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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/041 – Wykorzystanie broni przez wybrane służby i straże oraz nadzór państwa 
nad jej reglamentacją 

Jednostka 
przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontroler Kontrolę przeprowadził, na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli1, Robert Bartosik - główny specjalista k.p., upoważnienie 
do kontroli nr  95262 z 25 maja 2015 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Straż Miejska m.st. Warszawy, ul. Młynarska 43/45, kod pocztowy 01-170 Warszawa, 
zwana w dalszej części niniejszego wystąpienia „SM” 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Komendantem Straży Miejskiej m.st Warszawy, od dnia 11 grudnia 2006 r., jest 
Zbigniew Leszczyński  

(dowód: akta kontroli, str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność Komendanta Straży Miejskiej 
w  zakresie wykorzystania broni przez funkcjonariuszy SM. 

Ocenę pozytywną uzasadniają w szczególności: 

 wyposażenie funkcjonariuszy SM, uprawnionych do posiadania i wykorzystania 
broni palnej, w nowoczesne pistolety i amunicję zapewniające skuteczną ochronę 
konwojów; 

 przeprowadzenie dla funkcjonariuszy uprawnionych do posiadania broni palnej 
częstych szkoleń strzeleckich oraz szkoleń w zakresie użycia przez nich środków 
przymusu bezpośredniego;  

 prowadzenie przez SM magazynu broni i amunicji zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

Niezależnie od pozytywnej oceny kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli 
zwraca uwagę na niedokumentowanie przez Referat Szkoleń SM wyników strzelań 
poszczególnych funkcjonariuszy w ramach odbywanych zajęć szkolenia strzeleckiego.  

                                                      
1  Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. – dalej także ustawa o NIK. 

2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wyposażenie funkcjonariuszy w broń palną i środki przymusu 
bezpośredniego   

1. Zasady użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy 
straży gminnych zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych3.  
Zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy, strażnik może użyć broni palnej w przypadkach, o których 
mowa w art. 45 pkt 1 lit. a, b, e i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. 
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej lub ją wykorzystać. Zgodnie z art. 14 ust. 
1 ustawy o strażach gminnych, strażnik może użyć środków przymusu bezpośredniego 
w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-6, 8-10 i 12-14 ustawy o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej. 

Komendant Stołeczny Policji decyzjami4 przyznał SM prawo do posiadania 30 szt. broni 
palnej bojowej do celów ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia przy wykonywaniu 
zadań określonych w art. 11 pkt. 5 i 9 ustawy o strażach gminnych, tj. ochrony obiektów 
komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz konwojowania dokumentów, 
przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.  
Decyzją z dnia 2 marca 2015 r. Komendant Stołeczny Policji zmienił wcześniejsze decyzje 
w sprawie pozwolenia na broń palną „na świadectwo” dla SM z siedzibą przy ul. Młynarskiej 
43/45 (z wcześniejszej siedziby przy ul. Czerniakowskiej 130/132). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 5-9)  

W SM nie została opracowana całościowa koncepcja uzbrojenia i wyposażenia 
funkcjonariuszy w broń palną i środki przymusu bezpośredniego. Zasady wyposażenia 
i korzystania z broni palnej i środków przymusu bezpośredniego wynikały z: 

 załącznika do Polecenia służbowego nr 73/2014 zawierającego: wykaz osób 
upoważnionych do wydawania/przyjmowania broni palnej i amunicji z magazynku broni 
(3 osoby);  wykaz osób uprawnionych do pobierania broni palnej i amunicji (12 osób); 
wykaz osób upoważnionych do pobierania oraz przewozu broni i amunicji na strzelnicę 
w celach szkoleniowych (3 osoby); 

 Decyzji Komendanta SM z dnia 23 stycznia 2015 r. ustalającej normatyw 45 szt. 
amunicji do każdej jednostki broni będącej na wyposażeniu SM; 

 Zarządzenia nr 15/2013 Komendanta SM z dnia 24 kwietnia 2013 r., w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Mundurowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w którym 
ustalono m.in. że do wyposażenia każdego ze strażników należy: pałka obronna 
wielofunkcyjna z uchwytem, ręczny miotacz gazu, kajdanki z kluczykiem; 

 Zarządzenia nr 38/2014 Komendanta SM z dnia 27.11.2014 r. w sprawie 
jednolitego tekstu Instrukcji pełnienia służby konwojowej określającej zakresy 
obowiązków na poszczególnych stanowiskach realizujących zadania z zakresu 
służby konwojowej, zasady służby konwojowej, zasady postępowania w sytuacjach 
szczególnych w trakcie konwojowania wartości. 

(dowód: akta kontroli, str. 39-41, 43-54, 55-63, 138)  

Ze sprawozdania przesłanego przez Komendanta SM w dniu 30 stycznia 2015 r. do Komendy 

                                                      
3  Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 ze zm. 

4  Decyzją z dnia 20 maja 2005 r. zezwolił SM na posiadanie 10 szt. broni palnej bojowej, a Decyzją z 21 listopada 2008 r. orzekł 
zmianę decyzji w zakresie liczby egzemplarzy broni i zezwolił na posiadanie dodatkowo 20 egz. broni palnej bojowej.  
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Stołecznej Policji (dalej: KSP) o stanie etatów, wykształceniu, wyposażeniu i działaniach SM 
w 2014 r. wynika, że na 31 grudnia 2014 r. w SM było1 918 etatów, z tego 1 486 pełnych 
etatów strażników. Na wyposażeniu SM były następujące środki przymusu bezpośredniego: 
kajdanki zakładane na ręce – 1 624 szt., pałki służbowe – 1 699 szt., miotacze substancji 
obezwładniających – 1 278 szt.; broń palna bojowa – 30 szt. W ramach działań 
zrealizowanych w 2014 r. wymieniono zadania, do których wykorzystana była broń palna 
bojowa, a mianowicie wykonano 241 konwojów dokumentów, przedmiotów wartościowych lub 
wartości pieniężnych na potrzeby m.st. Warszawy.  
Według informacji podanej przez Komendanta SM, na 30 czerwca 2015 r. stan zatrudnienia 
w SM wynosił 1 918 etatów, w tym strażników 1 513 (na pełnym etacie 1 511). SM posiadała 
na wyposażeniu: kajdanki zakładane na ręce – 1 388 szt., pałki służbowe – 1 439 szt., 
miotacze gazu – 1 259 szt., broń palną – 30 szt. W I półroczu 2015 r. SM zrealizowała 
124 konwoje dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby 
m.st. Warszawy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 64-75, 78-86) 

Na koniec 2014 r. liczba posiadanych przez SM miotaczy gazu była mniejsza od liczby 
zatrudnionych strażników. Komendant SM wyjaśnił, że: „Różnica pomiędzy liczbą 
zatrudnionych strażników, a liczbą strażników wyposażonych w ręczne miotacze gazu 
wynika z zadań nałożonych na poszczególnych funkcjonariuszy. Strażnicy 
nierealizujący zadań w terenie, niewykonujący służby patrolowej nie pobierają ręcznych 
miotaczy gazu”. 

 (dowód: akta kontroli, str. 43-54, 82-83, 92) 

Na koniec I półrocza 2015 r. nastąpiło zmniejszenie w stosunku do grudnia 2014 r. 
liczby środków przymusu bezpośredniego przy zwiększonym zatrudnieniu strażników. 
Komendant SM wyjaśnił, że: „Liczba pałek obronnych, miotaczy gazu i kajdanek 
zakładanych na ręce według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. jest niższa od liczby 
zatrudnionych strażników ze względu na fakt, iż nie każdy strażnik wykonuje pracę 
w terenie, a co za tym idzie nie każdy strażnik potrzebuje do realizacji zadań środków 
przymusu bezpośredniego. Nadmieniam, iż liczba ta nie jest niższa niż liczba 
funkcjonariuszy pełniących służbę w terenie tj. liczba 1257 (…). We wspomniane wyżej 
środki jest wyposażony każdy strażnik wychodzący w teren”. 

 (dowód: akta kontroli, str. 43-54, 82-83, 133) 

Ustalono, że funkcjonariusze wykorzystujący broń służbową w służbie konwojowej 
zainteresowani są doposażeniem w paralizatory elektryczne, które stanowiłyby 
bezpieczną i skuteczną alternatywę do użycia broni palnej lub innych środków 
przymusu bezpośredniego. 

(dowód: akta kontroli, str. 78, 122, 124) 

2. Analiza dokumentacji w zakresie uprawnień 12 funkcjonariuszy Oddziału 
Specjalistycznego do posiadania i używania broni palnej wykazała, że wszyscy 
funkcjonariusze:  

 posiadają świadectwa o dopuszczeniu do wykonywania zadań służbowych 
z bronią; 

 przeszli szkolenia podstawowe dla strażników gminnych, w tym szkolenia 
w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego. Trzech 
funkcjonariuszy odbyło dodatkowe kursy w zakresie aktualnych przepisów 
prawnych dotyczących posiadania i używania broni palnej; 

 odbyli w okresie objętym kontrolą szkolenie strzeleckie (od 1 do 6 sesji szkoleń); 
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 spełniali wymagania prawne w zakresie obywatelstwa, pełni praw publicznych, 
braku skazania za przestępstwo, uregulowanego stosunku do służby wojskowej, 
wykształcenia oraz uzyskali potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i przeszli 
obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne. 

(dowód: akta kontroli, str. 93-111) 

Zgodnie z Decyzją Komendanta Stołecznego Policji z dnia 2 marca 2015 r. broń palna bojowa 
przechowywana była w magazynie broni znajdującym się w siedzibie SM przy ul. Młynarskiej 
43/45. Protokołem z dnia 1 lipca 2011 r. KSP stwierdziła, iż magazyn broni spełnia wymogi 
określone w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania 
broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie)5. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 112) 

Poleceniem służbowym nr 38/2012 z dnia 30 marca 2012 r. Komendant SM wprowadził 
Instrukcję BHP w zakresie użytkowania broni palnej bojowej w magazynie broni.  
W Instrukcji tej określono:  

 zasady dostępu do magazynu z bronią; 

 zasady przechowywania broni w magazynie broni; 

 użytkowanie broni na terenie magazynu broni; 

 postępowanie w przypadku uszkodzenia broni lub amunicji; 

 czyszczenie, konserwację i obsługę techniczną broni; 

 postępowanie w przypadkach nadzwyczajnych (zranienie wskutek użycia broni). 
Przeprowadzone oględziny potwierdziły ścisłe przestrzeganie powyższych procedur 
wydawania broni funkcjonariuszom wyznaczonym do ochrony konwoju. 

(dowód: akta kontroli, str. 113-118, 120)   

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

2.  Baza szkoleniowa i system szkolenia strzeleckiego 

Zgodnie z Regulaminem wewnętrznym SM wprowadzonym zarządzeniem nr 3/2012 
Komendanta SM z dnia 6 lutego 2012 r. sprawami szkolenia zajmował się Referat Szkolenia 
w Wydziale Kadr, do którego zadań należało m.in. „organizowanie i nadzorowanie szkoleń 
specjalistycznych dla pracowników SM”. 

(dowód: akta kontroli, str. 22) 

W latach 2014-2015 (do 30 czerwca) SM wykorzystywała do szkoleń strzeleckich jedną 
strzelnicę wynajmowaną od CWKS Legia Warszawa. 

(dowód: akta kontroli, str. 139-140) 

Decyzją 447/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. Burmistrz Miasta Zielonka dopuścił 
strzelnicę sportową CWKS „Legia” Warszawa do eksploatacji na mocy art. 47 ustawy 
o broni i amunicji oraz zatwierdził jej Regulamin. W regulaminie określono: warunki 
korzystania ze strzelnicy; sposób obchodzenia się z bronią; sposób zachowania się 
osób przebywających na strzelnicy. 

Dokument o nazwie „Atest dla strzelnicy CWKS „Legia” z dnia 1 grudnia 2014 r. wydał 
zespół orzekający w składzie: Prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego; 

                                                      
5 Dz. U. Nr 194, poz. 1999. 
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Prezes CWKS „Legia” Warszawska Sekcja Strzelecka; Kierownik Strzelnicy 
Rembertów-Poligon. W powyższym „ateście” nie wskazano podstawy prawnej jego 
wydania. 

(dowód: akta kontroli, str. 141-147) 

Plan szkoleń SM na 2014 r. z dnia 23 stycznia 2014 r. zatwierdzony przez Komendanta 
SM przewidywał m.in. szkolenie strzeleckie jednej grupy strażników Oddziału 
Specjalistycznego w terminie do końca 2014 r. przez podmiot zewnętrzny za kwotę 
7 000 zł.  

(dowód: akta kontroli, str. 148-151) 

W dniu 9 maja 2014 r. SM podpisała z CWKS „Legia” Warszawa SM umowę najmu 
strzelnicy z prawem do korzystania w 2014 roku z 2 osi strzeleckich o długości powyżej 
25 metrów w 8 jednodniowych terminach w okresie od maja do grudnia 2014 r. Koszt 
najmu ustalono na 6 578 zł.   

(dowód: akta kontroli, str. 152-154) 

Referat szkolenia nie sporządzał w 2014 r. sprawozdań po każdym dniu szkoleniowym. 
Charakter sprawozdania rocznego z odbytych w 2014 r. szkoleń strzeleckich miała notatka 
służbowa z dnia 19 grudnia 2014 r. sporządzona przez strażnika - pracownika Referatu 
Szkolenia, z którą zapoznali się Kierownik Referatu Szkolenia i Naczelnik Wydział Kadr. 
W notatce podano, że w 2014 r. odbyło się 7 szkoleń strzeleckich z zakresu „Taktyki 
konwojowania wartości pieniężnych, ochrony obiektów oraz posługiwania się bronią palną”, 
prowadzone przez firmę zewnętrzną, z wyjątkiem szkoleń w dniach 3 września i 17 grudnia 
2014 r. prowadzonych przez funkcjonariusza SM posiadającego uprawnienia instruktora 
strzelectwa. W szkoleniach wzięło udział 13 funkcjonariuszy Oddziału Specjalistycznego 
i jeden funkcjonariusz Centralnego Stanowiska Kierowania SM. 

(dowód: akta kontroli, str.  155-156) 

Po zakończeniu cyklu szkoleń w 2014 r. przedstawiciel firmy zewnętrznej 
przeprowadzającej szkolenia strzeleckie wydał wszystkim funkcjonariuszom 
uprawnionym do wykorzystywania broni palnej certyfikaty potwierdzające zakres 
i tematykę przebytych szkoleń. 

(dowód: akta kontroli, str. 259-270) 

Plan szkoleń SM na 2015 r. z dnia 16 lutego 2015 r. zatwierdzony przez Komendanta 
SM przewidywał m.in. szkolenie strzeleckie jednej grupy strażników Oddziału 
Specjalistycznego w terminie do końca 2015 r. przez podmiot zewnętrzny za kwotę 
8 000 zł.  

(dowód: akta kontroli, str. 157-161) 

W dniu 20 kwietnia 2015 r. SM podpisała z CWKS „Legia” Warszawa umowę najmu 
strzelnicy z prawem do przeprowadzenia w 2015 r. strzelań w 8 jednodniowych 
terminach w okresie od kwietnia do grudnia 2015 r. Koszt najmu ustalono na 6 264 zł. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 162-164) 

Referat Szkolenia nie sporządził sprawozdań z odbytych szkoleń strzeleckich 
w I połowie 2015 r. W zakresie czynności Kierownika Referatu Szkoleń nie wymieniono 
takiego obowiązku. 

Dokumentami potwierdzającymi odbycie w I półroczu 2015 r. szkoleń strzeleckich są: 
lista uczestników szkolenia z taktyki ochrony wartości pieniężnych, interwencji 
i strzelectwa w dniu 22 kwietnia 2015 r. (10 funkcjonariuszy); lista szkolonych 
strażników miejskich w dniu 20 maja 2015 r. (11 funkcjonariuszy); lista szkolonych 
strażników w dniu 17 czerwca 2015 r. (10 funkcjonariuszy); Dziennik zajęć – szkolenie 
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strzeleckie SM, rok szkolny 2015, w którym wykazano szkolenia w dniach 22 kwietnia, 
20 maja i 17 czerwca 2015 r. oraz tematy przeprowadzonych zajęć. W dzienniku nie 
odnotowano wyników uzyskanych przez poszczególnych funkcjonariuszy jak też oceny 
ogólnej szkolenia strzeleckiego. 

(dowód: akta kontroli, str. 165-170, 271-273) 

Szkoleniem strzeleckim strażników SM w latach 2014-2015 (do 30 czerwca) zajmowała 
się firma zewnętrzna, z którą SM zawarła umowy: 

 w dniu 9 maja 2014 r. na opracowanie programu szkolenia na 2014 r. 
i przeprowadzenie szkoleń strzeleckich za kwotę 5 400 zł brutto; 

 w dniu 20 kwietnia 2015 r. na opracowanie programu szkolenia na 2015 r. 
i przeprowadzenie szkoleń strzeleckich za kwotę 7 200 zł brutto. 

(dowód: akta kontroli, str. 171-178) 

W ramach niniejszej kontroli przeprowadzono oględziny szkolenia strzeleckiego odbytego 
17 czerwca 2015 r. na strzelnicy CWKS Legia w Rembertowie-Poligon. W szkoleniu wzięło 
udział 10 funkcjonariuszy Oddziału Specjalistycznego. Przedstawicielem Komendanta SM był 
Kierownik Referatu Zabezpieczeń Oddziału Specjalistycznego SM. Zajęcia prowadzili 
Instruktorzy z firmy zewnętrznej. Przed rozpoczęciem zajęć przedłożono konspekt strzelania 
opracowany przez firmę zewnętrzną oraz listę uczestników strzelania. Kierownik szkolenia 
zapewnił łączność z dyżurną jednostką organizacyjną Policji; na strzelnicy obecny był ratownik 
medyczny wyposażony w odpowiedni sprzęt i samochód ewakuacyjny. Strzelanie odbyło się 
zgodnie z omówionym wcześniej planem szkolenia. Po każdej serii strzelań instruktorzy oceniali 
i omawiali z funkcjonariuszami uzyskane wyniki. W przypadku gorszych wyników 
przeprowadzono strzelania treningowo-utrwalające. Na strzelnicy zapewniono warunki 
bezpieczeństwa. W dzienniku strzelań prowadzonym przez Instruktorów zapisano uczestników 
obecnych na strzelaniu oraz treść zajęć. Nie dokonano zapisów wyników strzelania. 
Po zakończeniu zajęć sporządzono kartę rozchodu amunicji.  
Stan zużytej i zwróconej amunicji do magazynu broni był zgodny z książką ewidencyjną 
prowadzoną w magazynie broni. 

(dowód: akta kontroli, str. 179-233, 237) 

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

Referat Szkolenia SM w sprawozdaniu na koniec 2014 r. nie zamieścił informacji 
o uzyskanych przez funkcjonariuszy wynikach ze strzelania, oceniając tylko ogólny 
prawidłowy i profesjonalny przebieg szkoleń. Także w 2015 r. w dzienniku ze szkoleń 
przeprowadzonych w I półroczu (3 sesje szkoleniowe) nie zapisano uzyskanych przez 
funkcjonariuszy wyników ze strzelania. W zadaniach Referatu Szkolenia określonych 
w Regulaminie Organizacyjnym SM wymieniono m.in. „analizowanie procesu 
szkolenia”. Zdaniem NIK, ewidencjonowanie wyników strzelań jest elementem analizy 
procesu szkolenia, tak więc sporządzanie sprawozdań po każdych zajęciach 
strzeleckich, jak i po zakończeniu rocznego cyklu, pozwoliłoby na dokładniejszą analizę 
rezultatów szklenia strzeleckiego. 

(dowód: akta kontroli, str. 22, 156, 165-170, 272) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 
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3. Wykorzystanie broni służbowej 

Broń służbowa przechowywana była w magazynie broni znajdującym się siedzibie SM.  
Upoważnieni funkcjonariusze Oddziału Specjalistycznego wyznaczeni do ochrony 
konwojów pobierali broń i amunicję w dniu konwoju, a po zakończeniu zadania zwracali 
broń i amunicję do magazynu. Czynności te odnotowywane były książce 
wydania/przyjęcia broni i amunicji. 

(dowód: akta kontroli, str. 78, 122, 124) 

W okresie objętym kontrolą nie było przypadku użycia broni przez funkcjonariuszy SM 
w przypadkach określonych w art. 45 pkt 1 lit. a, b, e i pkt 2 lub wykorzystania broni 
w sytuacjach określonych w art. 47 pkt 3, 5 i 6 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 234-240) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

4. Przechowywanie broni i zabezpieczenie przed utratą 

W wyniku oględzin magazynu broni przeprowadzonych przez NIK w dniu 24 czerwca 
2015 r. stwierdzono, że: 

 zapisy w „Książce stanu uzbrojenia” wykazywały 30 sztuk pistoletów H&K USP 
kalibru 9 mm, wyprodukowanych w latach 2005-2008, każdy z 2 magazynkami 
i 45 szt. amunicji oraz na dzień 6 czerwca 2014 r. - 32 475 sztuk amunicji 9 mm 
Parabellum; 

 w jednej z szaf znajdowało się 12 pistoletów wraz z 540 szt. amunicji (po 45 szt. na 
każdy pistolet. Pozostałe 18 pistoletów wraz z amunicją po 45 szt. do każdej sztuki 
broni (810 szt.) znajdowało się w odrębnej szafie. Liczba pistoletów ujęta 
w „Książce stanu uzbrojenia był zgodna ze stanem faktycznym; 

 w jednej z szaf przechowywano 18 000 szt. amunicji rezerwowej. Łącznie 
w magazynie broni w dniu oględzin było 19 350 szt. amunicji. Stan amunicji był 
zgodny ze stanem wynikającym z rozliczenia zakupu ostatniej partii amunicji; 

 w magazynie znajdowały się „karty rozchodu amunicji” wg załącznika nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie 
warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej 
i amunicji przez straże gminne6. Karty te obejmowały amunicję wydawaną na 
potrzeby szkoleń i zawodów strzeleckich. 

(dowód: akta kontroli, str. 119-120, 234-237, 241-243)  

W „kartach rozchodu amunicji” nie były wypełniane przez pracowników SM rubryki nr 6, 
11, 12, 13 dotyczące danych o wyprodukowaniu amunicji oraz dotyczące uszkodzeń 
i zagubienia łusek. 
Komendant SM wyjaśnił, że „Taka forma wypełniania lub nie wypełniania niektórych 
kolumn została ustalona z kontrolującymi nas funkcjonariuszami Wydziału Postępowań 
Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji…” Komendant SM nadmienił, że 
„Odstąpienie od wypełniania rubryk 6 i 12 karty rozchodu amunicji (…) zostało 
uzgodnione ustnie (…) podczas ostatniej kontroli w magazynie broni. Jednocześnie 

                                                      
6  Dz. U. z 2014 r., poz. 748 – dalej rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 2014 r.. 
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informuję, iż protokół z przeprowadzonej kontroli (…) nie zawiera żadnych uwag co do 
sposobu prowadzenia dokumentacji w magazynie broni”. 

(dowód: akta kontroli, str. 127-128, 233, 257)  

W dniu 28 listopada 2014 r. Komisja Inwentaryzacyjna SM przeprowadziła spis z natury 
w  magazynie broni i amunicji. Komisja stwierdziła właściwy stan pomieszczeń 
magazynowych i ich zabezpieczenie oraz zgodność składników majątkowych 
z ewidencją.   

(dowód: akta kontroli, str. 244-247)   

W okresie od 30 października 2014 r. do 31 marca 2015 r. KSP przeprowadziła kontrolę w SM 
na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 
2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)7. 
W ramach kontroli dokonano m.in. sprawdzenia: podstawy prawnej posiadania broni „na 
świadectwo”; rodzaju i ilości uzbrojenia pozostającego na wyposażeniu; dopełnienia przez 
Komendanta SM obowiązku wyznaczenia funkcjonariusza odpowiedzialnego za prowadzenie 
gospodarki uzbrojenia; sposobu przechowywania broni i amunicji; sposobu rejestracji broni 
i amunicji; rodzaju prowadzonej dokumentacji dotyczącej wydawania i przyjmowania broni 
i amunicji; sposobu ewidencjonowania i rozliczania amunicji do celów szkoleniowych, 
posiadania przez strażników uprawnień do wykonywania zadań z brona „na świadectwo”; 
sposobu wykorzystania broni. W ww. obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości. KSP 
potwierdziła: prawo SM do posiadania 30 szt. broni palnej w celu wykonywania zadań 
określonych w art. 11 pkt 5 i 9 ustawy o strażach gminnych; zgodność stanu faktycznego broni 
palnej bojowej i amunicji ze stanem ewidencyjnym (książką stanu uzbrojenia); fakt wykonania 
obowiązku wynikającego z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 30 maja 
2014 r., tj. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki uzbrojenia; 
zgodność z przepisami przechowywania broni w magazynie broni oraz zgodność 
z przepisami rejestracji broni i amunicji w „Książce stanu uzbrojenia”; prawidłowość 
ewidencjonowania wydawania i przyjmowania broni palnej bojowej i amunicji w „Książce 
wydania-przyjęcia broni i amunicji”; prawidłowość ewidencjonowania i rozliczania amunicji do 
celów szkoleniowych w „Karcie rozchodu amunicji”; posiadanie przez strażników uprawnień 
do wykonywania zadań z bronią „na świadectwo” oraz prawidłowość wykorzystania broni do 
konwojowania wartości pieniężnych na rzecz Urzędu m.st. Warszawy oraz jego jednostek 
budżetowych.    

(dowód: akta kontroli, str. 248-255)    

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

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

                                                      
7  Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1733 ze zm. 
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V.  Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK Komendantowi SM 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 Komendanta o poinformowanie 
Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, 
o sposobie wykorzystania uwagi 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. 
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