
    

 

                                                                                           Gorzów Wlkp., dnia 17 grudnia 2019 r. 

     BZK-VII.431.6.2019.MSkó 

 

 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI 
problemowej przeprowadzonej w firmie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Awem”,   

Pl. Kardynała Wyszyńskiego 11, 68-200 Żary   
 

 

Na podstawie art. 22  ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1100 z późn. zm., 

Dz.U. z 2017 r. poz. 283 z późn. zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 45 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495) zespół 

kontrolny w składzie: 

 

1. Marcin Skórzewski - Inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego jako kierownik zespołu kontrolnego, nr upoważnienia 

283-1/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. 

2. Arkadiusz Rygalski - Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego jako członek zespołu, nr upoważnienia 283-2/2019 z dnia 4 grudnia 

2019 r. 

 

przeprowadził w dniu 6 grudnia 2019 r. kontrolę problemową w siedzibie firmy: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Awem”, Pl. Kardynała Wyszyńskiego 11, 68-200 Żary 

w obecności Pana Mirosława Urbańskiego - właściciela firmy.   

 

Okres objęty kontrolą: od 2015 r. do 2019 r. 

 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie i ocena stanu przestrzegania i wywiązywania się 

firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Awem” z siedzibą w Żarach z warunków 

określonych w pozwoleniu Wojewody Lubuskiego Nr SO.I.MJęd.5033-3/05 z dnia  

30 listopada 2005 r. oraz pozostałych warunków wynikających z przepisów ustawy  

o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.   

 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 
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Zakres kontroli obejmował : 

 

1. Przestrzeganie warunków określonych w wydanym przez Wojewodę Lubuskiego 

pozwoleniu Nr SO.I.MJęd.5033-3/05 z dnia 30 listopada 2005 r. na nabywanie oraz 

używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w celu 

wykonywania pokazów pirotechnicznych. 

2. Przestrzeganie i wywiązywanie się przedsiębiorcy z obowiązków określonych w art. 

18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1100 z późn. zm., Dz.U. z 2017 r. poz. 283 

z późn. zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 45 z późn. zm.). 

 

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest m.in. wykonywanie pokazów 

pirotechnicznych. Prace te, prowadzone są przy użyciu materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego, które przedsiębiorstwo nabywa i używa na podstawie 

pozwolenia Wojewody Lubuskiego Nr SO.I.MJęd.5033-3/05 z dnia 30 listopada 2005 r.  

 

Sprawdzeniu poddano dokumenty związane z nabywaniem i używaniem materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w latach: 2015 (1 pokaz),  

2016 (3 pokazy), 2017 (2 pokazy), 2018 (2 pokazy) oraz 2019 (2 pokazy).  

  

Kontrolę dokumentów przeprowadzono w oparciu o przepisy ww. ustawy  

o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz na podstawie 

następujących aktów wykonawczych: 

 

1. Do dnia 20 kwietnia 2016 r. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 

2002 r. w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych 

materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 194, poz. 

1634) oraz od dnia 9 czerwca 2016 r. rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 

2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych  

i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz 

znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 808). 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów (Dz. U. z 2011, Nr 42, poz. 216). 

 



3 
 

 

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:  

 

1. Pan Mirosław Urbański – właściciel firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Awem” 

posiada wymagane ustawowo uprawnienia i przygotowanie zawodowe do 

prowadzenia prac związanych z pokazami pirotechnicznymi, potwierdzone 

zaświadczeniem  o nr 135/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. wydanym przez Komisję 

Kwalifikacyjną przy Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce 

(akta sprawy: karta nr 1). 

2. Właściciel firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Awem” posiada badania 

psychologiczne oraz psychiatryczne, wydane przez lekarzy specjalistów na złych 

drukach, niezgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. 

w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub 

posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 445). 

Z dokumentacji wynika, że właściciel firmy podczas wykonywania pokazów 

pirotechnicznych korzystał z pomocy osób, które nie przeszły szkolenia związanego  

z przeprowadzaniem pokazów pirotechnicznych oraz nie posiadali wymaganych 

badań psychologicznych oraz psychiatrycznych. Pan Mirosław Urbański oświadczył, 

że od następnego pokazu pirotechnicznego, nie będzie korzystał z pomocy innych 

osób (akta sprawy: karty nr 2-6). 

3. Zgodnie z pozwoleniem Wojewody Lubuskiego SO.I.MJęd.5033-3/05 z dnia  

30 listopada 2005 r. Pan Mirosław Urbański właściciel firmy: Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe „Awem” ma prawo nabywać oraz używać materiały wybuchowe 

przeznaczone do użytku cywilnego zakupione w celu wykonywania pokazów 

pirotechnicznych.  

4.  Kontrolowane przedsiębiorstwo może nabywać i używać następujące materiały 

wybuchowe w celu wykonywania pokazów pirotechnicznych wg klasyfikacji ADR: 

ognie sztuczne - numer UN 0333, kod klasyfikacyjny 1.1G, ognie sztuczne – numer 

UN 0334, kod klasyfikacyjny 1.2G, ognie sztuczne – numer UN 0335, kod 

klasyfikacyjny 1.3G, ognie sztuczne – numer UN 0335, kod klasyfikacyjny 1.4G. 

(akta sprawy: karty 7-8). 

5. Ewidencja nabytych, zużytych i zbytych lub zniszczonych materiałów wybuchowych 

od dnia 9 czerwca 2016 r. nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem karty 

ewidencyjnej zamieszczonej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 

2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, 
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przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 

808). 

Dla zakupionego materiału wybuchowego założona jest karta ewidencyjna, w której 

odnotowuje się operacje przychodu i rozchodu. Dane w ewidencji wpisywane są  

w oparciu o dokumenty potwierdzające ich wydanie (zakup) oraz ich zużycie.  

Z zamieszczonych w kartach informacji wynika, że nabyte materiały wybuchowe 

zostały zużyte podczas wykonywania pokazów pirotechnicznych. Nie do każdego 

pokazu pirotechnicznego opracowywana jest dokumentacja techniczno-organizacyjna 

pokazu. Prace pirotechniczne prowadzone są przez Pana Mirosława Urbańskiego oraz 

osoby wspomagające pokaz. Pan Mirosław Urbański oświadczył, że od następnego 

pokazu pirotechnicznego, nie będzie korzystał z pomocy innych osób przy 

wykonywaniu pokazów pirotechnicznych. 

Przed wykonaniem pokazu pirotechnicznego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„Awem”, każdorazowo powiadamia Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji 

właściwego dla miejsca prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 

2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U.  

z 2015 r.,  poz. 1100 z późn. zm., Dz.U. z 2017 r. poz. 283 z późn. zm., Dz.U. z 2019 

r. poz. 45 z późn. zm.)   

(akta sprawy: karty nr 8-68) 

 

Za realizację powyższych zadań wystawiono ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. 

 

Zalecenia: 

 

1. Należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli do 

Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przy. ul. Jagiellończyka 8 

w Gorzowie Wlkp. na właściwych drukach aktualne badania Pana Mirosława 

Urbańskiego.  

2. Od następnego pokazu pirotechnicznego ewidencję prowadzić na właściwych 

drukach, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r.  

w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych  

i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz 

znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 808). 



5 
 

3. Od następnego pokazu pirotechnicznego prowadzić pełną dokumentację techniczno-

organizacyjną o której mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  

18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania 

terenów (Dz. U. z 2011, Nr 42, poz. 216). 

 
Pouczenie 

 
Niedostosowanie się do zaleceń będzie przesłanką do cofnięcia decyzji opisanej na wstępie 

zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1  ustawy  z dnia 21 czerwca 2002 r. o  materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1100 z późn. zm., Dz.U. z 2017 

r. poz. 283 z późn. zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 45 z późn. zm.). 

 

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egz. 

otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej: Mirosław Urbański - właściciel Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego „Awem”, a egz. drugi – kierownik komórki do spraw kontroli – Dyrektor 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW.  

 

 

 
Podpisy kontrolujących 

 
 

Podpis kierownika komórki 
do spraw kontroli 

 
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
Waldemar Gredka 

Dyrektor 
Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 

 
 

 

 

Podpis kierownika  jednostki 
kontrolowanej 

       

       
                                                                                        (imię i nazwisko, stanowisko, 
                                                                                                miejscowość, data) 


	2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów (Dz. U. z 2011, Nr 42, poz. 216).
	3. Od następnego pokazu pirotechnicznego prowadzić pełną dokumentację techniczno-organizacyjną o której mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych ...

