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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej  

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 22  ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.) 

oraz art. 77 - art. 84 d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) Zespół Kontrolny w składzie: 

1. Waldemar Kaak – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 442-1/2012, 

(Przewodniczący Zespołu), 

2. Anna Cieślak-Proch – Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 442-2/2012, 

(Członek Zespołu), 

3. Dariusz Machtyl  – Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 442-3/2012, 

(Członek Zespołu), 

w dniu 3 grudnia 2012 r. przeprowadził kontrolę uproszczoną w siedzibie firmy 

„EXPLOSIVE” s.c. Ewelina Golec, Krzysztof Windorpski, ul. Myśliborska 21/30A, 

66-400 Gorzów Wlkp. w obecności właścicieli firmy. 

 

Okres objęty kontrolą: od 16 grudnia 2008 r. do 16 listopada 2012 r. 

 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie i ocena stanu przestrzegania i wywiązywania się firmy 

„EXPLOSIVE” s.c. Ewelina Golec, Krzysztof Windorpski z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  

z warunków określonych w pozwoleniu Wojewody Lubuskiego Nr BZK.I.ACie.5033/3/2008 

z dnia 16 grudnia 2008 r. oraz pozostałych warunków wynikających z przepisów ww. ustawy 

o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 

 

Zakres kontroli obejmował : 

1. Przestrzeganie warunków określonych w wydanym przez Wojewodę Lubuskiego 

pozwoleniu Nr BZK.I.ACie.5033/3/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. na nabywanie lub 

używanie materiałów  wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, bez prawa 

do ich magazynowania. 

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 2002 r. Nr 117, poz. 1007 z późn. zm.). 

 

Przedmiotem działania firmy jest wykonywanie pokazów pirotechnicznych oraz prezentacji 

towarów. Prace te prowadzone są przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego, które firma nabywa i używa na podstawie pozwolenia Wojewody 

Lubuskiego Nr BZK.I.ACie.5033/3/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. Przedsiębiorca nie ma 

prawa do magazynowania zakupionych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego z uwagi na brak odpowiednich obiektów.  
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Kontrolę dokumentów przeprowadzono w oparciu o przepisy ww. ustawy o materiałach 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz na podstawie następujących aktów 

wykonawczych: 

1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru 

ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych 

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

1634); 

2. Do 13 marca 2011 roku – Rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 

2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 158, poz. 1328); 

3. Od 13 marca 2011 roku – Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenu (Dz. U. Nr 42, 

poz. 216). 

 

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:  

1. Pani Ewelina Golec – współwłaścicielka firmy „Explosive” s.c. Ewelina Golec, 

Krzysztof Windorpski posiada wymagane ustawowo uprawnienia i przygotowanie 

zawodowe do prowadzenia prac związanych z pokazami pirotechnicznymi, 

potwierdzone zaświadczeniem  nr 156/2012 z dnia 3 października 2012 r. wydanym 

przez Komisję Kwalifikacyjną przy Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia 

w Zielonce (zał. nr 1). 

2. Pan Krzysztof Windorpski – współwłaściciel firmy „Explosive” s.c. Ewelina Golec, 

Krzysztof Windorpski posiada wymagane ustawowo uprawnienia i przygotowanie 

zawodowe do prowadzenia prac związanych z pokazami pirotechnicznymi, 

potwierdzone zaświadczeniem  nr 157/2012 z dnia 3 października 2012 r. wydanym 

przez Komisję Kwalifikacyjną przy Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia 

w Zielonce (zał. nr 2). 

3. Właściciele firmy „Explosive” s.c. Ewelina Golec, Krzysztof Windorpski posiadają 

aktualne badania psychologiczne oraz psychiatryczne, wydane przez lekarzy 

specjalistów zgodne 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 (zał. nr 3). 

4. Zgodnie z pozwoleniem Wojewody Lubuskiego Nr BZK.I.ACie.5033/3/2008 z dnia 16 

grudnia 2008 r.  Pani Ewelina Golec współwłaścicielka firmy „Exsplosive” s.c. ma 

prawo nabywać lub używać materiały  wybuchowe  przeznaczone do użytku cywilnego, 

bez możliwości ich magazynowania. Kontrolowana firma może nabywać i używać 

następujące materiały wybuchowe: ognie sztuczne 1.1 G (UN0333), 1.2 G (UN0334), 

1.3 G (0335) (zał. nr 4). 

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

prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem 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). Dla danego rodzaju materiału wybuchowego założona jest karta ewidencyjna, 
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w której odnotowuje się operacje przychodu i rozchodu. Dane w ewidencji wpisywane 

są w oparciu o faktury zakupu tych materiałów oraz dokumenty potwierdzające ich 

zużycie. Firma posiada karty ewidencyjne od nr 1 założone dnia 27 grudnia 2008 r. do 

karty ewidencyjnej nr 471 z dnia 7 października 2012 r. Sposób prowadzenia ewidencji 

nabytych i zużytych materiałów wybuchowych sprawdzono na podstawie 8 kart 

ewidencyjnych o nr  kart ewidencyjnych 469, 470, 471 z dnia 07.10.2012 r., nr 455 

z dnia 19.08.2012 r., nr 447 z dnia 13.07.2012 r., nr 431 z dnia 30.06.2012 r., nr 425 

z dnia 23.06.2012 r. Z zamieszczonych w kartach informacji  wynika, że nabyte 

materiały  wybuchowe zostały zużyte podczas wykonywania pokazów pirotechnicznych 

(zał. nr 5). 

6. Prace pirotechniczne prowadzone są bezpośrednio przez właścicieli firmy 

„Exsplosive”s.c. Ewelina Golec, Krzysztof Windorpski.  

7. Do każdego pokazu pirotechnicznego opracowywana jest dokumentacja techniczno-

organizacyjna pokazu (zał. nr 6), która zawiera: 

 nazwę wykonawcy pokazu z podaniem siedziby i kontaktu, 

 miejsce, datę, godzinę wykonania i szacunkowy czas trwania pokazu, 

 mapę obrazującą miejsce pokazu, miejsce odpalenia oraz zabezpieczenie wyrobów 

pirotechnicznych przed pokazem w magazynie tymczasowym, 

 imię i nazwisko osoby uprawnionej, mającej dostęp do materiałów wybuchowych, 

 imię i nazwisko osoby uprawnionej, odpowiedzialnej za kontrolę terenu po 

zakończeniu pokazu i unieszkodliwienie niewypałów i niewybuchów 

pirotechnicznych, 

 imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej, opracowującej dokumentację 

techniczno-organizacyjną, 

 wykaz obiektów, pomieszczeń i terenów wymagających oznakowania prowadzących 

i nadzorujących prace, 

 wykaz prac z materiałami wybuchowymi i stanowisk prac wymagających nadzoru, 

 opis systemu odpalania ładunku, 

 opis systemu zabezpieczenia terenu, 

 opis środków technicznych i organizacji prowadzenia prac z użyciem materiałów 

wybuchowych, zapewniających bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, mienia 

i środowiska, 

 masę netto wyrobów pirotechnicznych przewidzianych do pokazu, 

 dane pozwolenia Wojewody Lubuskiego, upoważniającego firmę „Exsplosive” s.c.  

do nabywania materiałów wybuchowych i wykonywania pokazów,. 

 instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń lub sytuacji awaryjnych 

w czasie wykonania pokazu sztucznych ogni, 

 instrukcję BHP przy wykonaniu publicznego pokazu pirotechnicznego 

o charakterze imprezy masowej, 

 instrukcję przechowywania materiałów wybuchowych w tymczasowym magazynie, 

 postępowanie  z niewybuchami i niewypałami wyrobów pirotechniki widowiskowej, 

 protokół wykonania pokazu, kontroli terenu po pokazie i unieszkodliwienia 

niewypałów i niewybuchów pirotechnicznych, 

 ocenę ryzyka zawodowego. 
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Dokumentacja techniczno-organizacyjna pokazu zawiera wszystkie wymagane elementy 

zgodnie z rozporządzeniami: 

 do 13 marca 2011 roku – rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 

lipca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 158, poz. 1328); 

 od 13 marca 2011 roku – rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 

r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenu (Dz. U. Nr 

42, poz. 216).  

 

Do dokumentacji techniczno-organizacyjnej danego pokazu dołączona jest procedura 

postępowania dotycząca organizacji pokazów pirotechnicznych w firmie „Explosive” s.c. 

 

8. Przed wykonaniem pokazu pirotechnicznego firma „Explosive” s.c. każdorazowo 

pisemnie 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. nr 117, poz. 1007 ze zm.) 

(zał. nr 7). 

 

Realizację powyższych zadań ocenia się pozytywnie. 

 

 

 

 

Podpis kierownika jednostki kontrolującej 

 

WOJEWODA LUBUSKI 

 

Marcin Jabłoński 

 

 

 

 

Załączniki: 

 
1. Kopia zaświadczenia nr 156/2012 z dnia 3 października 2012 r. Komisji Kwalifikacyjnej przy Wojskowym 

Instytucie Technicznych Uzbrojenia w Zielonce – zał. nr 1. 

2. Kopia zaświadczenia nr 157/2012 z dnia 3 października 2012 r. Komisji Kwalifikacyjnej przy Wojskowym 

Instytucie Technicznych Uzbrojenia w Zielonce – zał. nr 2. 

3. Kopia orzeczeń lekarskich psychologicznych nr 3/2012 i nr 4/2012 oraz psychiatrycznych nr 1/2012 

i nr 2/2012 – zał. nr 3. 

4. Kopia pozwolenia Wojewody Lubuskiego nr BZK.I.ACie.5033/3/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. – zał. nr 4. 

5.  8 kart ewidencyjnych materiałów wybuchowych nabytych i użytych do wykonania pokazu pirotechnicznego 

z dnia 9 października 2012 r.  wraz z fakturami zakupu towaru - zał. nr 5. 

6. Kopia dokumentacji techniczno-organizacyjnej z pokazu w dniu 3 lipca 2010 r. – zał. nr 6. 

7. Kopia zgłoszenia pokazu pirotechnicznego do jednostki policji właściwej dla miejsca prowadzenia prac 

z użyciem wyrobów pirotechnicznych – zał. nr 7. 


