR” wskazywał nazwę posterunku, nazwiska osób 
z danego posterunku, pokwitowanie wydanej amunicji podpisane przez osoby ją 
pobierające, wyniki w punktach uzyskanych w poszczególnych trzech strzelaniach, 
informację o wydaniu amunicji i jej zużyciu podczas strzelania. Protokoły zostały 
podpisane przez prowadzących strzelanie oraz ratownika medycznego. Każdy 
strzelający w trzech strzelaniach mógł uzyskać 300 punktów (po 100 w każdym 
ze strzelań). Średnia z łącznych wyników z trzech strzelań wyniosła 144,7 pkt. 
(najlepiej strzelający nie przekroczyli 200 pkt., a najgorzej nie osiągnęli 100 pkt. - 99, 
98 i 75 pkt.). 

(dowód: akta kontroli str. 31-32, 98-108) 

W działalności Komendy Wojewódzkiej PSR w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym obszarze. 

3. Wykorzystywanie broni służbowej przez strażników PSR 

Strażnikom PSR wydawano broń wraz ze świadectwem broni. Podczas oględzin 
przeprowadzonych przez NIK w dniu 17 czerwca 2015 r. ustalono, że strażnicy PSR 
podczas służby byli wyposażeni w broń palną (wraz ze świadectwem broni) oraz 
środki przymusu bezpośredniego (ręczny miotacz gazu, kajdanki) 13.  

W badanym okresie, nie doszło do użycia broni palnej przez strażników PSR 
w sytuacjach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 
2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej14, ani jej wykorzystania 
w sytuacjach, o których mowa w art. 47 pkt 1, 3, 5 i 6 tej ustawy. W 11 przypadkach 
strażnicy użyli kajdanek w sytuacjach określonych w art. 11 pkt 11 i 14 ustawy 
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

(dowód: akta kontroli str. 83, 201-211, 225) 

W działalności Komendy Wojewódzkiej PSR w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym obszarze. 

4. Przechowywanie broni i zabezpieczenie przed utratą przez 
strażników PSR 

4.1.  Przechowywanie broni oraz wydawanie strażnikom na czas pełnienia 
służby 

Broń była przechowywana w magazynie centralnym Komendy Wojewódzkiej PSR 
(stanowiącym jednocześnie magazyn broni dla posterunku w Warszawie) oraz 

                                                      
13 Patrol z PT Warszawa. 
14  Dz. U. z 2013 r., poz. 628 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

7 

w siedmiu magazynach broni w siedzibach posterunków terenowych. Strażnicy PSR 
pobierali broń i wyposażenie po dokonaniu stosowanego wpisu do „Książek 
wydawania i przyjęcia broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego”, 
prowadzonych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia 
MRiRW z dnia 4 czerwca 2014 r. Ww. książki prowadzono w magazynie centralnym 
w Warszawie (w tym dla obsługi magazynu centralnego oraz dla obsługi posterunku 
PSR w Warszawie) oraz w sześciu posterunkach terenowych PSR. Broń strażników 
z posterunku w Płocku była przechowywana w magazynie broni Komendy Miejskiej 
Policji w Płocku. Wydawanie i przyjmowanie broni strażnikom z PT Płock odbywało 
się na podstawie książki wydawania i przyjmowania broni i amunicji prowadzonej 
przez dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Płocku. 

(dowód: akta kontroli str. 215, 220 ) 

Oględziny centralnego magazynu broni PSR, przeprowadzone w dniu 19 maja 
2015 r. wykazały, że spełniał on wszystkie kryteria określone w § 4 rozporządzenia 
MRiGŻ z dnia 4 czerwca 2014 r. Protokołem z dnia 18 lutego 2005 r., Komenda 
Stołeczna Policji potwierdziła, iż centralny magazyn broni PSR spełnia wymagania 
techniczne zawarte w rozporządzeniu MRiGŻ z 4 dnia listopada 1998 r. 

(dowód: akta kontroli str.73, 89) 

4.2. Kontrola warunków przechowywania broni osobistej przez strażników 

Każdy ze strażników PSR na służbę pobierał broń palną. W trzech posterunkach 
terenowych (PT Małkinia, PT, Ostrołęka, PT Siedlce) strażnicy zdawali broń 
niezwłocznie po zakończeniu służby. Strażnicy PSR z pięciu posterunków 
(PT Ciechanów, PT Płock, PT Pułtusk, PT Radom, PT Warszawa), posiadali zgodę 
Komendanta Wojewódzkiego PSR na przechowywanie broni palnej i amunicji 
w miejscu ich zamieszkania. Strażnikom tym wydano kasetki metalowe, które 
zostały zamontowane w ich mieszkaniach. W latach 2014-2015 (do 19 czerwca) 
komendanci PT Ciechanów i PT Warszawa zgodnie z § 11 pkt 3 lit. f) regulaminu 
PSR15 dokonali kontroli warunków przechowywania broni przez strażników 
w miejscu ich zamieszkania. Z kontroli tych nie sporządzono dokumentacji. Według 
oświadczeń komendantów posterunków PSR, kontrole przeprowadzone w zakresie 
przechowywani broni nie wykazały nieprawidłowości.  

Komendanci pięciu posterunków (PT Małkinia, PT Ostrołęka, PT Płock, PT Radom, 
PT Siedlce) nie przeprowadzili kontroli w zakresie przechowywania broni poza 
godzinami służby przez strażników PSR w ich domach.  
Komendant Wojewódzki PSR w trakcie kontroli NIK polecił komendantom 
posterunków przeprowadzenie stosownej kontroli w trybie pilnym. 

W dniu 14 grudnia 2009 r. Komenda Stołeczna Policji przeprowadziła kontrolę 
w siedzibie PSR w zakresie warunków przechowywania, wydawania 
i ewidencjonowania broni i amunicji. KW PSR zrealizowała trzy zalecenia 
pokontrolne dotyczące rejestrowania przyjęcia i wydawania amunicji oraz 
wzmożenia przez Komendanta Wojewódzkiego PSR nadzoru dotyczącego 
ewidencjonowania zakupu i rozchodu amunicji. W latach 2014-2015 (do 19 czerwca) 
Policja nie dokonywała kontroli w PSR w zakresie zasad i warunków posiadania, 
przechowywania ewidencjonowania broni, amunicji oraz środków przymusu 
bezpośredniego16.  

(dowód: akta kontroli str. 11, 35-43, 126-135, 167-171, 236, 272-276) 

                                                      
15  Regulamin Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie wprowadzony zarządzeniem nr 60 Wojewody Mazowieckiego z dnia 

14 lutego 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia w województwie mazowieckim Komendy Wojewódzkiej 
i Posterunków Terenowych Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, ustalenia Regulaminu Państwowej Straży Rybackiej 
w Warszawie oraz Regulaminu premiowania strażników Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie. 

16  Zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 4 czerwca 2014 r.) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji dokonuje 
kontroli okresowych (nie rzadziej niż raz na 5 lat), doraźnych i sprawdzających. 
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4.3. Inwentaryzacja i kontrola broni  

We wrześniu 2014 r. osoba prowadząca magazyn centralny broni Komendy 
Wojewódzkiej PSR dokonała weryfikacji stanu uzbrojenia na podstawie wykazów 
przekazanych przez komendantów posterunków. W latach 2014-2015 
(do 19 czerwca) Komendant Wojewódzki PSR przeprowadził dziewięć kontroli 
prowadzenia magazynu broni w posterunkach terenowych, które nie wykazały 
żadnych nieprawidłowości. Kontrolami obejmowano sprawność broni wraz z jej 
świadectwem przekazanej do posterunków terenowych PSR oraz warunki 
przechowywania broni w magazynie i poprawność jej ewidencjonowania. Kontrole te 
nie obejmowały warunków przechowywania broni palnej w miejscach zamieszkania 
strażników.  

(dowód: akta kontroli str. 75-82, 117-125) 

4.4. Przypadki utraty broni przez strażników PSR 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki utraty broni przez strażników 
PSR. 

(dowód: akta kontroli str. 27) 

W okresie objętym kontrolą, komendanci PT Pułtusk, PT Płock i PT Radom nie 
sprawdzali warunków przechowywania broni palnej w miejscu zamieszkania 
strażników PSR, co było niezgodne z § 11 pkt 3 lit. f Regulaminu PSR.  

(dowód: akta kontroli str. 11, 20, 22, 35, 39, 218) 

Komendant Wojewódzki PSR wyjaśnił, że Komendanci PT Płock i PT Radom nie 
przeprowadzili kontroli, ponieważ uznali, że strażnicy korzystają sporadycznie 
z możliwości przechowywania broni po służbie, a w domach mają zamontowane 
kasety stalowe. Komendant PT Pułtusk uznał, że przeprowadzając kontrolę 
w 2010 r. wywiązał się w dostatecznym stopniu z obowiązku nadzoru nad 
podległymi mu strażnikami w przedmiotowym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 216-218) 

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

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o przeprowadzanie 
kontroli warunków przechowywania broni w miejscu zamieszkania strażników PSR. 

  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla Komendanta Wojewódzkiego PSR, 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 Najwyższej 
Izby Kontroli Delegatury w Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę Pana Komendanta o poinformowanie 
Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia 
pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego 
oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. 

   
  

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Wicedyrektor 
Janusz Łojewski 

Bogdan Gorzałkowski 
specjalista k.p. 
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podpis  
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