
Opis stanu
faktycznego

stanowi proces długotrwały i czasochłonny, dlatego wykaz wykorzystywany jest
w realizowanych czynnościach służbowych, tj. w przypadkach wpłynięcia wniosku
o wydanie zaświadczenia na zakup broni, informacji o zmianie adresu strony,
miejsca przechowywania broni lub innych informacji o osobach posiadających
pozwolenie, które organ weryfikuje pod kątem zasadności posiadania uprawnienia.

(dowód: akta kontroli str. 682, 718)

W okresie objętym kontrolą Polski Związek Łowiecki powiadomił o wykluczeniu 108
członków. Zarządy stowarzyszeń strzeleckich nie powiadomiły w tym okresie KWP
o wykluczeniu swoich członków.

(dowód: akta kontroli str. 521-524)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości
reglamentowanie przez KWP dostępu podmiotów i osób fizycznych do broni.

6. Kontrola Policji w zakresie warunków przechowywania broni
przez podmioty i osoby fizyczne

W 2014 r. poddano kontroli warunki przechowywania broni przez osoby - 112 razy,
przez przedsiębiorców - cztery razy i przez jedno stowarzyszenie. W 2015 r.
(I półrocze) liczba kontroli osób wyniosła 79, a przedsiębiorcy i stowarzyszenia nie
były kontrolowane.

W 2014 r. poddano kontroli warunki przechowywania broni przez Straż Leśną59 -
trzy razy, przez Straż Rybacką60 - cztery razy i przez specjalistyczne uzbrojone
formacje ochronne61 - 34 razy. W 2015 r. (I półrocze) ilość kontroli specjalistycznych
uzbrojonych formacji ochronnych wyniosła 33.

(dowód: akta kontroli str. 518-536)

Przepisy ustawy o broni i amunicJI nie regulują częstotliwości, planowania
i uprzedzania właściciela broni o kontroli warunków przechowywania broni przez
osoby fizyczne i inne podmioty62.
Zgodnie z zaleceniami KGP63, Komendant kontroluje sposób przechowywania broni
w przypadku uzyskania informacji uzasadniających wszczęcie lub w toku
prowadzonego postępowania w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń. Kontrole
przechowania broni realizowane były przez funkcjonariuszy terenowych jednostek
Policji, właściwych dla miejsca przechowywania broni w ramach pomocy prawnej
w trybie art. 52 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego64 (dalej: "KPA").
W opinii KGP zawartej w ww. zaleceniach - komendant, jako organ właściwy do
dokonywania kontroli sposobu przechowywania broni, nie może w trybie art. 268a
KPA, upoważnić dzielnicowych do dokonywania kontroli warunków przechowywania
broni przez osoby fizyczne, a jedynie pracowników i funkcjonariuszy komendy
wojewódzkiej. Dlatego KGP zaproponował, aby kontrole sposobu przechowywania
broni dokonywać wyłącznie w przypadku uzyskania informacji uzasadniających

59 Napodstawieporozumieniaz9maja2013r.zawartegopomiędzyDyrektoremRegionalnejDyrekcjiLasówPaństwowychw
GdańskuiKomendantemwsprawiewspółdziałaniaposterunkówStrażyLeśneji jednostekpodległychKomendantowi.
60 Napodstawie§ 13ust.1 i § 15rozporządzeniaMinistraRolnictwai RozwojuWsiz dnia4 czerwca2014r. w sprawie
szczegółowychzasadi warunkówposiadania,przechowywaniai ewidencjonowaniaprzezPaństwowąStrażRybackąbroni
palnej,sygnałoweji amunicjiorazśrodkówprzymusubezpośredniego(Dz.U.z2014r.poz.756).
61 Napodstawieart.43ust.1ustawyzdnia22sierpnia1997r.oochronieosóbimienia(Dz.U.z2014r.,poz.1099).
62 Napodstawieart.27ust.1ustawyobronii amunicji.
63 PismonrENS-1886to9/MBzdnia20.05.2009r.
64 Dz.U.z2013r.o poz.267zezm.
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wszczęcie lub w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie cofnięcia
pozwolenia na broń.
Komendant wyjaśnij65, że stosuje się do ww. zaleceń i przeprowadza kontrole
warunków przechowywania broni wyłącznie w toku prowadzonego postępowania
w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń wszczętego w przypadku uzyskania
informacji uzasadniających takie cofnięcie. Komendant wskazał również, że pismo
KGP pozostaje aktualne pomimo wprowadzonej w 2011 r. nowelizacji ustawy
o broni i amunicji, gdyż zmiany nie obejmowały zasad kontroli sposobu
przechowywania broni.

(dowód: akta kontroli str. 716, 717, 725, 726)

W przypadku podmiotów posiadających broń na świadectwo broni kontrole były
przeprowadzane w oparciu o zatwierdzony przez Komendanta plan kontroli na dany
rok kalendarzowy. Przedmiotowe kontrole przeprowadzono na podstawie pisemnych
upoważnień wydawanych przez Komendanta podległym funkcjonariuszom.
W 2014 r. KWP przeprowadziła kontrole wszystkich strzelnic, którym wydano
świadectwo broni.

(dowód: akta kontroli str. 716, 717, 767, 768)

W próbie 10 kontroli warunków przechowywania broni czynności przeprowadzone
przez funkcjonariuszy zostały udokumentowane protokołem podpisanym przez jej
posiadacza.

(dowód: akta kontroli str. 544, 545)

Wacenie NIK utrwalanie opisu warunków przechowywania broni za pomocą
zestandaryzowanych protokołów stanowi dobrą praktykę. Protokół kontroli
podpisywała osoba kontrolowana i zawierał on informacje dotyczące rodzaju
i numeru posiadanej broni oraz numeru pozwolenia na broń, adresu miejsca
przechowywania broni i sposobu jej przechowywania.

(dowód: akta kontroli str. 546,547,617)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonywanie przez Komendanta
kontroli warunków przechowywania broni przez podmioty i osoby fizyczne.

IV. Wnioski
Wnioski Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa

pokontrolne Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o:

1) wykorzystywanie do szkolenia strzeleckiego wyłącznie strzelnic, na których
warunki bezpieczeństwa zostały zweryfikowane zgodnie z Decyzją nr 703;

2) zweryfikowanie stanu wybranych elementów strzelnicy KWP, zgodnie z Decyzją
nr 703, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane;

3) zapewnienie nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi Policji
w celu: wykorzystywania strzelnic zewnętrznych spełniających warunki
bezpieczeństwa takie, jakie obowiązują na strzelnicach policyjnych;
sprawdzania stanu wybranych elementów strzelnic przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane; uczestniczenia funkcjonariuszy w wymaganych

65 Z upoważnienia Komendanta wyjaśnienia przedstawij Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku - inspektor
Zbigniew Maj.
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