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Koszalin, 11 września 2012 r. 1 

 2 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 3 

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa 4 

Komenda Główna Policji 5 

Biuro Prewencji 6 

Wydział Nadzoru nad Specjalistycznymi 7 

Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi 8 

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa 9 

 10 

I Jako pełnomocnik stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni 11 

(KRS 390040) i w nawiązaniu do otrzymanego, w trybie zapytania o udzielenie 12 

informacji publicznej projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w 13 

sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, 14 

przedstawiam dalsze stanowisko prawne, co do zapisów projektowanego 15 

rozporządzenia. Prezentowane stanowisko proszę potraktować jako stanowisko 16 

strony społecznej w konsultacjach nad projektem rozporządzenia. 17 

 Dalsze stanowisko ROMB co do projektowanego rozporządzenia, 18 

zapowiadałem w punkcie I mojego pisma z dnia 27 czerwca 2012 r., skierowanego 19 

do Komendy Głównej Policji w Warszawie (załącznik 11). 20 

 W poniższych uwagach odnoszę się do dokumentu w wersji z dnia 13 21 

sierpnia 2012 r. 22 

 23 

II Merytoryczne uwagi Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, należy 24 

poprzedzić krótkim podsumowaniem stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, co 25 

to warunków jakie winno spełniać rozporządzenie, aby było aktem prawnym 26 

zgodnym z konstytucją. Prezentacja poniższych uwag, jest konieczna dla pełnego 27 

zaprezentowania stanowiska w przedmiocie omawianego projektu.  28 

 Podsumowaniem dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego w 29 

przedmiotowym zakresie, jest uzasadnienie wyroku z dnia 31 marca 2009 roku, 30 

wydanego w sprawie K 28/08. W uzasadnieniu prawnym wyroku Trybunał bardzo 31 

jednoznacznie określił kryteria delegacji ustawowej oraz kryteria aktu 32 

email: kancelaria.glowna@msw.gov.pl  
email: sufo.bprew@policja.gov.pl 
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wykonawczego (rozporządzenia), których spełnienie jest konieczne, dla uznania 1 

przepisów ustawy (delegacji ustawowej) i rozporządzenia za konstytucyjne. 2 

1/ W uzasadnieniu prezentowanego orzeczenia znajdujemy następujące 3 

stwierdzenie: Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, że rozporządzenie 4 

jest aktem wykonawczym, wydawanym na podstawie ustawy i w celu jej 5 

wykonania. To znaczy, że: 1) rozporządzenie powinno być wydane na podstawie 6 

wyraźnego, szczegółowego upoważnienia ustawy w zakresie określonym w 7 

upoważnieniu, w celu wykonania ustawy (niedopuszczalne jest domniemanie 8 

kompetencji do wydania rozporządzenia); 2) akt ten nie może być sprzeczny nie 9 

tylko z ustawą, na podstawie której został wydany, ale i z normami 10 

konstytucyjnymi, a także z wszelkimi obowiązującymi ustawami, które w sposób 11 

bezpośredni lub pośredni regulują materie będące przedmiotem rozporządzenia; 3) 12 

jeżeli rozporządzenie ma określić tryb postępowania, to powinno to zrobić tak, aby 13 

zachowana była spójność z przepisami. 14 

2/ Wymagania, jakim muszą obecnie odpowiadać delegacje do wydania 15 

rozporządzenia, formułuje art. 92 ust. 1 Konstytucji. Trybuna ł stwierdza: Przepis 16 

ten dopuszcza stanowienie rozporządzeń tylko na podstawie "szczegółowego 17 

upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania". Upoważnienie musi 18 

mieć charakter szczegółowy pod względem: 1) podmiotowym (musi określać organ 19 

właściwy do wydania rozporządzenia), 2) przedmiotowym (musi określać zakres 20 

spraw przekazanych do uregulowania) oraz 3) treściowym (musi określać 21 

wytyczne dotyczące treści aktu). 22 

3/ Jednocześnie w tym samym wyroku: Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że 23 

wykonawczy charakter rozporządzenia determinuje treść upoważnienia do jego 24 

wydania. Musi być ono sformułowane w taki sposób, aby odsyłało do 25 

unormowania tylko takich spraw, które są przedmiotem ustawy i które służą 26 

realizacji tych samych celów, jakie znajdują wyraz w przepisach ustawy. Dlatego 27 

przepisy ustawy upoważniającej, a w szczególności przepis upoważniający, 28 

powinny wyznaczać co najmniej w sposób ogólny, lecz jednocześnie dostatecznie 29 

wyraźny, kierunek unormowań, które mają nastąpić w drodze rozporządzenia. Nie 30 

można bowiem wykonywać w drodze rozporządzenia tego, co nie zostało 31 

uregulowane w ustawie. W tym zakresie Trybunał potwierdza tezę wyrażoną w 32 
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wyroku z 22 marca 2007 r., sygn. U 1/07 (OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 29), że 1 

"wzajemne relacje pomiędzy ustawą a rozporządzeniem oparte są zawsze na 2 

założeniu, że akt wykonawczy konkretyzuje przepisy ustawy. [Akt wykonawczy] 3 

wydany może być tylko w zakresie określonym w upoważnieniu, w jego granicach 4 

i w celu wykonania ustawy w zgodzie z normami konstytucyjnymi, a także z 5 

wszystkimi obowiązującymi ustawami. Z art. 92 Konstytucji wynika, że 6 

ustrojodawca miał wolę pełnego, podmiotowego i przedmiotowego określenia 7 

zakresu prawodawstwa podustawowego i w tym celu nałożony został na 8 

ustawodawcę zwykłego obowiązek precyzyjnego i szczegółowego sformułowania 9 

zakresu delegacji, a przez to także obowiązek organów upoważnionych do ścisłego 10 

jej wykonania. Akt wykonawczy jest tym samym ściśle związany z wolą 11 

ustawodawcy, wyrażoną w ustawowej delegacji" (por. też wyrok z 16 września 12 

2008 r., sygn. U 5/08, OTK ZU nr 7/A/2008, poz. 122). 13 

4/ W konsekwencji powyższych uwag Trybunał Konstytucyjny stwierdza: 14 

Rozporządzenie nie może więc bez wyraźnego upoważnienia ustawy wkraczać w 15 

sferę materii prawnych regulowanych innymi ustawami, nie może także zawartych 16 

w nich treści przekształcać, czy modyfikować, a nawet nie powinno ich powtarzać 17 

(por. wyroki TK z 7 listopada 2000 r., sygn. K. 16/00 oraz z 19 kwietnia 1999 r., 18 

sygn. U. 3/98, OTK ZU nr 4/1999, poz. 70). Rozporządzenie jako akt wykonawczy 19 

do ustawy nie może uchylać ani zmieniać przepisów obowiązujących ustaw, ani 20 

nawet wkraczać w te dziedziny, które zostały unormowane w innych ustawach 21 

(por. wyroki z 24 maja 1999 r., sygn. P. 10/98, OTK ZU nr 4/1999, poz. 77 oraz z 22 

26 czerwca 2001 r., sygn. U 6/00, OTK ZU nr 5/2001, poz. 122). Cechą 23 

rozporządzenia, oprócz tego, że jest wydawane na podstawie szczegółowego 24 

upoważnienia, jest jego wykonawczy charakter. To znaczy, że przepisy tego aktu 25 

normatywnego muszą pozostawać w związku merytorycznym i funkcjonalnym z 26 

rozwiązaniami ustawowymi (por. wyrok z 12 lipca 2007 r., sygn. U 7/06, OTK ZU 27 

nr 7/A/2007, poz. 76). Wydawanie rozporządzenia w celu wykonania ustawy i na 28 

podstawie udzielonego w ustawie szczegółowego upoważnienia oznacza, że 29 

zadaniem rozporządzenia jest konkretyzacja norm ustawowych. 30 

5/ Trybunał Konstytucyjny wskazał w dalszej części uzasadnienia: ustawowe 31 

upoważnienie do wydania aktu wykonawczego (rozporządzenia) nie może mieć 32 
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charakteru blankietowego i nie może pozostawiać prawodawcy zbyt daleko idącej 1 

swobody kształtowania merytorycznych treści rozporządzenia. Po wejściu w życie 2 

Konstytucji z 1997 r., w wyroku z 25 maja 1998 r., sygn. U. 19/97 (OTK ZU nr 3 

4/1998, poz. 47) Trybunał Konstytucyjny wskazał, że w porządku prawnym 4 

proklamującym zasadę podziału i równowagi władzy, opartym na prymacie 5 

ustawy jako podstawowego źródła prawa wewnętrznego, parlament nie może w 6 

dowolnym zakresie "cedować" funkcji prawodawczych na organy władzy 7 

wykonawczej. Nie można prawodawczym decyzjom organu władzy wykonawczej 8 

pozostawiać kształtowania zasadniczych elementów regulacji prawnej (zob. też 9 

wyrok z 24 marca 1998 r., sygn. K. 40/97, OTK ZU nr 2/1998, por. 12). Trybunał 10 

Konstytucyjny przypomina, że ustawowe upoważnienie, w odniesieniu do którego 11 

nie da się wskazać żadnych treści ustawowych pełniących rolę "wytycznych 12 

dotyczących treści aktu", jest sprzeczne z Konstytucją. Brak "wytycznych" stanowi 13 

wystarczający warunek uznania niekonstytucyjności upoważnienia, nawet jeżeli 14 

pozostałe wymagania, o których mówi art. 92 Konstytucji, zostaną spełnione. 15 

6/ W końcu Trybunał Konstytucyjny szczegółowo opisał charakter wytycznych 16 

zawartych w delegacji ustawowej, podnosząc: Art. 92 Konstytucji nie zdefiniował 17 

pojęcia "wytycznych". Jego znaczenie zostało wyjaśnione w orzeczeniach 18 

Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał wskazał, że w pracach Komisji 19 

Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego podnoszono, że "wytyczne" to ten 20 

fragment poleceń, który nie tylko wskazuje zakres i typ spraw, ale zawiera również 21 

pewne kierunki dotyczące treści rozporządzenia. Wskazówki te ograniczałyby 22 

swobodę treści rozporządzenia. Za wytyczne uznano wskazanie celu - kierunku, 23 

który miałby być osiągnięty w danym akcie (por. Komisja Konstytucyjna 24 

Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn nr XXXVIII, s. 21 - debata w podkomisji 25 

redakcyjnej 19 sierpnia 1996 r.). Podobne stanowisko zajęła Rada Legislacyjna, 26 

która uznała, że "wytyczne", to wskazówki co do treści aktu normatywnego, 27 

wskazania co do kierunku merytorycznych rozwiązań, które mają znaleźć w nim 28 

wyraz (zob. Stanowisko Rady Legislacyjnej w sprawie "konstruowania" 29 

upoważnień do wydawania rozporządzeń, "Przegląd Legislacyjny" nr 3-4/1998, s. 30 

187). Trybunał Konstytucyjny podziela powyższe poglądy. Stwierdza, że wytyczne 31 

to wskazania zawarte w ustawie, dotyczące materialnego kształtu regulacji, która 32 
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ma być zawarta w rozporządzeniu. Zagadnienia związane ze sprawami 1 

proceduralnymi (np. nakazujące, by ustanowienie rozporządzenia następowało "w 2 

porozumieniu" czy "po zasięgnięciu opinii") nie mogą zastąpić wytycznych 3 

merytorycznych, o których mowa w art. 92 ust. 1 Konstytucji. Trybunał podkreśla, 4 

że "wytyczne dotyczące treści aktu" mogą przybierać różną postać redakcyjną. 5 

Mogą one mieć zarówno charakter "negatywny" (tzn. ze wszystkich wchodzących 6 

w rachubę rozstrzygnięć podmiotu wydającego rozporządzenie mogą wykluczać te, 7 

których ustawodawca sobie nie życzy) jak i charakter "pozytywny" (np. wskazując 8 

kryteria, którymi powinien się kierować twórca rozporządzenia, normując 9 

przekazany mu zakres spraw, wskazując cele danego unormowania, czy funkcje, 10 

które ma spełniać instytucja, której ukształtowanie ustawa powierzyła 11 

rozporządzeniu). Ustawa musi zawierać pewne wskazania wyznaczające treści 12 

(kierunki rozwiązań), które mają być zawarte w rozporządzeniu, albo eliminujące 13 

pewne treści (kierunki rozwiązań). Sposób ujęcia wytycznych, zakres ich 14 

szczegółowości i zawarte w nich treści są w zasadzie sprawą uznania 15 

ustawodawcy. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego możliwe jest sformułowanie 16 

zasady, że im silniej regulacja ustawowa dotyczy kwestii podstawowych dla 17 

pozycji jednostki (podmiotów podobnych), tym szersza musi być regulacja 18 

ustawowa i tym mniej miejsca pozostaje dla odesłań do aktów wykonawczych. W 19 

tych kwestiach, jeżeli ustawodawca korzysta z owych odesłań, to musi znacznie 20 

dokładniej wyznaczyć treść przyszłych rozporządzeń. Minimum treściowe 21 

wytycznych nie ma charakteru stałego, a wyznaczane musi być a casu ad casum, 22 

stosownie do regulowanej materii i jej związku z sytuacją obywatela. Trybunał 23 

Konstytucyjny podkreśla, że "wytyczne" nigdy nie mogą mieć czysto blankietowego 24 

charakteru (np. ograniczając się do ogólnego stwierdzenia, że rozporządzenie 25 

określi "ogólne zasady"). Wytyczne nie muszą być zawarte w przepisie 26 

formułującym upoważnienie do wydania rozporządzenia. Mogą się znajdować w 27 

innych przepisach ustawy, o ile tylko pozwala to na precyzyjne zrekonstruowanie 28 

treści tych wytycznych. Jeżeli jednak rekonstrukcja taka okaże się niemożliwa, to 29 

przepis zawierający upoważnienie będzie musiał zostać uznany za wadliwy 30 

konstytucyjnie (por. wyroki z 26 października 1999 r., sygn. K. 12/99 oraz 17 31 

października 2000 r., sygn. K. 16/99, OTK ZU nr 7/2000, poz. 253). 32 
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 1 

III Należy także wskazać, że w obowiązującym porządku konstytucyjnym 2 

istnieje zasada proporcjonalności. Jest to jedna z najważniejszych zasad 3 

orzecznictwa konstytucyjnego. Zasada ta polega na mechanizmie ważenia 4 

wartości, konfrontowania zasad, prawa i wolności, poszukiwania idealnego 5 

punktu równowagi (por. Safjan Marek Wyzwania dla państwa prawa wyd. Oficyna 2007). 6 

Trybunał Konstytucyjny opisywał zasadę proporcjonalności, w odniesieniu do 7 

ustawowych ingerencji w sferę praw i wolności jednostek twierdząc: ustawodawca 8 

nie może ustanawiać ograniczeń przekraczających pewien stopień uciążliwości, a 9 

zwłaszcza zapoznających proporcję między stopniem naruszenia uprawnień 10 

jednostki a rangą interesu publicznego, który ma w ten sposób podlega ć ochronie; 11 

zakaz ten jest jednym z przejawów zasady ochrony zaufania obywatela do 12 

państwa. Rozważając konstytucyjność ingerencji ustawowej, należy udzielić 13 

odpowiedzi na trzy pytania: a) czy dana regulacja jest w stanie doprowadzić do 14 

zamierzonych w niej skutków, b) czy jest ona niezbędna dla ochrony interesu 15 

publicznego, z którym jest powiązana, c) czy jej efekty pozostają w odpowiedniej 16 

proporcji do ciężarów nakładanych na obywatela (por. uzasadnienie orzeczenia TK 17 

z 26 kwietnia 1995 r., sygn. akt K. 11/94, OTK w 1995 r., cz. I, poz. 12, s. 133) 18 

(orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 stycznia 1996 r. K 18/95).  19 

 W sposób wyrazisty zasadę tą opisał Naczelny Sąd Administracyjny w 20 

wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. I FSK 1188/10, stwierdzając: W tym miejscu 21 

należy odnieść się do rozumienia, celu i istoty powoływanej wyżej zasady 22 

proporcjonalności, jako jednej z zasad ogólnych prawa wspólnotowego, leżącej u 23 

podstaw wspólnotowego porządku prawnego, mającej znaczący wpływ na 24 

stosowanie prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego przez sądy państw 25 

Członkowskich. Istotą tej zasady jest zestawienie celu przepisu ze środkami za 26 

pomocą których cel ten ma być osiągnięty. Zasada ta zakłada, że jeśli istnieje 27 

wybór pomiędzy środkami nadającymi się do osiągnięcia danego celu, należy 28 

wybierać środki najmniej restrykcyjne, niedogodności zaś wynikające z 29 

zastosowania przepisu powinny pozostawać w odpowiedniej relacji do 30 

urzeczywistnianego celu (orzeczenie ETS z dnia 3 października 2000 r., C-58/98). 31 

Nadto zasada ta daje jednostce gwarancję, że przysługujące jej na mocy przepisów 32 
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prawa wspólnotowego uprawnienia nie będą nadmiernie ograniczane. Konieczność 1 

zastosowania tej zasady wymaga całościowej oceny określonego stanu 2 

faktycznego oraz regulacji prawnych tego stanu dotyczących pod kątem zbadania, 3 

jakiemu celowi służyło dane unormowanie, jaki był przedmiot ochrony przez te 4 

przepisy. Uwagi tej części uzasadnienia odnoszące się do zasady 5 

proporcjonalności, jak i orzeczenia ETS, zaczerpnięto (w ograniczonym dla tego 6 

obszernego tematu zakresie) z pracy Andrzeja Wróbla " Stosowanie prawa unii 7 

europejskiej przez sądy" (Zakamycze 2005, str. 205-311).  8 

 W naszym porządku konstytucyjnym zasada ta wynika z art. 31 ust 2, 3 9 

oraz z art. 2 Konstytucji, a co za tym idzie przepisy te ustanawiaj ą wzorzec dla 10 

tworzenia prawa, któremu to wzorcowi projektowane rozporządzenie sprostać 11 

musi. Oczywiście, Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał w swoim 12 

orzecznictwie, że ustawodawca cieszy się względną swobodą stanowienia prawa 13 

odpowiadającego założonym celom politycznym i gospodarczym, a Trybunał 14 

Konstytucyjny nie jest powołany do kontrolowania celowości i trafności 15 

przyjmowanych przezeń rozwiązań. Jednocześnie Trybunał stwierdzał, że granice 16 

tej swobody ograniczają normy konstytucyjne, w tym zwłaszcza zasada 17 

demokratycznego państwa prawnego (zob. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 18 

z 9 stycznia 1996 r., sygn. K 18/95, OTK ZU nr 1/1996, poz. 1 oraz wyroki 19 

Trybunału Konstytucyjnego: z 8 kwietnia 1998 r., sygn. K 10/97, OTK ZU nr 20 

3/1998, poz. 29; sygn. K 5/99 i z 9 października 2001 r., sygn. SK 8/00, OTK ZU 21 

nr 7/2001, poz. 211 oraz sygn. P 6/04). 22 

 23 

IV Dopiero po poczynieniu powyższych uwag, można przejść do zastosowania 24 

zasad wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny, do projektowanego 25 

rozporządzenia. 26 

  W dalszej części niniejszego opracowania, oraz w odwołaniu do 27 

dokumentów które załączam do niniejszego pisma, odniosę się do wskazanych 28 

przez Trybunał Konstytucyjny kryteriów legalności przepisów projektowanego 29 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych. Odniosę się również do 30 

konstytucyjnej zasady proporcjonalności, wskazując konkretne zapisy 31 

projektowanego rozporządzenia, które tą zasadę naruszać będą. 32 
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1/ Zgodnie z art. 1 ustawy o broni i amunicji: Ustawa określa zasady 1 

wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, 2 

zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium 3 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i 4 

amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz 5 

zasady funkcjonowania strzelnic. Jedynym przepisem zamieszczonym w ustawie, 6 

który określa zasady przechowywania broni i amunicji przez osoby posiadające 7 

pozwolenie na broń palną, jest art. 32 ust 1 ustawy. Przepis ten stanowi: Broń i 8 

amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do 9 

nich osób nieuprawnionych. Kolejny ustęp wskazanego artykułu ustawy jest 10 

już delegacją ustawowa i brzmi: Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w 11 

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw 12 

kultury(1), określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki 13 

przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, z 14 

wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, z 15 

uwzględnieniem zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do broni i 16 

amunicji osobom trzecim.  17 

2/ Jeżeli przepis art. 32 ust 2 ustawy jest przepisem zgodnym z konstytucją, 18 

spełniającym kryteria opisane w rozdziale II pkt 1, 2, 3, 5 i 6 niniejszego 19 

opracowania, wyłącznie w tym przepisie w związku z art 32 ust 1 ustawy, należy 20 

poszukiwać wytycznych dla przyszłego rozporządzenia. Wyłącznie w celu 21 

wykonania tych przepisów ustawy, rozporządzenie ma być wydane. Tylko te 22 

przepisy ustawy regulują zasady noszenia i przechowywania broni i amunicji, 23 

przez osoby posiadające pozwolenie na broń. Wytyczne te sprowadzają się do 24 

zdania: z uwzględnieniem zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do broni 25 

i amunicji osobom trzecim. 26 

A.1./ Pierwszym problemem jaki wskazuję jest to, że projektowane 27 

rozporządzenie wbrew literalnym zapewnieniem autorów dokumentu, nie ma na 28 

celu wykonania ustawy. Projektowane rozporządzenie zgodnie z założeniami i 29 

celami przed nim postawionymi przez KGP (autora projektu), ma zniechęcić 30 

osoby posiadające pozwolenia na broń do jej nabywania. Można nawet 31 

stwierdzić, że zgodnie z celami jakie projektowanym przepisom stawia autor 32 
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projektu – Komenda Główna Policji – ma ono na celu zawrócenie tendencji i 1 

skutków zmian, wywołanych w ustawie o broni i amunicji na skutek nowelizacji, 2 

która weszła w życie 10 marca 2011 r. Założenia i cele stawiane nowelizacji 3 

ustawy, to liberalizacja i usunięcie uznaniowości organów Policji i wynikają 4 

jednoznacznie zarówno z treści przepisów jak i z dyskusji nad projektem zmian w 5 

ustawie (załącznik 0). 6 

  Cel/założenia projektu rozporządzenia zostały opisane w piśmie Zastępcy 7 

Komendanta Głównego Policji z dnia 8 listopada 2011 r. znak ENS - 3628/11 8 

(załącznik 1). W piśmie tym Zastępca Komendanta Głównego Policji stwierdza 9 

wprost: 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

Stwierdzenie to pada bezpośrednio po opisie zmian wprowadzonych do ustawy o 17 

broni i amunicji z dniem 10 marca 2011 r., a stanowiących nowe przesłanki 18 

wydania pozwolenia na broń palną sportową oraz kolekcjonerską i opisu skutków 19 

spowodowanych zmianami ustawy. Pismo zostało skierowane do Ministra Spraw 20 

Wewnętrznych w celu spowodowania zmian w ustawie o borni i amunicji, jednak 21 

przytoczony fragment wprost dotyczy sporządzonego następnie projektu, który 22 

jest przedmiotem niniejszego opracowania. 23 

 Kolejnym pismem, następującym po wskazanym piśmie, jest pismo 24 

Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2011 r. znak ENS – 3818/11/MB 25 

(załącznik 2). W piśmie tym Komendant Główny Policji wnioskuje do Ministra Spraw 26 

Wewnętrznych o wyrażenie zgody na rozpoczęcie prac nad zmianą 27 

przedmiotowego rozporządzenia. 28 

 W tym piśmie Komendant Główny Policji, podobnie jak w piśmie z 11 29 

listopada 2011 r., wskazuje na zmiany wynikające z ustawy o broni i amunicji, 30 

powodujące liberalizację przepisów o broni i amunicji, i stwierdza: 31 

 32 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Tym razem Komendant Główny Policji nie wskazuje już wprost na zamiar 7 

zniweczenia skutków zmian ustawy o broni i amunicji, jak uczynił to w piśmie z 8 

11 listopada 2011 r. Zastępca Komendanta Głównego Policji, a odwołuje się do 9 

możliwości powstania zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego. 10 

Jednak twierdzenie to nie wynika z żadnych statystyk i opracowań, o czym 11 

poniżej, pod lit. B niniejszego rozdziału i załączniki tam przywołane. 12 

 Kolejnym dowodem na to, że rzeczywistym celem projektowanego 13 

rozporządzenia nie jest wykonanie ustawy, a unicestwienie skutków jej brzmienia, 14 

jest treść uzasadnienia projektu. Pierwsze zdanie projektu rozporządzenia, 15 

przygotowanego przez KGP jest następujące (załącznik 3): 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

W poprzednich wersjach projektu stwierdzenie to było także używane (załącznik 4, 5 26 

i 6). Zdanie to jednak nie jest prawdziwe, albowiem nie istnieje żadna ocena 27 

obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia. W dniu 2 sierpnia 2012 r. 28 

zwróciłem się do Komendy Głównej Policji z wnioskiem o udzielenie informacji 29 

publicznej przez doręczenie mi kopii lub zaprezentowanie opisowo: oceny ponad 30 

dziesięcioletniego okresu stosowania przepisów obowiązującego rozporządzenia 31 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie 32 
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przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (załącznik 7). W 1 

odpowiedzi na zapytanie otrzymałem drogą email odpowiedź z dnia 16 sierpnia 2 

2012 r. znak Ga – 2942/2741/12/KR, w której Komenda Główna Policji 3 

stwierdza (załącznik 8): 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Z uwagi na taką odpowiedź zwróciłem się w dniu 18 sierpnia 2012 r. także do 11 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z tożsamym w treści wnioskiem o udzielenie 12 

informacji publicznej, jednak odpowiedzi nie otrzymałem (załącznik 9), co świadczy 13 

że MSW także takiej oceny nie posiada. Wskazane rozumowanie potwierdzone jest 14 

także treścią pisma z MSW z dnia 21 sierpnia 2012 r. znak: DZiK-II-0233-15 

9/12/ASz, skierowanego do KGP w trakcie uzgodnień wewnątrzresortowych 16 

(załącznik 10). 17 

 Można zatem odpowiedzialnie twierdzić, że przyczyną projektu 18 

(uzasadnieniem) nie jest to co literalnie wynika z tre ści, a to co kryje się w 19 

przywołanym przeze mnie piśmie Zastępcy Komendanta Głównego Policji z dnia 8 20 

listopada 2011 r. znak ENS - 3628/11 (załącznik 1).  21 

A.2./ Zestawiając powyższe fakty ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, 22 

opisanym w rozdziale II pkt 1 do 5 niniejszego opracowania niewątpliwe jest to, że 23 

przedmiotowe rozporządzenie tworzone jest z motywów nie mieszczących się w 24 

porządku konstytucyjnym RP. To powodowało będzie jego niezgodność z 25 

Konstytucją, w razie podpisania przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Podkreślam 26 

ponownie w ślad za twierdzeniami Trybunału Konstytucyjnego, że wzajemne 27 

relacje pomiędzy ustawą, a rozporządzeniem oparte są zawsze na założeniu, że 28 

akt wykonawczy konkretyzuje przepisy ustawy. Akt wykonawczy wydany 29 

może być tylko w zakresie określonym w upoważnieniu, w jego granicach i w 30 

celu wykonania ustawy. Cechą rozporządzenia jest jego wykonawczy 31 

charakter. To znaczy, że przepisy tego aktu normatywnego muszą 32 
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pozostawać w związku merytorycznym i funkcjonalnym z rozwiązaniami 1 

ustawowymi. Nie może istnieć przepis wykonujący ustawę, którego celem jest to, 2 

aby ustawa nie obowiązywała w zakresie wynikającym z jej brzmienia. Nie może 3 

istnieć przepis wykonujący ustawę, którego zamierzeniem jest to, aby unicestwić 4 

cel stawiany przed ustawą, przez ustawodawcę.  5 

B/ Kolejnym problemem jaki wskazuję jest to, że projektowane rozporządzenie 6 

nie realizuje wytycznych, które zosta ły określone w art. 32 ust 2 ustawy o broni i 7 

amunicji oraz wychodzi poza zakres upoważnienia ustawowego. W rozdziale II pkt 8 

3, 4, 5 i 6 niniejszego opracowania wskazałem, na podstawie stanowiska 9 

Trybunału Konstytucyjnego, czym są wytyczne i w jakim zakresie można tworzyć 10 

akt wykonawczy. W rozdziale IV pkt I niniejszego opracowania wskazałem 11 

przepisy, z których można odkodować treść wytycznych stawianych 12 

przedmiotowemu rozporządzeniu oraz zakres delegacji ustawowej. 13 

 Zestawiając treść projektowanych zapisów rozporządzenia ze wskazanymi 14 

zasadami, wskazuje, że: 15 

B.1./ Paragraf 3 ust 1 pkt 2 (dotyczący gaśnicy) wykracza poza delegację ustawową i 16 

nie wykonuje ustawy o broni i amunicji, wkraczając w problematykę innych 17 

ustaw, bez wyraźnego upoważnienia zawartego w ustawie (por. rozdział II pkt 4 18 

niniejszego opracowania). 19 

B.2./ Paragraf 4 ust 2 (dotyczący przechowywania broni jako wyjętej z futerału lub 20 

opakowania) wykracza poza delegację ustawową i nie wykonuje ustawy o broni i 21 

amunicji, albowiem ustawa reguluje przechowywanie broni w sposób 22 

uniemożlwiający dostęp do niej osobom trzecim/nieuprawnionym (wytyczna 23 

ustawowa co do treści aktu wykonawczego), nie reguluje zaś sposobów przechowywania 24 

broni jako takiej (por. rozdział II pkt 3 i 4 niniejszego opracowania). 25 

B.3./ Paragraf 4 ust 3 (dotyczący przechowywania amunicji) wykracza poza delegację 26 

ustawową i nie wykonuje ustawy o broni i amunicji, albowiem ustawa reguluje 27 

przechowywanie amunicji w sposób uniemożlwiający dostęp do niej osobom 28 

trzecim/nieuprawnionym (wytyczna ustawowa co do treści aktu wykonawczego), nie 29 

reguluje zaś sposobów przechowywania amunicji jako takiej (por. rozdział II pkt 3 i 4 30 

niniejszego opracowania). 31 
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B.4./ Paragraf 4 ust 4 (dotyczący utylizacji amunicji) wykracza poza delegację 1 

ustawową i nie wykonuje ustawy o broni i amunicji, albowiem ustawa reguluje 2 

przechowywanie broni w sposób uniemożlwiający dostęp do niej osobom 3 

trzecim/nieuprawnionym (wytyczna ustawowa co do treści aktu wykonawczego), nie 4 

reguluje zaś utylizacji amunicji. Regulacja ta wkracza w problematykę innych 5 

przepisów, bez wyraźnego upoważnienia zawartego w ustawie (por. rozdział II pkt 4 6 

niniejszego opracowania). 7 

B.5./ Paragraf 5 (w zakresie w jakim podwyższa sposoby zabezpieczeń w zależności od ilości 8 

broni) wykracza poza delegację ustawową i nie wykonuje ustawy o broni i 9 

amunicji, albowiem ustawa reguluje przechowywanie broni w sposób 10 

uniemożlwiający dostęp do niej osobom trzecim/nieuprawnionym (wytyczna 11 

ustawowa co do treści aktu wykonawczego), nie pozwala zaś podwyższania sposobów 12 

zabezpieczeń w zależności od ilości posiadanej broni (por. rozdział II pkt 1, 3, 6 13 

niniejszego opracowania). 14 

 Dla szerszego wyjaśnienia wskażę, że jeżeli szafa S1 zdaniem projektodawcy 15 

zapewnia przechowywanie broni w sposób uniemożliwiający dostęp do broni i 16 

amunicji osób trzecich/nieuprawnionych, to nie istnieją żadne przepisy ustawy, 17 

który pozwalałby na tworzenie dodatkowych zabezpieczeń w zależności od ilości 18 

posiadanej broni przez osobę przechowywującą (uprawnioną). Delegacja ustawowa 19 

nie pozwala na progresję zabezpieczeń. Aby taka progresja istnieć mogła, 20 

niezbędne jest jasne upoważnienie ustawowe, niezbędna jest wytyczna ustawowa 21 

w na to pozwalająca. Jedyną wytyczną jest zdanie: z uwzględnieniem 22 

zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do broni i amunicji osobom trzecim. W tej 23 

wytycznej nie mieści się progresja zabezpieczeń, wytyczna o tym nie wspomina i 24 

nie da się takiego skutku (konieczności zwiększania zabezpieczeń w zależności od ilości 25 

posiadanych egzemplarzy broni) wywieść logicznie z przepisów ustawy. Na konieczność 26 

stosowania takich zabezpieczeń nie wskazują żadne statystyki, badania. 27 

Komenda Główna Policji nie ma nawet wiedzy o tym ile osób posiada ponad 5, 10 28 

egzemplarzy broni (załącznik 13). 29 

  Dla dodatkowego potwierdzenia mojego stanowiska, proszę zwrócić uwagę 30 

jak szeroko opisana została delegacja ustawowa w art. 6a ust 7 ustawy o broni i 31 

amunicji. 32 
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B.6./ Paragraf 7 (dotyczący przenoszenia broni w futerałach) wykracza poza delegację 1 

ustawową i nie wykonuje ustawy o broni i amunicji, albowiem ustawa reguluje 2 

przechowywanie broni w sposób uniemożlwiający dostęp do niej osobom 3 

trzecim/nieuprawnionym (wytyczna ustawowa co do treści aktu wykonawczego), nie 4 

reguluje zaś sposobu przenoszenia broni w sposób uniemożliwiający do niej 5 

dostępu osobie uprawnionej (por. rozdział II pkt 1, 3, 6 niniejszego opracowania). 6 

 Dla szerszego uzasadnienia wskazuję, że zapis o przenoszeniu broni w 7 

futerale pojawił się w projekcie rozporządzenia, po uwadze ROMB o tym (załącznik 8 

11 i 12), że rozporządzenie nie może prowadzać nakazu przenoszenia broni 9 

sportowej w stanie rozładowanym. Jeżeli futerał zdaniem projektodawcy jest 10 

czymś innym niż kabura (co jest z punktu widzenia językowego problematyczne, bowiem 11 

kabura to futerał do przenoszenia broni, por. http://slowniki.gazeta.pl/pl/kabura), to 12 

zamierzeniem projektodawcy było utrudnienie dostępu do broni jej posiadaczowi, 13 

a nie osobie nieuprawnionej (trzeciej). Gdyby zamierzeniem było uniemożliwienie 14 

dostępu osobie trzeciej, wystarczający byłby zapis o kaburze. 15 

B.7./ Paragraf 8 (w całości) wykracza poza delegację ustawową, ustawową i nie 16 

wykonuje ustawy o broni i amunicji, albowiem ustawa reguluje przechowywanie 17 

broni w sposób uniemożlwiający dostęp do niej osobom trzecim/nieuprawnionym 18 

(wytyczna ustawowa co do treści aktu wykonawczego). Delegacja ustawowa nie zawiera 19 

upoważnienia dla określania wzoru zezwolenia na noszenie broni (por. rozdział II pkt 20 

1, 2 niniejszego opracowania). Wskazany paragraf powtarza przepis ustawy, tj. art. 10 21 

ust 8 ustawy o broni i amunicji (por. rozdział II pkt 4 niniejszego opracowania). 22 

Zezwolenie na przenoszenie broni, wydaje się w drodze decyzji administracyjnej, 23 

zgodnie z ogólnymi zasadami kpa (art. 104§1 kpa), a w rozporządzeniu tej ustawowej 24 

reguły zmieniać nie można.  25 

B/ Kolejnym problemem jaki wskazuję jest to, że projektowane rozporządzenie 26 

w sposób istotny narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności, opisaną w 27 

rozdziale III niniejszego opracowania. W szczególności odnoszę się do zapisów 28 

projektowanego paragrafu 5. Projektowany zapis nie będzie konstytucyjny już 29 

tylko z powodów opisanych pod lit. A niniejszego rozdziału, jednak niezbędne jest 30 

także wskazane na naruszenia zasady proporcjonalności. 31 
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 Nie istnieją żadne statystyki mówiące o tym, że aktualne sposoby 1 

zabezpieczeń nie są wystarczające. Załączam szereg dokumentów pochodzących 2 

zarówno z KGP jak i komend wojewódzkich, które prawdziwości tej tezy dowodzą 3 

(załącznik 13). Nie istnieje jakakolwiek ocena dotychczasowego obowiązywania 4 

przepisów problem ten regulujących (por. uwagi lit. A niniejszego rozdziału).  5 

 Pomimo odwoływania się Komendanta Głównego Policji do konieczności 6 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego (załącznik 2), twierdzenie to nie wynika z 7 

żadnych analiz, ani z żadnej wiedzy o tym czy posiadaczom broni palnej ginie 8 

broń, a jeżeli tak to w jakich ilościach i z jakiego powodu. Komenda Główna Policji 9 

– autor przedmiotowego projektu rozporządzenia, nie posiada żadnej wiedzy o 10 

ilości broni zaginionej osobom posiadającym pozwolenia na broń. Załączam 11 

wnioski o udzielenie informacji publicznej, w których zwracam się do Komendy 12 

Głównej Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP oraz do 13 

komend wojewódzkich policji oraz otrzymanie odpowiedzi (załącznik 13). Z 14 

uzyskanych odpowiedzi wynika wprost, że wiedza KGP oraz komend 15 

wojewódzkich, o broni zaginionej posiadaczom broni w oparciu o pozwolenia na 16 

broń jest żadna. 17 

 W trakcie konsultacji wewnątrzpolicyjnych projektu przedmiotowego 18 

rozporządzenia, pojawiła się opinia z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z 19 

dnia 11 czerwca 2012 r. znak AP.026.44.201 (załącznik 14), o treści: 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

W konsultacjach wewnątrzpolicyjnych opinii przeciwnych tej nie odnotowałem. 25 

  Stanowisko to koreluje z dostępnym Raportem o stanie bezpieczeństwa w 26 

Polsce w 2010 roku, który pochodzi z MSWiA. W raporcie tym na stronie 119 27 

czytamy (załącznik 15):  28 

 29 

 30 

 Nie istnieje zatem obiektywny powód obostrzania zasad przechowywania 31 

broni, tylko z powodów postępu technologicznego. Słusznie to spostrzeżenie 32 
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pojawia się w piśmie MSW z dnia 21 sierpnia 2012 r. znak: DZiK-II-0233-1 

9/12/ASz (załącznik 10). Skoro jest tak, to nie istnieje przes łanka wyjściowa do 2 

ważenia interesu publicznego z interesem posiadaczy broni, to nie można 3 

podejmować takiego procesu. 4 

 Nie można ustanawiać ograniczeń przekraczających bardzo poważnie 5 

aktualny stopień uciążliwości, nie mając wiedzy o stopniu zagrożenia interesu 6 

publicznego i w sytuacji, gdy istnieją słuszne powody do twierdzenia, że aktualne 7 

sposoby zabezpieczeń są w pełni skuteczne. Rozważając konstytucyjność 8 

ingerencji w uciążliwość zabezpieczeń należy udzielić odpowiedzi na trzy pytania 9 

(por. uwagi w rozdziale III niniejszego opracowania): a) czy dana regulacja jest w stanie 10 

doprowadzić do zamierzonych w niej skutków, b) czy jest ona niezbędna dla 11 

ochrony interesu publicznego, z którym jest powiązana, c) czy jej efekty pozostają 12 

w odpowiedniej proporcji do ciężarów nakładanych na obywatela. 13 

 Na pytanie a) odpowiedź jest pozytywna, ale z tego powodu, że już istniejące 14 

zabezpieczenia są wystarczające. Na pytanie b) odpowiedź jest negatywna, 15 

albowiem próg niezbędności zapewniają aktualne zabezpieczenia, a skoro tak to 16 

projektowana regulacja nie spełnia kryterium niezbędności. Na pytanie c) 17 

odpowiedź jest negatywna, albowiem narusza się proporcję ciężaru nakładanego 18 

na posiadaczy broni do zamierzonego skutku. Skoro zamierzony skutek jest 19 

realizowany, to nakładanie w zasadzie na wszystkich posiadaczy broni obowiązku 20 

wydania kilku tysięcy złotych, dla jeszcze większego zabezpieczenia broni nie 21 

spełnia kryteriów proporcjonalności. Okoliczność tą dostrzegła Mazowiecka 22 

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, co wynika z pisma z dnia 31 23 

maja 2012 r. znak PA-15255/12 (załącznik 16). Przez niedostrzeżenie przez 24 

projektodawcę rozporządzenia tych okoliczności, projektowane zapisy naruszają 25 

zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i w sposób istotny naruszają 26 

zasadę proporcjonalności.  27 

 Wskazuję na marginesie również to, że aktor projektu – KGP – 28 

najprawdopodobniej nie posiada nawet norm, które chce wpisać do projektu 29 

rozporządzenia, a którym mają odpowiadać sposoby zabezpieczeń. KGP zapytana 30 

o to czy posiada normy przytaczane w projekcie rozporządzenia, uchyliła się od 31 

odpowiedzi na to pytanie (załącznik 17).  32 
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 1 

V Do chwili obecnej nie jest kwestionowana konstytucyjność przepisu art. 32 2 

ust 2 ustawy o broni i amunicji, i jako zgodny z przepisami Konstytucji ten 3 

przepis należy traktować. Jeżeli w oparciu o niniejsze pismo wywołane zostanie 4 

przekonanie o niekonstytucyjności przepisu art. 32 ust 2 ustawy o broni i 5 

amunicji, niezbędne będzie zaniechanie dalszych prac nad przedmiotowym 6 

rozporządzeniem. 7 

 Jeżeli wątpliwość co do konstytucyjności delegacji ustawowej nie pojawią 8 

się, niezbędne jest uwzględnienie prezentowanych uwag, jako wskazujących na 9 

daleko idące naruszenie reguł opisanych przez Trybunał Konstytucyjny.  10 

 11 

Andrzej Turczyn 12 

Adwokat 13 

Załączniki: 14 
1. załącznik 0 – zapisy stenograficzne posiedzeń sejmu oraz komisji sejmowej spraw 15 

wewnętrznych i administracji; 16 
2. załącznik 1 - pismo Zastępcy Komendanta Głównego Policji z dnia 8 listopada 2011 r. 17 

znak ENS - 3628/11; 18 
3. załącznik 2 - pismo Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2011 r. znak ENS 19 

– 3818/11/MB; 20 
4. załącznik 3 – projekt rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2012 r.; 21 
5. załącznik 4 – projekt rozporządzenia z dnia 29 maja 2012 r.; 22 
6. załącznik 5 – projekt rozporządzenia z dnia 23 lipca 2012 r.; 23 
7. załącznik 6 – projekt rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2012 r.; 24 
8. załącznik 7 – wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 2 sierpnia 2012 r.; 25 
9. załącznik 8 – pismo KGP z dnia 16 sierpnia 2012 r. znak Ga – 2942/2741/12/KR; 26 
10. załącznik 9 - wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 sierpnia 2012 r.; 27 
11. załącznik 10 - pismo MSW z dnia 21 sierpnia 2012 r. znak: DZiK-II-0233-28 

9/12/ASz; 29 
12. załącznik 11 – pismo do KGP z dnia 26 czerwca 2012 r.; 30 
13. załącznik 12 – pismo KGP z dnia 16 lipca 2012 r. znak ENS – 2741/2647/12/AR; 31 
14. załącznik 13 – wnioski o udzielenie informacji publicznej o ilości broni zaginionej z 32 

odpowiedziami KGP oraz komend wojewódzkich; 33 
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15. załącznik 14 - pismo z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z dnia 11 czerwca 1 

2012 r. znak AP.026.44.201; 2 
16. załącznik 15 – fragment Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2010 roku; 3 
17. załącznik 16 – pismo KWP z siedzibą w Radomiu z dnia 31 maja 2012 r. znak PA-4 

15255/12; 5 
18. załącznik 17 – wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 czerwca 2012 6 

r. z odpowiedzią zawartą w piśmie KGP z dnia 11 lipca 2012 r. znak GA-7 
2480/2202/12/PM; 8 
 9 

 10 
 11 
 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

mailto:sekretariat@turczyn.pl


 

 

 

 

załącznik 0 



B I U L E T Y N
KANCELARIA SEJMU
Biuro Komisji Sejmowych

Z posiedzenia:
  KOMISJI ADMINISTRACJI 

I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
(NR 235)

Nr 4252/VI kad.  
20.10.2010 r.

ISSN 1230–7289

Tekst bez autoryzacji



Wydawca: Kancelaria Sejmu – Biuro Komisji Sejmowych 
Druk: Wydawnictwo Sejmowe – Wydział Poligrafii
Oddano do druku – 4.11.2010



3

TEKST BEZ AUTORYZACJI

Nr 4252/VI kad.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (nr 235)
20 października 2010 r.
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, obradująca pod przewodnictwem 
posła Marka Biernackiego (PO), przewodniczącego Komisji, zrealizowała 
następujący porządek dzienny: 

– pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
(druk nr 3004) – uzasadnienie poseł Izabella Sierakowska;
– rozpatrzenie sprawozdania podkomisji o rządowym projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu 
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druk nr 3388) – sprawozdawca 
poseł Stanisław Wziątek;
– zmiany w składach podkomisji. 

W posiedzeniu udział wzięli: Tomasz Siemoniak sekretarz stanu oraz Adam Rapacki podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze współpracownikami, 
Małgorzata Banasik radca w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji, Paweł Szymczak 
ekspert w Komendzie Głównej Policji, Paweł Gierzyński radca prawny Zarządu Głównego Pol-
skiego Związku Łowieckiego, Tomasz Kwiecień prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sporto-
wego, Krzysztof Szymczak prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Strzelectwa Historyczne-
go, Włodzimierz Witold Łuczyński członek Polskiego Stowarzyszenia Strzelectwa Terenowego 
oraz Piotr Paszkowski członek Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce. 

W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Jacek Karolak, Anna Pilarska i Aniela 
Rytel – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych oraz Grzegorz Kozubski, Przemysław 
Sadłoń i Mirosław Wiśniewski – legislatorzy z Biura Legislacyjnego.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Otwieram posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Porządek dzienny 
dzisiejszego posiedzenia zawiera dwa punkty. Pierwszy, to jest pierwsze czytanie posel-
skiego projektu ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 3004). Uzasadnia pani poseł Izabella Sierakowska. 

Drugi punkt, to jest rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wy-
twarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i tech-
nologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druk nr 3388). Sprawozdawcą jest 
pan poseł Stanisław Wziątek. 

Dzisiaj mamy jeszcze jedno posiedzenie Komisji o godzinie 18 wspólnie z Komisją 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Jest jeszcze punkt trzeci dzisiejszego posiedzenia, to jest uzupełnienie składu podko-
misji. Z podkomisji odszedł pan poseł Mariusz Błaszczak i niezbędne są pewne zmiany.

Zatem przystępujemy do realizacji punktu pierwszego, to jest pierwszego czytania 
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolic-
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kiego w Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 3004). Uzasadnia pani poseł Izabella Siera-
kowska. Witam panią bardzo serdecznie. Proszę bardzo. 

Poseł Izabella Sierakowska (KPSP – spoza składu Komisji): 
Dziękuję. Panie przewodniczący. Szanowni państwo. To taka dość trudna ustawa. Pro-
jekt trafił do pana marszałka Sejmu i został wydrukowany 7 stycznia, czyli już bardzo,
bardzo dawno, jeszcze przed tym, co się wydarzyło. Pozwólcie państwo, że nie będę 
komentować tego, co się stało i nie będę powoływać się na miliony, miliardy itd., bo to 
nie do mnie należy. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi, że jest to bardzo trudne 
do oszacowania. Dzisiejsze media również piszą o dużych, przekazanych kwotach. Ale 
nie o to chodzi. Chodzi o to, że problem jest trudny i bulwersuje polskie społeczeństwo. 

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że od trudnej, niekorzystnej, krzywdzącej decy-
zji w kraju demokratycznym normalnie możemy się odwołać. Natomiast w 1989 roku, 
a wiemy, jaki to był trudny czas, uchwalono ustawę, która dawała jednej instytucji prak-
tycznie biorąc wszystko. Komisja decydowała o wszystkim bez możliwości odwołania. 

Dzisiaj samorządy próbują odzyskać to mienie. Na pewno zaczną się procesy. I myślę, 
że ta ustawa jest jak gdyby czymś takim, co pomoże rządowi, co pomoże resortowi spraw 
wewnętrznych i administracji rozwiązać te wszystkie problemy, które narastają. 

Jedni mówią 107 milionów, inni mówią ileś tam miliardów złotych. Na pewno bardzo 
ciężko jest policzyć. Sami wiemy, co się później stało z tymi gruntami. Często były ku-
powane za śmieszne pieniądze, a później sprzedawane developerom, czy innym osobom 
prawnym, osobom fizycznym za ciężkie miliardy złotych.

Ale ad rem. O co chodzi w tej ustawie? Proponujemy zmianę tylko dwóch artykułów. 
Proszę państwa, artykułu ... 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Bardzo państwa proszę o spokój. Proszę umożliwić pani poseł przedstawienie projektu. 

Poseł Izabella Sierakowska (KPSP – spoza składu Komisji):
Dziękuję. Art. 62 i art. 63. Jeszcze raz krótko przypomnę powody zmian. Do najczęściej 
zarzucanych wad, w tym także o charakterze konstytucyjnym, funkcjonowania Komisji 
Majątkowej należy zaliczyć: 

 – uregulowanie szczegółów postępowania regulacyjnego w Zarządzeniu Ministra 
– Szefa Urzędu Rady Ministrów zamiast w rozporządzeniu, 

 – brak możliwości odwołania od decyzji Komisji Majątkowej – jednoinstancyjność, 
 – ograniczenie uczestników postępowania regulacyjnego wyłącznie do zainteresowa-

nych jednostek państwowych i kościelnych oraz brak jawności postępowania.
Tryb regulacyjny przewidziany w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła katolic-

kiego w Rzeczypospolitej Polskiej stawia w uprzywilejowanej sytuacji osoby prawne Ko-
ścioła katolickiego w stosunku, na przykład, do osób prywatnych, które utraciły swoje 
nieruchomości w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 

Założenia projektu ustawy, zawarte propozycje zmierzają do usunięcia z porządku 
prawnego przepisów dotyczących funkcjonowania Komisji Majątkowej i prowadzenia 
postępowania regulacyjnego, które powodują, że procedura zwrotu nieruchomości lub 
ich części kościelnym osobom prawnym spotyka się z zarzutami niejawności i ograni-
czenia praw zainteresowanych podmiotów, dzisiejszych dysponentów spornych nieru-
chomości oraz niesprawiedliwego ponoszenia kosztów funkcjonowania Komisji, to jest 
wyłącznie przez stronę rządową.

Wnioskodawcy, których mam zaszczyt prezentować, chcą również dostosować praw-
ne umocowanie funkcjonowania Komisji Majątkowej i prowadzenia postępowania re-
gulacyjnego do postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej, m.in. poprzez zastąpienie 
zarządzenia rozporządzeniem. 

Art. 62. Jakie są zmiany? 
 – Określenie liczby członków Komisji Majątkowej jako organu składającego się z 14 

przedstawicieli wyznaczonych w równej liczbie przez ministra właściwego do spraw wy-
znań religijnych i Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. Dziś liczebność Komisji 
określona jest w zarządzeniu, 
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 – nowe brzmienia ust. 2 – rozszerzenie listy uczestników postępowania regulacyjne-
go o organ wykonawczy gminy, na której terenie znajduje się sporna nieruchomość,

 – wprowadzenie nowego ust. 3a – wprowadzenie jawności wniosków i ich treści,
 – dodanie nowego ust. 8a i 8b – wprowadzenie obligatoryjności umieszczania in-

formacji o prowadzonych i zakończonych postępowaniach regulacyjnych w Biuletynie 
Informacji Publicznej,

 – wprowadzenie nowego ust. 8c, to jest przepisu dotyczącego wynagradzania człon-
ków Komisji Majątkowej, 

 – nadanie nowego brzmienia ust. 9 oraz dodanie nowego ust. 10 – upoważnienia 
ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i et-
nicznych do określenia w drodze zarządzenia szczegółowego trybu postępowania regu-
lującego, zasad wynagradzania, itd.

Kolejny art. 63. Co proponujemy? A więc:
 – nowe brzmienie ust. 8 – wprowadzenie możliwości odwołania się od orzeczenia ze-

społu orzekającego do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego według miej-
sca położenia nieruchomości w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia,

 – wprowadzenie nowego ust. 8a, to jest wprowadzenie obligatoryjnego publikowania 
treści orzeczenia zespołu orzekającego, treści ugody zawartej przed zespołem orzekają-
cym, itd. – w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej. 

W art. 2 projektu ustawy proponujemy, aby do postępowań regulacyjnych, wszczę-
tych na podstawie dotychczasowych przepisów, miały zastosowanie przepisy niniejszej 
ustawy. 

Dodajemy art. 3. Proponujemy nałożyć obowiązek na ministra właściwego wyznań 
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych umieszczania w Biuletynie Infor-
macji Publicznej następujących informacji: 

 – wykazu złożonych wniosków o wszczęcie postępowania regulacyjnego ze wskaza-
niem nieruchomości,

 – informacji o prowadzonych postępowaniach regulacyjnych,
 – informacji o zakończonych postępowaniach regulacyjnych,
 – składu Komisji Majątkowej. 
Jakie są skutki prawne? Może tylko rozszerzenie Komisji Majątkowej. Natomiast 

myślę, że ważniejsze będzie przekazanie społeczeństwu, że sprawą się interesujemy, że 
chcemy ją rozwiązać. 

Nie wiem, jak państwo postąpicie? Nie wiem, czy ją przyjmiecie? Czy zechcecie pra-
cować nad tą ustawą? Czy zaproponujecie inne rozwiązania? Jedno wiem, że dzisiaj na 
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i na całym Sejmie leży ogromny obowią-
zek zakończenia tego wszystkiego, co się dzieje. Myślę, że zbyt wiele niepokoju pojawiło 
się po opublikowaniu tych bulwersujących informacji. To tyle w imieniu osób, które 
podpisały się pod projektem. Serdecznie państwu dziękuję. 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz 
Siemoniak:

Dziękuję. Panie przewodniczący. Wysoka Komisjo. Do tego projektu nie ma formalnego 
stanowiska rządu. Nie mniej jednak, w imieniu ministra spraw wewnętrznych i admi-
nistracji chciałbym się odnieść do tej propozycji. Chciałbym zwrócić państwa uwagę, że 
premier Donald Tusk publicznie, także dzisiaj, wypowiedział się w sprawie przyszłości 
Komisji Majątkowej, zapowiadając, że intencją rządu jest to, aby sprawę zamknąć do 
końca tego roku, zakończyć jej funkcjonowanie. 

Podobną intencję publicznie wyrażali przedstawiciele Episkopatu Polski. A więc my-
ślę, że te informacje tworzą tu dość istotny kontekst do tej poselskiej propozycji. 

Myślę, że na temat oceny nieprawidłowości trudno nawet dyskutować. Sądzę, że ni-
czyją wolą nie jest utrzymywanie takiego stanu rzeczy, w którym mogą rodzić się tak 
poważne wątpliwości. 
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Natomiast sam projekt budzi rozmaite wątpliwości prawne. Państwo posłowie dys-
ponują tutaj stosownymi materiałami. One nie są natury fundamentalnej, ale warto je 
jednak odnotować. 

Chciałbym zwrócić uwagę państwa posłów, że te nieprawidłowości, które stały się 
przedmiotem publicznej wiedzy w 2008 roku, to był efekt działania ówczesnego mini-
stra spraw wewnętrznych i administracji. Zawiadomił on różne organa o możliwych 
nieprawidłowościach. Wyspecjalizowane służby podjęły postępowania. 

Przez rok Komisja nie orzekała. W ramach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu 
w czerwcu 2009 roku został podpisany przez ówczesnego wicepremiera Grzegorza Sche-
tynę i arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia dokument dotyczący usprawnienia funk-
cjonowania Komisji Majątkowej. W jakiejś części wychodzi on naprzeciw propozycjom, 
choćby temu postulatowi o jawności. Od tego czasu w Biuletynie Informacji Publicznej 
zamieszczana jest stosowna informacja dotycząca spraw kierowanych do rozpatrzenia.

Była także mowa o tym, że przedstawiciele samorządów, których sprawa może do-
tyczyć, muszą być obligatoryjnie zapraszani. Więc myślę, że od 2008 roku prace w tej 
Komisji przebiegały zupełnie inaczej niż wcześniej. 

Rzeczywiście, jest tak, jak mówiła pani poseł. Dokumentacja z lat 90-tych nie jest 
w zadawalającym stanie. Stąd pewnie te problemy w określeniu wielkości kwot, zwłasz-
cza, że w ostatnich 20 latach ceny gruntów zmieniły się. Tutaj pragnę zwrócić uwagę, że 
w żaden sposób ani Komisja Majątkowa, ani Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji nie włączały się w komentowanie polemiki, która toczyła się w ubiegłym 
tygodniu wokół tych kwestii. Ważniejsze są zasady niż akurat spór, czy to jest warte tyle 
a tyle.

Chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Komisji, co jest podnoszone także w tych opi-
niach, że Komisja Majątkowa zajmująca się nieruchomościami Kościoła rzymskokatolic-
kiego nie jest jedyną taką komisją. Działa pięć komisji i dotyczą one różnych wyznań. 

Intencją rządu jest więc kompleksowe załatwienie tych spraw, także w odniesieniu 
do innych wyznań, tak, aby nie tworzyć „nierównoprawności”. Tak czy inaczej, propo-
zycje rządu, które będą zgłaszane, będą dotyczyć również innych wyznań. 

Chciałbym również zwrócić uwagę Wysokiej Komisji, że Komisja Majątkowa miała 
do rozpatrzenia ponad trzy tysiące spraw i zostało do rozpatrzenia ponad 200 spraw. 
Mówię to, aby państwo posłowie mieli możliwość zorientowania się, na jakim etapie jest 
ta Komisja.

Chcę też zwrócić uwagę, że, rzeczywiście, Komisja funkcjonuje na podstawie ustawy 
z maja 1989 roku, więc sprzed wyborów z czerwca 1989 roku. Czas zgłaszania wnio-
sków był do 1993 roku. Wówczas przyjęto założenie, że w dwa lata cała sprawa będzie 
załatwiona. Z różnych powodów oraz wskutek obiektywnych komplikacji do dzisiaj zo-
stały nie zamknięte sprawy. 

Wydaje się, że takie rozwiązanie, o którym dzisiaj mówił premier, a mianowicie za-
mknięcie prac Komisji Majątkowej i umożliwienie dochodzenia przez Kościoły i związki 
wyznaniowe praw do swego majątku na drodze sądowej, jest rozwiązaniem najwłaściw-
szym. Daje bowiem takie same prawa, jak innym podmiotom czy osobom fizycznym.

W mojej ocenie, idzie znacznie dalej niż państwa poselski projekt. Oczywiście, będzie 
to wymagało stosownych zmian legislacyjnych. Rząd takie zmiany powinien przedłożyć 
po konsultacjach z Kościołami i związkami wyznaniowymi. Tak nakazuje Konstytucja 
RP i Konkordat. Myślę, że kultura polityczna wymaga również rozmowy z zaintere-
sowanymi. Zwracam też uwagę, że Trybunał Konstytucyjny prawdopodobnie w ciągu 
najbliższych tygodni też w tej sprawie się wypowie. 

Taki jest kontekst tej sprawy. Chciałbym powiedzieć, że decyzją państwa posłów bę-
dzie, w jaki sposób zajmą się państwo tym projektem poselskim. Ja chcę tutaj mocno 
potwierdzić zapowiedź pana premiera Donalda Tuska dotyczącą działań rządu w naj-
bliższych tygodniach w tej sprawie – w takiej sekwencji, w takim trybie i z podobną in-
tencją, jak państwo posłowie. Dziękuję bardzo. 
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Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Dziękuję bardzo. Teraz pytania, uwagi i wypowiedzi państwa. Proszę bardzo, pan poseł 
Artur Górski, a później – pan poseł Jan Widacki. Proszę bardzo.

Poseł Artur Górski (PiS):
Panie ministrze. Przede wszystkim do pana mam pytania. Powiedział pan, że około 
200 spraw zostało do rozpatrzenia. Chciałem się spytać, czy wobec tych enuncjacji me-
dialnych, jakie były, został zatrzymany proces przekazywania majątku? Czy toczą się 
sprawy, przynajmniej niektóre z nich? To jest pierwsze pytanie. 

Drugie pytanie. Gdyby Komisja Majątkowa w dalszym ciągu funkcjonowała na obec-
nych zasadach, to kiedy można byłoby się spodziewać – przy pracy w dotychczasowym 
trybie – zakończenia tych spraw? Czy to są jakieś kwestie, które nie mogą być w tym 
trybie załatwione? Jeżeli rzeczywiście są takie sprawy, roszczenia, których ta Komisja 
nie może rozstrzygnąć, to one niewątpliwie będą i tak podlegały rozstrzygnięciom sądo-
wym. Tak mniemam. 

I wreszcie, trzecia sprawa. Rzeczywiście, wydaje się, że zarówno strona rządowa, jak 
i strona kościelna są zgodne, że Komisja powinna jak najszybciej zakończyć swoją pracę 
i zostać zlikwidowana. Wiemy, że była ona utworzona jako ciało tymczasowe. 

Pan minister zapowiada w tej sprawie inicjatywę rządową. My, jako posłowie, jeżeli 
mamy pracować nad tym projektem, który przedstawia nam Klub Poselski Sojusz Lewi-
cy Demokratycznej, powinniśmy wiedzieć mniej więcej ... 

No posłowie Lewicy. Rozumiem, że pani poseł Izabella Sierakowska rzeczywiście nie 
należy do Klubu Poselskiego SLD, ale pod projektem są także podpisani posłowie Lewi-
cy. Tak mi się wydaje. 

Posłowie powinni wiedzieć, kiedy w przybliżeniu rząd przedłoży swoją propozycję, 
która też, być może, tej sprawy nie ureguluje. Być może, nie warto tego zmieniać skoro 
i tak za chwilę Komisji nie będzie. Za chwilę, w rozumieniu rządu. 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Proszę bardzo, pan poseł Jan Widacki. Za chwilę – pani poseł Krystyna Łybacka. 

Poseł Jan Widacki (DKP_SD):
Panie przewodniczący. Panie ministrze. Panowie ministrowie. Wysoka Komisjo. Wszy-
scy zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia z niekonstytucyjnym stanem praw-
nym. Komisja w tej chwili działa na podstawie przepisów ewidentnie niekonstytucyj-
nych. Materia, jaką jest zwrot majątku, jest materią z zakresu wymiaru sprawiedliwo-
ści. Zgodnie z Konstytucją RP, wymiar sprawiedliwości w Polsce wykonują niezawisłe 
sądy. To jedna rzecz. 

Jest jeszcze drugi aspekt, na który nie zwraca się uwagi. Kiedy Komisja powsta-
wała mieliśmy do czynienia z mieniem kościelnym i mieniem państwowym. I spotkały 
się dwa zainteresowane podmioty – państwo i Kościół. Regulowały między sobą spra-
wy własnościowe. W międzyczasie pojawiło się mienie komunalne i mamy w tej chwili 
do czynienia z taką sytuacją, że rząd wspólnie z Kościołem decyduje, poprzez swoich 
przedstawicieli, o mieniu podmiotu trzeciego, czyli o mieniu komunalnym. Czyli jest to 
ewidentnie niekonstytucyjne. 

Poza tym rodzi to określone problemy, konsekwencje społeczne, których jesteśmy 
świadomi. W tej chwili ta Komisja to jest taki wrzód nie tylko na ciele społeczeństwa, 
ale i Kościoła. Dla Kościoła też jest to kłopotliwa sytuacja. 

Więc, jeżeli możemy coś zrobić, jeżeli możemy przepisy ustawy jakoś ucywilizować, 
a w tym kierunku idzie projekt, to zróbmy to. Co to znaczy, że rząd zapowiada, że do 
końca roku sprawę załatwi? W momencie, kiedy załatwi, to wtedy sprawa będzie wyma-
gała regulacji ustawowej. 

W tej chwili nie mamy żadnego innego projektu. Jeżeli będzie projekt rządowy dalej 
idący, to my z radością za takim projektem zagłosujemy. Na razie takiego projektu nie 
ma. Dlatego apeluję do Komisji, aby przyjąć ten projekt. Przecież tutaj nikt nie chce tą 
ustawą likwidować Komisji Majątkowej, chcemy ją niejako ucywilizować, dopasować do 
realiów konstytucyjnych, przynamniej w zakresie minimum. 
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Jeżeli w międzyczasie pojawi się projekt rządowy dalej idący no to cała sprawa będzie 
prosta. Połączymy te projekty i przyjmiemy projekt rządowy jako dalej idący i satysfak-
cjonujący rząd, Kościół i społeczeństwo. Dlatego apeluję, aby przyjąć ten projekt.

Jeżeli chodzi o zastrzeżenia, to sam pan minister mówił, że to są drobiazgi, które 
można usunąć w trakcie prac legislacyjnych. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Bardzo proszę, teraz pan poseł Tadeusz Woźniak i później jeszcze raz pan poseł Artur 
Górski. Przepraszam, najpierw pani poseł Krystyna Łybacka. Bardzo proszę. 

Poseł Krystyna Łybacka (SLD):
Dziękuję bardzo. Panie ministrze, po pierwsze, bardzo dziwi mnie brak stanowiska rzą-
du. Dlatego że materia, której dotyka ten projekt, jak mówił pan poseł Widacki, jest 
bardzo istotna. Dotyczy bowiem regulacji prawnej, która z gruntu jest niekonstytucyj-
na. Wobec próby naprawienia takiego stanu rzeczy brak stanowiska rządu musi zdu-
miewać. 

Po drugie, gdybyśmy mieli stanowisko rządu to te zapewnienia, które usłyszeliśmy 
z pańskich ust, byłyby na piśmie. Dysponowalibyśmy również tym stanowiskiem i tymi 
planami rządu w formie pisemnej, która ma, jak pan doskonale wie, dużo większą rangę 
aniżeli, z całym dla pana szacunkiem, zapewnienia ustne. 

Jeżeli to, co pan minister powiedział o intencjach rządu wyrażanych przez premie-
ra jest autentyczne, to proszę zwrócić uwagę, że macie państwo świetny oręż w ręce. 
Bo przecież ten projekt, który jest próbą naprawienia wadliwego stanu prawnego, nie 
wyklucza, że możemy w trakcie prac zapisać także termin zakończenia prac Komisji. 
Natomiast do momentu zakończenia prac Komisji można uratować jeszcze ewentualne 
postępowania, o których mówił poseł Górski, tak, aby toczyły się one w sposób zgodny 
z prawem. To także jest probierz intencji rządu, państwa stosunek do tego projektu. 

Zanim sformułuję formalny wniosek, bardzo intryguje mnie, panie ministrze – skąd 
ma pan informacje o intencjach Trybunału Konstytucyjnego?

Sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak:
Poza mikrofonem.

Poseł Krystyna Łybacka (SLD):
Mówił pan, że Trybunał wkrótce się tym zajmie, że, być może, zajmie określone stano-
wisko. Jestem ciekawa, skąd ma pan te informacje, bo bardzo boję się o zachowanie jed-
nak trójpodziału władzy, istotnego ogniwa we władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał 
Konstytucyjny. 

Panie przewodniczący, formalnie wnoszę wniosek – po zakończeniu pierwszego czy-
tania o skierowanie projektu do podkomisji, po to, aby pracować nad nim wraz rządem 
i określić przede wszystkim termin zakończenia prac tej Komisji. Do tego czasu należy 
uregulować również jej postępowanie. Dziękuję. 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Woźniak. Później – pan poseł Edward 
Siarka i ponownie chciał zabrać głos pan poseł Artur Górski. Czy tak?

Poseł Tadeusz Woźniak (PiS):
Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący. Szanowni państwo. Chciałbym zadać pytanie 
posłom wnioskodawcom o powody przygotowania takiego projektu ustawy. Czy Kościół 
katolicki został w jakiś szczególny sposób wyróżniony spośród innych Kościołów, wobec 
których również toczą się postępowania o zwrot majątku? Jak rozumiem, na podstawie 
tego projektu mówimy tylko o Komisji Majątkowej dotyczącej Kościoła katolickiego.

Na przykład, na podstawie innych regulacji są powoływane komisje do zwrotu mająt-
ku, który w dniu 1 września 1939 roku był majątkiem gminy wyznaniowej żydowskiej. 
Na przykład, gmina wyznaniowa żydowska powołała Komisję złożoną w równej liczbie 
z przedstawicieli wyznawców mojżeszowych i z przedstawicieli państwa polskiego, któ-
ra przeprowadza rozprawy i dokonuje również zwrotu majątku. 
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Sam jako wójt stawałem przed taką komisją. Przed komisją gmina wyznaniowa musi 
ponad wszelką wątpliwość wykazać swoje prawa do majątku w dniu 1 września 1939 
roku. I, na przykład, zdarzało się, że były dwie działki, wobec których gmina wyzna-
niowa nie potrafiła ponad wszelką wątpliwość wykazać swoich praw. I tych działek nie
otrzymała. 

I teraz pytanie. Czy tamte komisje dotyczące zwrotu majątku dla innych wyznań 
będą działy nadal na podstawie dotychczasowych przepisów, a tylko zmienią się przepi-
sy w stosunku do Kościoła katolickiego? Czy też będą jakieś inne regulacje? Dziękuję.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Bardzo proszę, pan poseł Edward Siarka, a później ad vocem – pan Artur Górski. Tak? 
Proszę bardzo. 

Poseł Edward Siarka (PiS):
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Muszę zapytać, czy rozmawiamy na temat mie-
nia Skarbu Państwa, czy mienia komunalnego. W ogóle, to cieszy ta troska o mienie. 
Jest to sprawa istotna. Ale chciałem przypomnieć, że to mienie, o którym dzisiaj mówi-
my kiedyś było mieniem kościelnym. 

Warto przypomnieć, że to mienie zostało w sposób całkowicie bezprawny i niejedno-
krotnie w sposób brutalny zabrane Kościołowi. W ramach tylko tzw. Akcji X-2 wyrzuco-
no właściwie wszystkie zakony z ich klasztorów na ziemiach zachodnich. Przewożono 
do obozów, internowano, nie dano jeść, pić przez kilka dni. Takie są fakty. 

Jeżeli w ogóle wracamy do tego tematu i podnosimy, że ten zwrot się nie należy, to, 
niestety, zapominamy jak gdyby o przyczynach tego faktu. W związku z tym w imieniu 
Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o odrzucenie tego projektu 
w pierwszym czytaniu. 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Bardzo proszę teraz pan poseł Artur Górski.

Poseł Artur Górski (PiS):
Ja chciałbym przestrzec posłów Lewicy przed taką lekką mową, stwierdzaniem, że te 
zapisy są niekonstytucyjne. Dlatego, że przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjne-
go możemy domniemywać, możemy dywagować, ale nie możemy tego stwierdzić z całą 
pewnością. Nie możemy – że tak się wyrażę – za Trybunał Konstytucyjny wydawać wy-
roków o konstytucyjności czy niekonstytucyjności tych przepisów, na których podstawie 
działa Komisja Majątkowa. 

I druga sprawa. Moje pytanie o to, czy toczą się jakieś sprawy, jest jak najbardziej 
zasadne. Jeżeli Komisja Majątkowa straciła moc sprawczą do rozstrzygania pozostałych 
spraw, wyczerpały się formuły prawne wobec różnych sytuacji „zabagnionych”, że tak 
się wyrażę, odnośnie do sytuacji prawnych, jeśli w tej chwili nie toczy się postępowanie, 
to tym bardziej ta ustawa jest całkowicie niepotrzebna. Rzeczywiście, są sprawy, któ-
rych w normalnym trybie, na podstawie porozumień, nie rozstrzygnie się, a tylko musi 
być wyrok sądu. To jest oczywiste. 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, teraz pan poseł Jan Widacki, a później – pan poseł 
Marek Borowski. 

Poseł Jan Widacki (DKP_SD):
Ja dziękuję.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Pan marszałek Marek Borowski, bardzo proszę.

Poseł Marek Borowski (KPSP – spoza składu Komisji):
Panie przewodniczący. Proszę państwa. Zabieram głos w związku z wypowiedzią kolegi 
z Klubu Prawo i Sprawiedliwość, który wniósł o odrzucenie tego projektu w pierwszym 
czytaniu.
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Jednak wydaje mi się, że zachodzi tutaj pewne nieporozumienie. Mówię o jego argu-
mentacji. Tutaj padały propozycje szybkiego zakończenia działania tej Komisji – akurat 
uważam, że są one godne rozważenia. Ale ta propozycja akurat tego nie zawiera. Ta 
propozycja zmierza do ucywilizowania tego procesu. 

W tym projekcie – jestem jednym z jego sygnatariuszy – my się w ogóle nie zajmuje-
my sprawą sprawiedliwości dziejowej. My się nie zajmujemy tym, czy Kościołowi to się 
należy, czy nie należy, czy to są dobre kwoty, czy to są złe kwoty. My się zajmujemy tym, 
żeby procedury stosowane były procedurami cywilizowanymi, właściwymi dla demokra-
tycznego państwa. 

To są trzy rzeczy. Ja sądzę, że koledzy z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedli-
wość nie mogą ich zakwestionować. Pierwsza to jest możliwość odwołania się, druga to 
jest jawność postępowania, trzecia to jest doproszenie zainteresowanego, tzn. użytkow-
nika nieruchomości, któremu tę nieruchomość chce się odebrać i przekazać Kościołowi. 
To są trzy rzeczy. Reszta to są drobiazgi. 

To są elementarne sprawy. One w niczym nie uchybiają konieczności, że tak powiem, 
zaspokojenia słusznych roszczeń. Więc wydaje się, że ten wniosek ... Powiem szczerze, 
my tu szukamy pewnego konsensusu. Wniosek o odrzucenie nie jest wnioskiem, który 
zmierza do konsensusu. W zasadzie zmierza do pozostawienia status quo, czyli tej sytu-
acji, która doprowadziła do różnego rodzaju wypaczeń, co uznaje również sam Kościół. 
Więc po co to kontynuować? 

Wydaje mi się, panie przewodniczący – także po rozmowie z koleżanką Izabellą Sie-
rakowską, która reprezentuje wnioskodawców – że należałoby poprzeć wniosek, któ-
ry złożyła pani poseł Krystyna Łybacka, aby nie kończyć postępowania w sprawie, nie 
przesądzać jeszcze ostatecznego wyniku, ale powołać podkomisję. Oczywiście, należy 
poprawić jeszcze kwestie dotyczące innych wyznań, bo to jest mankament w tej usta-
wie. Według mnie, to nie ulega wątpliwości. 

Naszą intencją nie było wyróżnianie – w cudzysłowie – jednego Kościoła, a jednocze-
śnie czekanie. I mam nadzieję, że będzie to pewna zachęta czy pewien bodziec dla rządu, 
żeby w tej sprawie definitywnie się opowiedział.

Ja szanuję wypowiedź pana ministra Siemoniaka, że jest taki zamiar, taka intencja. 
Ja z panem posłem Biernackim jesteśmy posłami długo, no i wiemy, że intencje przeku-
wają się w czyn czasami bardzo długo. Więc jeśli miałoby to trwać dłużej, no to w mię-
dzyczasie się te prace ucywilizuje. I to wszystko. Dziękuję. 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Dziękuję. Jeszcze pani przewodnicząca Stanisława Prządka i później pan minister.

Poseł Stanisława Prządka (SLD):
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam pytanie do pana ministra, w kontekście 
wypowiedzi pana marszałka Marka Borowskiego. Zapowiedział pan możliwość – powtó-
rzoną czy przekazaną dzisiaj przez pana premiera – zakończenia prac Komisji Majątko-
wej. Proszę powiedzieć, czy rząd podjął jakiekolwiek działania w tym zakresie? Czy są 
przygotowane prawne uregulowania, które zostaną przekazane parlamentowi do pra-
cy? To pierwsze pytanie.

Druga sprawa. Pan w swojej pierwszej wypowiedzi odniósł się – tak mimochodem 
– do wartości przekazanego majątku. Powiedział pan, że są inne ważniejsze kwestie. 
Chciałbym zapytać, czy macie państwo wiedzę, jako ministerstwo, w jakim zakresie, 
jaka rzeczywiście jest wielkość tego majątku. Pytam tylko dlatego, że pojawiają się 
w mediach tak różne wielkości, że społeczeństwo często zadaje nam pytania na spotka-
niach, w biurze poselskim. 

Proszę nas poinformować, jaka jest, według państwa, wartość przekazanego mająt-
ku? Bo te wielkości są tak drastycznie różne, że powodują dużo zamieszania i wiele nie-
pokoju. Myślę, że to pozwoli w jakiś sposób do tej kwestii – jako klubowi, jako posłom, 
także SLD, odnieść się. Dziękuję. 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Oddam teraz głos panu ministrowi. Później będziemy głosować wnioski formalne. Jesz-
cze raz, panie ministrze, proszę potwierdzić, że jest deklaracja rządu, że do końca roku 
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Komisja zakończy swoją pracę. Tak? Chciałbym, aby to sprecyzować. To jest deklaracja 
rządu, to jest dla nas bardzo istotne. W tym momencie tworzylibyśmy akt prawny, który 
nie ma podmiotu, którego dotyczy. Proszę bardzo, panie ministrze. 

Sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak:
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący. Wysoka Komisjo. Odpowiadając na pytania, 
myślę, że najistotniejsze pytanie zadał pan poseł Artur Górski. Być może, rozwieję 
jego rozmaite wątpliwości. Prace w Komisji są wstrzymane. Nie zapadają tam żadne 
orzeczenia, nie zapadają tam jakiekolwiek decyzje. Więc nie ma tutaj w tym momencie 
jakiegokolwiek zagrożenia, że Komisja miałby podjąć decyzje właściwe, niewłaściwe, 
jakiekolwiek. Po prostu takich decyzji nie ma w tej Komisji. 

Pytał pan poseł, ile potrwałoby dokończenie wszystkich spraw, które pozostały do 
rozpatrzenia. To jest tak, że pozostały sprawy najtrudniejsze, najbardziej skomplikowa-
ne, najbardziej wątpliwe. Strona rządowa w tym przypadku jest tą stroną, która bada 
sytuację, bada wniosek strony kościelnej i uważa, że takiej decyzji nie można było pod-
jąć przez te kilkanaście lat, od kiedy działa Komisja Majątkowa. 

To nie jest tak, że te sprawy są równe i można je rozłożyć w czasie. Nie wiem, czy po-
dejmuje się cztery decyzje w miesiącu. To tak nie jest. W pierwszych latach załatwiono 
sprawy, które, w ocenie Komisji Majątkowej, były sprawami jasnymi i prostymi, a naj-
trudniejsze sprawy pozostały na koniec. Więc hipotetycznie, gdyby Komisja miała dalej 
działać, to nie sposób ocenić, o ile dłużej musiałaby pracować.

Pytał pan poseł, co to znaczy – za chwilę. Tutaj państwo posłowie odnosili się do 
tych zapowiedzi. Ja sądzę, że świadomie nie ma stanowiska rządu właśnie dlatego, że 
rząd zamierza przedłożyć znacznie dalej idące rozwiązanie. Uważa, że nie ma sensu 
usprawnianie pracy tej Komisji, jeśli wstrzymaliśmy jej pracę, a za moment chcemy je 
zamknąć. 

Oczywiście, ja jestem tutaj skromnym pracownikiem tego rządu i moje słowa mogą 
nie być, to całkowicie rozumiem, jakoś tak bardzo znaczące. Ale myślę, że publiczna 
wypowiedź pana premiera jest bardzo jasnym stanowiskiem rządu. I pan premier po-
wiedział – do końca roku zamknąć prace tej Komisji. I na pewno to wykonamy. 

Od razu odpowiem pani przewodniczącej Prządce, że mamy przygotowane założenia 
do stosownej ustawy. Również odbywaliśmy robocze rozmowy ze stroną kościelną, in-
formując, że pracujemy nad takimi założeniami. Ze środków masowego przekazu znamy 
też stanowisko strony kościelnej, która wyraźnie powiedziała, że jej intencją też jest za-
kończenie pracy Komisji Majątkowej. Więc wnosimy z tego, że to wszystko odbędzie się 
w atmosferze porozumienia. Zwłaszcza, że – podkreślam po raz kolejny – żadne decyzje 
w tym momencie nie zapadają. 

Pan poseł Widacki i pani posłanka Łybacka mówili na temat niekonstytucyjności 
przepisów. Oczywiście, każdy ma prawo do oceny. Są poważne przesłanki, żeby uwa-
żać to za konstytucyjne. Ale, oczywiście, niech się wypowie w tej sprawie Trybunał 
Konstytucyjny. 

Myślę, że ministrowie kolejnych rządów odpowiadali na interpelacje i zapytania pań-
stwa posłów. W takim samym duchu, to znaczy, że to nie ma charakteru postępowa-
nia administracyjnego ani cywilnego, tylko komisji polubownej, czy sądu polubownego. 
I zapewne za czasów rządu, w którym pani minister też była ministrem, takie odpowie-
dzi do Sejmu były kierowane. Więc myślę, że tutaj poczekajmy na orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego. 

O tym, że Trybunał ma się zająć tą sprawą, wiem z dziennika „Gazeta Prawna” z 24 
sierpnia. Taka informacja nie została nigdy zdementowana przez Trybunał. Więc w do-
brej wierze taką informację tutaj powtórzyłem. Natomiast, oczywiście, że nie ma żadne-
go naszego kontaktu z Trybunałem. Są one określone stosownymi procedurami ... 

To się cieszę. Myślę, że pani profesor też te doniesienia czytała. 
Co do uwagi pana posła Widackiego o pojawieniu się nowego podmiotu, to jest samo-

rządu terytorialnego? Oczywiście, tak. To jest jasne i tutaj nie trzeba niczego dodawać 
ani niczego ujmować. 
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Pani przewodnicząca pytała o kwestie związane z wartością. Te informacje przekazy-
waliśmy publicznie, przekazywaliśmy też posłom, którzy o to pytali w formie pisemnej. 
Kościelnym osobom prawnym przekazano nieruchomości o łącznym obszarze 60 tys. hek-
tarów. Rekompensata i odszkodowania finansowe wyniosły 107 mln 550 tys. zł.

Natomiast, jak państwu mówiłem, dokumentacja z lat dziewięćdziesiątych nie jest 
w stanie zadowalającym. I stąd nieporozumienia ... Oczywiście, Komisja Majątkowa czy 
ministerstwo bierze za to odpowiedzialność. Te nieporozumienia, które tutaj wyniknę-
ły, co do wielkości też się z tego biorą. Jak wycenić teraz 60 tys. hektarów? No, można 
bardzo różnie. Więc, to są czasami grunty w centrach miast o dużej wartości, czasem 
niewiele warte. Więc taką informację przekazuję. Na polecenie ministra trwają prace, 
żeby w sposób rzetelny wszystkie informacje zebrać i przedstawić opinii publicznej oraz 
Wysokiej Komisji. 

Co do pełnej jawności i wiedzy, to myślę, że nie ma w rządzie ani w ministerstwie 
jakichkolwiek wątpliwości, że chcielibyśmy, aby wszyscy wiedzieli. Nie wiem, jak strona 
kościelna do tego podchodzi. Ale ze strony rządu pełna wiedza i wyświetlenie wszyst-
kich decyzji są jak najbardziej potrzebne.

Część postępowania, jak państwo wiedzą, już o tym mówiłem, jest przedmiotem po-
stępowania stosownych organów, prokuratury, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I te nieprawidłowości, które zostały zgłoszone, są 
przedmiotem działania i odpowiednich procedur dla tego typu działań. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Dziękuję bardzo. Tak, panie przewodniczący?

Poseł Jarosław Zieliński (PiS):
Chciałem zadać dwa drobne pytania. Jaka jest podstawa prawna wstrzymania prac Ko-
misji? Pan powiedział, że ona w tej chwili nie funkcjonuje. I drugie pytanie. Jak ma 
Komisja zakończyć prace do końca roku, jeśli nie pracuje? 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Proszę bardzo, panie ministrze.

Sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak:
Panie przewodniczący. Wysoka Komisjo. Strony w tej Komisji są równe. Jeżeli któraś 
ze stron uznaje, że nie będzie podejmowała decyzji, nie będzie uzgadniała, no to takie 
decyzje nie będą zapadały. W tym sensie przedstawiciele strony rządowej nie podejmą 
żadnych decyzji. Podstawą prawną jest ustawa o stosunku Państwa do Kościoła kato-
lickiego i odpowiednie regulacje, które mocują członków Komisji. Nikt nie może tutaj 
zmusić członków Komisji, by podejmowała jakieś decyzje. Oni takich decyzji nie będą 
podejmować. 

Co do drugiego pańskiego pytania. Premier i ja też mówiłem o zamknięciu prac Ko-
misji Majątkowej. Rozumiemy przez to, że 240 spraw, które nie zostały uzgodnione do 
tej pory, zostanie przekazane – jeśli taka będzie w przyszłości wola strony kościelnej 
– do sądu. 

W przeszłości było tak w pracy Komisji, że ileś spraw nie zostało uwzględnionych. 
To znaczy strony nie porozumiały się co do nich. Na pewno nie będzie tak, że przez te 
miesiące coś się będzie działo w jakimś wyścigu. 

Myślę, że jest jasne, że te sprawy, których do tej pory nie zamknięto – było na to 17 lat, 
później już wniosków nie składano – w najbliższych miesiącach nie zostaną zamknięte. 
Sama Komisja straci tym samym sens istnienia. Stąd wesprzemy ją stosownymi przed-
łożeniami, które będą zmieniały ustawę o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Dziękuję. Zostały zgłoszone dwa wnioski. Podam najpierw wniosek zgłoszony przez 
pana posła Edwarda Siarkę. Jest to wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu posel-
skiego projektu o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej. 
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Kto jest za wnioskiem zgłoszonym przez pana posła Edwarda Siarkę o odrzucenie 
w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o stosunku pań-
stwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej? 

Proszę bardzo. Kto jest za? Dziękuję.
Kto jest przeciw? Dziękuję.
Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

Sekretariat Komisji:
17, 4, 1.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Dziękuję. Przy głosach 17 – za, 4 głosach – przeciwnych, jednym wstrzymującym się 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej został przez Komisję odrzucony. 

Zamykam pierwszy punkt dzisiejszego posiedzenia Komisji. Teraz punkt drugi. Pięć 
minut przerwy. 

Legislator Przemysław Sadłoń:
Przemysław Sadłoń, Biuro Legislacyjne. Szanowni państwo, formalnie zamknęli pań-
stwo pierwsze czytanie projektu. I na etapie rozpatrywania tego projektu rozstrzygnęli 
wniosek o jego odrzucenie. 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Tak jest.

Legislator Przemysław Sadłoń:
Konsekwencja przyjęcia tego wniosku jest taka, że w sprawozdaniu Komisji właśnie Ko-
misja taki wniosek postawi. Sprawozdanie to będzie przedmiotem ... 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Rozumiem, że jeszcze potrzebny jest poseł sprawozdawca. Cofam przerwę. Pierwszy 
punkt jeszcze trwa. 

Na posła sprawozdawcę proponuję pana posła Edwarda Siarkę. Pan poseł zgadza się? 
Zgadza się. Nie słyszę głosów sprzeciwu. 

Zamykam pierwsze czytanie poselskiego projektu. Dziękuję. 

[Po przerwie]

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Rozpoczynamy drugi punkt porządku dziennego, to jest rozpatrzenie rządowego pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działal-
ności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bro-
nią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
(druk nr 3388). Sprawozdawcą jest pan poseł przewodniczący Stanisław Wziątek. Pro-
szę bardzo.

Poseł Stanisław Wziątek (SLD):
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Panie i panowie posłowie. Szanowny panie mi-
nistrze. Proszę państwa, chciałbym przedłożyć sprawozdanie podkomisji, która praco-
wała nad projektem ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji. Chciałbym powiado-
mić wszystkie panie i panów posłów o tym, że podkomisja zebrała się dwa razy, ostatni 
raz wczoraj. 

Podkomisja procedowała projekt ustawy, który wzbudzał bardzo duże zainteresowa-
nie środowisk związanych z szeroko rozumianym strzelectwem, propagowaniem strze-
lectwa. Stąd też w naszym posiedzeniu brali udział przedstawiciele Polskiego Stowarzy-
szenia Rusznikarzy i Dystrybutorów Broni, Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa 
Obywateli, Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce, także Polskiego Związku Strzelec-
twa Sportowego, Ligi Ochrony Kraju, Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strze-
leckich RP, Polskiego Stowarzyszenia Strzelectwa Historycznego i wielu innych organi-
zacji i stowarzyszeń. 
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To bardzo dobrze, że wszyscy zainteresowani zechcieli przyjąć zaproszenie i uczest-
niczyć w posiedzeniu podkomisji. Daje to poczucie, że rzeczywiście projekt ustawy, pro-
jekt stanowienia prawa odbywa się w szerokiej konsultacji społecznej. 

Pragnę stwierdzić, że ustawa miała głównie na celu wdrożenie Dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni oraz zmiany 
przepisów implementujących dyrektywę Rady. Oczywiście, wprowadzono także wiele 
innych zmian w ustawie, które miały charakter merytoryczny. 

Chciałbym powiedzieć, że konsekwencją wdrożonych propozycji, które przekształciły 
się w konkretne poprawki, jest szeroko rozumiana liberalizacja przepisów związanych 
z posiadaniem i wykorzystywaniem broni, także czarnoprochowej, do różnego rodzaju 
prezentacji, na przykład, historycznych. 

W dokumencie znalazły się rozwiązania, które mają charakter bardzo szczegółowy 
i dlatego pozwolę sobie kilka z nich zaprezentować państwu. 

Po pierwsze, określono nowe warunki wydawania zezwoleń na broń. To są warunki, 
które eliminują to, co można było dotychczas nazwać uznaniowością. 

Określono i wprowadzono rozwiązania obowiązujące w wielu krajach europejskich, 
a mianowicie – Europejską Kartę Broni Palnej.

Zrezygnowano z określania niektórych definicji, w tym także definicji repliki broni.
Określono warunki i zasady odbierania pozwolenia na broń i przenoszenia tej broni 

po odebraniu do depozytu.
Wprowadzono także możliwość dokonywania zakupu prochu czarnego.
Stworzono, jeszcze raz to podkreślę, większe możliwości dające szanse na pojawie-

nie się na pełnoprawnych zasadach – pełnoprawnych w stosunku do obowiązujących 
w krajach europejskich – wykorzystywania broni historycznej do prezentacji na różnego 
rodzaju widowiskach. Są one coraz bardziej popularne, także w Polsce.

Nie będę omawiał wszystkich szczegółów i wszystkich propozycji zmian, bo było ich 
bardzo dużo, także zmian redakcyjno-legislacyjnych. 

Panie przewodniczący, chciałbym podziękować panom reprezentującym Biuro Legislacyj-
ne, którzy napracowali się, wskazując wiele słabości. Jestem przekonany, że po uwzględnie-
niu uwag ten projekt jest lepszy, ale w dalszym ciągu wzbudza wiele kontrowersji. 

Dlatego też na pewno zdania związane z celowością przyjęcia sprawozdania w takiej 
konstrukcji, jak podkomisja państwu przedstawia, w dalszym ciągu są dosyć kontro-
wersyjne, by nie powiedzieć, że w niektórych miejscach rozbieżne. Ale podkomisja przy-
jęła propozycje, które prezentujemy w sprawozdaniu przedłożonym Wysokiej Komisji 
w dniu dzisiejszym. 

Na koniec chciałbym podziękować także stronie rządowej, która naprawdę wykazała 
się, panie ministrze, dużą otwartością. Bo proponowane zmiany w niektórych przypad-
kach, mogę użyć tego sformułowania, są rewolucyjne. Spotkały się w niektórych przy-
padkach z życzliwością. I za to chciałbym podziękować. Świadczy to o dużej otwartości 
strony rządowej, aby doprowadzić do wdrożenia w polskich regulacjach prawnych ta-
kich zasad, które będą porównywalne, przynajmniej w niektórych kwestiach, do tych, 
które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Dziękuję. 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Dziękuję bardzo. Pan minister, tak? Proszę bardzo.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam 
Rapacki:

Dziękuję, panie przewodniczący. Rzeczywiście, w projekcie rządowym w ostatniej chwili 
w pracach w podkomisji zaproponowano szereg zmian, i to zmian, tak mówiąc szczerze, 
kontrowersyjnych, z jednej strony, i, z drugiej – nie do końca przemyślanych. 

Wczoraj pracowano do późnych godzin popołudniowych. Dopiero dzisiaj nasza strona 
ekspercka otrzymała korektę proponowanych zmian. I żeby nie odrzucać niektórych 
propozycji, które są do przyjęcia – idziemy z otwartymi ramionami, z taką dużą dozą 
uznania i gotowością dla naszych partnerów po stronie organizacji kolekcjonerskich 
i strzeleckich – to chcemy pójść maksymalnie, otwarcie i ustąpić w paru obszarach. 

user
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Ale dzisiaj w przypadku niektórych propozycji przyjętych przez podkomisję musie-
libyśmy wnioskować o ich odrzucenie, negować je. Więc, jeżeli byłaby taka możliwość, 
to wnioskowalibyśmy o ponowne cofnięcie prac do podkomisji. Tam w krótkim czasie 
jeszcze raz to przepracujemy, aby można było osiągnąć konsensus i usatysfakcjonować 
kolekcjonerów, jak również nie spowodować jakiegoś wzrostu zagrożenia obrotem bro-
nią na polskim rynku. 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Dziękuję, panie ministrze. Przyjmuję propozycję. Mam nadzieję, że wszyscy członkowie 
zgodzą się na to, żeby sprawozdanie skierować jeszcze do podkomisji i w przyszłym ty-
godniu w środę ... 

Proszę bardzo, panie przewodniczący.

Poseł Stanisław Wziątek (SLD):
Panie przewodniczący. Ja chciałem zaproponować, korzystając z faktu, że nie wszyscy 
zainteresowani projektem są na dzisiejszym posiedzeniu – nasi goście, przedstawiciele 
organizacji – byśmy spotkali się na posiedzeniu podkomisji w poniedziałek o godz. 12. 
W środę byłoby ewentualnie przyjęcie sprawozdania. 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Właśnie o to chodzi, że chciałem ten termin wyznaczyć na środę. Jest zgoda wszystkich 
członków Komisji? Tak? Proszę bardzo, pan poseł Stanisław Pięta, a później – poseł 
Czartoryski. Proszę bardzo.

Poseł Stanisław Pięta (PiS):
Panie przewodniczący. To jest uwaga do pana przewodniczącego Stanisława Wziątka. 
Zastanawiam się, czy nie moglibyśmy o dzień albo dwa dni później zorganizować spo-
tkania. Poniedziałek to jest makabryczny dzień. 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Pan poseł Czartoryski.

Poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS – spoza składu Komisji):
Ja, oczywiście, rozumiem, że zdecyduje podkomisja. Też podzielam opinię, że poniedziałek 
jest dniem poselskim i mamy swoje dyżury. 

Ale nie w tej sprawie chciałem zabrać głos. Pan przewodniczący zwrócił uwagę, że 
najbliższe posiedzenie w przyszłym tygodniu będzie w środę. Otóż, mówiłem panu prze-
wodniczącemu podkomisji – a myślę, że pan minister się ze mną zgodzi – że ta noweli-
zacja jest niezwykle skomplikowana. 

I miałbym prośbę, żeby terminy obrad Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 
były wtedy, kiedy pracując będziemy mieć ten komfort, że nie popełniliśmy jakiegoś 
błędu. 

Ja miałem poczucie, że dzisiejsze rozpatrywanie na posiedzeniu Komisji ... Jednak na 
tej podkomisji mimo wszystko szybko pędziliśmy. I miałbym prośbę, jeśli pan minister 
uzna to za właściwe, to nie widzę tutaj różnicy, aby tydzień później albo dwa tygodnie 
później zakończyć prace w tej podkomisji. Ważne, żeby była to dobra ustawa, żebyśmy 
zanadto nie spieszyli się. 

Ja nowelizowałem ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli w naszej Komisji ... 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Panie pośle, przepraszam, że wpadnę w słowo. Ale chcę od razu wyjaśnić. Ten projekt 
jest projektem dostosowawczym. Mamy też termin wyznaczony przez pana marszałka 
Sejmu. Proszę pamiętać, że po przyszłym posiedzeniu Sejmu spotykamy się dopiero 
w listopadzie. 

Ja się cieszę, że rząd jest otwarty. Nie możemy, to są przepisy dostosowawcze do 
przepisów Unii Europejskiej. Musielibyśmy wtedy głosować konfrontacyjnie i prawdo-
podobnie cały parlament głosowałby zgodnie ze stanowiskiem rządu. 

To, co zaproponował pan minister Adam Rapacki, wydaje się bardzo rozsądne. Pan 
minister chce być otwarty, więc panowie musicie to w najbliższych dniach przepracować. 
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Ja też jestem zobligowany do wystąpienia do pana marszałka Sejmu o zmianę termi-
nu. Termin był wyznaczony na dzisiaj, dlatego nie będę występował. Proponuję w przy-
szłym tygodniu – środę. Do środy musimy przepracować ten projekt. Tak? Jeżeli się 
nie uda, to będziemy martwić się w środę. A teraz jest propozycja wyjścia. Więc proszę 
o zgodę na tego typu postępowanie. Tak? Dziękuję bardzo. 

Poseł Jarosław Stolarczyk (PO):
Panie przewodniczący. Panie ministrze. Chciałem zapytać, czy nie ma szans, abyśmy się 
spotkali z podkomisją w środę, a po głosowaniach w piątek odbyli posiedzenie Komisji.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Nie. To musimy prowadzić, są terminy. Panowie, to jest jedyne optymalne rozwiązanie. 
A te drugie podkomisje, to panowie sobie omówicie, ustalicie. Ja nie narzucam terminu 
podkomisji. Ja chcę tylko, żeby była dobra ustawa i wykorzystajcie państwo to, że rząd 
jest otwarty na tak ważne sprawy.

Naprawdę, cieszę się, panie ministrze, że jest takie stanowisko. Sam jestem człon-
kiem Bractwa Rycerskiego, więc podwójnie z tego się bardzo cieszę. Czyli ustalone. 
Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. 

Teraz punkt trzeci. Króciutko o zmianach w składach podkomisji – pan poseł Jaro-
sław Zieliński.

Poseł Jarosław Zieliński (PiS):
W związku z tym, że pan poseł Mariusz Błaszczak nie może dłużej pracować w pod-
komisjach, chciałbym zgłosić na jego miejsce do podkomisji do rozpatrzenia poselskie-
go projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych pana posła Stanisława 
Piętę. 

Do podkomisji do rozpatrzenia ... 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Proszę o spokój, jeszcze chwileczkę, minuta i zakończymy posiedzenie. 

Poseł Jarosław Zieliński (PiS):
Do podkomisji do rozpatrzenia przedstawionego przez pana prezydenta projektu usta-
wy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach – pana posła Tadeusza Woźniaka. 

Do podkomisji do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ograniczeniach zwią-
zanych z pełnieniem funkcji publicznych – panią poseł Małgorzatę Sadurską. 

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Dziękuję bardzo. Jest zgoda? Jest. Dziękuję bardzo. 

Zatem wyczerpaliśmy porządek dzienny dzisiejszych obrad – zamykam posiedzenie 
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

O godzinie 18:00 mamy wspólne posiedzenie z Komisją Sprawiedliwości i Praw Czło-
wieka. Dziękuję państwu. 
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(Na posiedzeniu przewodniczą marszałek Sejmu 
Grzegorz Schetyna oraz wicemarszałkowie Ewa 
Kierzkowska, Jerzy Wenderlich, Stefan Niesiołowski 
i Marek Kuchciński)

Marszałek: 

Dzień dobry. 
Wznawiam posiedzenie.
Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję panią 

poseł Magdalenę Gąsior-Marek oraz panów posłów 
Krzysztofa Brejzę, Dariusza Kaczanowskiego i Ma-
riusza Kamińskiego.

W pierwszej części obrad sekretarzami będą pa-
nowie posłowie Krzysztof Brejza i Dariusz Kacza-
nowski.

Protokół i listę mówców prowadzić będą pan poseł 
Krzysztof Brejza i pani poseł Magdalena Gąsior-Marek.

Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów. 
(Na salę wchodzi prezes Rady Ministrów Donald 

Tusk, oklaski)

Sekretarz Poseł Dariusz Kaczanowski:

Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się po-
siedzenia Komisji:

— Etyki Poselskiej – godz. 9.30,
— Finansów Publicznych – godz. 9.30,
— Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów 

ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz projektów ustaw z nimi związanych – godz. 
9.30,

— Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegal-
nego wywierania wpływu (…) – godz. 10,

— Zdrowia – godz. 10,
— do Spraw Unii Europejskiej – godz. 11,
— Obrony Narodowej – godz. 11,
— Samorządu Terytorialnego i Polityki Regional-

nej – godz. 11,
— Sprawiedliwości i Praw Człowieka – godz. 11,
— Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – godz. 

12,

— Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa wspólnie z Komisją Samorządu Teryto-
rialnego i Polityki Regionalnej – godz. 12,

— Finansów Publicznych – godz. 12.30,
— Ustawodawczej – godz. 12.30,
— Polityki Społecznej i Rodziny – godz. 13,
— Regulaminowej i Spraw Poselskich – godz. 

13.30,
— Skarbu Państwa – godz. 14,
— Zdrowia – godz. 14.30,
— Infrastruktury – godz. 15,
— do Spraw Służb Specjalnych – godz. 16,
— Kultury i Środków Przekazu – godz. 16,
— Rolnictwa i Rozwoju Wsi – godz. 16,
— Gospodarki – godz. 16.15,
— Samorządu Terytorialnego i Polityki Regional-

nej – godz. 17,
— do Spraw Kontroli Państwowej – godz. 17.15,
— Edukacji, Nauki i Młodzieży – godz. 17.30,
— Skarbu Państwa – godz. 18,
— Infrastruktury – godz. 18.30,
— Spraw Zagranicznych – godz. 19.15.
Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. popra-

wienia jakości prawa europejskiego implementowa-
nego w Polsce „Lepsze prawo” odbędzie się w dniu 
dzisiejszym o godz. 10 w sali klubowej nr 3, nowy 
Dom Poselski. Dziękuję. 

Marszałek:

Dziękuję bardzo.
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz 

Komisja Ustawodawcza przedstawiły sprawozdanie 
w sprawie informacji o istotnych problemach wyni-
kających z działalności i orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego w 2009 roku.

Sprawozdanie to zostało paniom i panom posłom 
doręczone w druku nr 3506.

W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii 
Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnie-
niu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpa-
trzenie tej sprawy.

Proponuję, aby w dyskusji nad tym punktem po-
rządku dziennego Sejm wysłuchał 10-minutowych 

(Wznowienie posiedzenia o godz. 9 min 05)



50

oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowych 
oświadczeń w imieniu kół.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm 
propozycję przyjął.

Sprzeciwu nie słyszę.
Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Kon-

wentu Seniorów, przedłożyło projekt uchwały o zmia-
nie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu 
osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia 
niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wybor-
czego.

Projekt ten został paniom i panom posłom dorę-
czony w druku nr 3591.

W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii 
Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnie-
niu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpa-
trzenie tego projektu.

Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził 
zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu 
Sejmu.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm 
propozycję przyjął.

Sprzeciwu nie słyszę.
Punkt ten rozpatrzymy w bloku głosowań.
Powracamy do rozpatrzenia punktu 3. po-

rządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Sejm wysłuchał uzasadnienia projektu ustawy 
przedstawionego przez podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Finansów panią Hannę Majszczyk oraz 
przeprowadził dyskusję.

W dyskusji zgłoszono wnioski: 
— o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym 

czytaniu,
— o skierowanie projektu ustawy dodatkowo do 

Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa.

W pierwszej kolejności poddam pod głosowanie 
wniosek o odrzucenie projektu ustawy.

Pytanie ma pan poseł Dariusz Bąk, klub PiS. Jed-
na minuta.

Poseł Dariusz Bąk:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Przedstawiony 
projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicz-
nych zakłada, że do sektora finansów publicznych
zakwalifikowane będzie Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe. Na sali jest dzisiaj obecny 
premier rządu pan Donald Tusk, który mówił  
w exposé, że nie będzie szkodził tak dobrze funkcjo-
nującej jednostce jak Państwowe Gospodarstwo Le-
śne Lasy Państwowe. Zabranie pieniędzy, bo do tego 
sprowadza się dzisiaj ten projekt, Lasom Państwo-
wym doprowadzi do ich upadłości, do bankructwa,  
a w przyszłości być może do prywatyzacji.

(Poseł Tomasz Tomczykiewicz: Nieprawda, panie 
pośle.)

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 
sprzeciwia się temu.

Panie premierze, jak się ma działanie pana rządu 
do tego, co pan deklarował w exposé? Zadałem takie 
pytanie i pan wtedy odpowiedział, że to jest dobra 
jednostka, dobra instytucja i nie wolno tego psuć. 
Dzisiaj wyraźnie jest zamach na 1/4 powierzchni kra-
ju, dlatego że Lasy Państwowe funkcjonują na 1/4 
powierzchni kraju.

(Poseł Tomasz Tomczykiewicz: Ale pytanie, panie 
pośle.)

Równocześnie jest rozpatrywana na tym posie-
dzeniu Sejmu ustawa o zmianie ustawy o Banku Go-
spodarstwa Krajowego, gdzie wprowadza się listy 
zastawne. Proszę państwa, to jest skoordynowana 
akcja. Być może Lasy Państwowe będące dobrem na-
rodowym posłużą ministrowi finansów jako zastaw
pod kredyty. Dziękuję za uwagę. (Oklaski) 

Proszę, panie premierze, o…
(Poseł Beata Kempa: Skandal, skandal!) 

Marszałek: 

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem  
o odrzucenie projektu ustawy.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wnio-
sku o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach pu-
blicznych oraz niektórych innych ustaw, zawartego 
w druku nr 3576, zechce podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
W głosowaniu wzięło udział 355 posłów. Za było 

160 posłów, przeciw – 193, 2 osoby się wstrzymały.
Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił.
Wysoka Izbo! Po zasięgnięciu opinii Prezydium 

Sejmu proponuję, aby Sejm skierował ten projekt do 
Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm 
propozycję przyjął, a wniosek o dodatkowe skierowa-
nie do komisji poddam pod głosowanie.

Sprzeciwu nie słyszę.
Pytanie zada pan poseł Jan Szyszko, klub PiS. 
Na zadanie pytania jest jedna minuta. 
Proszę.

Poseł Jan Szyszko:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po od-
rzuceniu pierwszego wniosku istnieje konieczność po-
ważnego zastanowienia się nad przyszłością polskich 
lasów państwowych. Równocześnie chciałbym powie-
dzieć, że ta sprawa dotyczy 1/4 terytorium kraju. 

Panie premierze, mówił pan, że nie będziemy 
szkodzili polskim lasom państwowym. Według wszyst-

78. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2010 r.
Punkt 3. porządku dziennego – głosowanie

Marszałek
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kich specjalistów – począwszy od ekonomistów, koń-
cząc na przyrodnikach – projekt włączenia Lasów 
Państwowych do sektora finansów publicznych skoń-
czy się ich natychmiastową destrukcją, a w przyszło-
ści dekompozycją i prawdopodobnie prywatyzacją. 

Ponieważ pierwszy wniosek został odrzucony, py-
tam pana ministra finansów, czy nie miałby nic prze-
ciwko temu, aby jednak ten projekt był rozpatrywany 
przez dwie komisje, a mianowicie Komisję Finansów 
Publicznych oraz Komisję Ochrony Środowiska, Za-
sobów Naturalnych i Leśnictwa. Myślę, że Polskie 
Stronnictwo Ludowe również poprze ten wniosek. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski) 

Marszałek: 

Bardzo proszę, pan premier Donald Tusk. (Oklaski)

Prezes Rady Ministrów  
Donald Tusk:

Wysoka Izbo! Jest już kilkadziesiąt godzin po 
ogłoszeniu wyników wyborów i można zarzucić kam-
panię, szczególnie wtedy, kiedy jest oparta na kłam-
stwie… 

(Poseł Marek Suski: Ale to wasza metoda.)
Jeśli chodzi o Lasy Państwowe, to od wielu tygo-

dni wspólnie z szefostwem Lasów Państwowych, ale 
także ze wszystkimi zainteresowanymi rozmawiamy 
o tym, w jaki sposób wliczać do budżetu państwa po 
stronie aktywów środki, które są w dyspozycji Lasów 
Państwowych, wyłącznie po to, aby urealnić infor-
mację na temat polskiego długu. Równocześnie wie-
lokrotnie, zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy trzy lata 
temu, przedstawialiśmy wszystkie gwarancje i –  
z pełnym przekonaniem – deklaracje, że Lasy Pań-
stwowe zachowają taką strukturę, jaką mają w tej 
chwili. Nikt rozsądny w Polsce – na pewno nikt  
z Platformy Obywatelskiej i z Polskiego Stronnictwa 
Ludowego – nie jest zainteresowany zmianami, które 
mogłyby doprowadzić do osłabienia Lasów Państwo-
wych, nie mówiąc już o ich prywatyzacji. (Oklaski)

(Poseł Marek Suski: Stocznie też mieliście ra-
tować.) 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wobec braku in-
nych pomysłów buduje się czarną propagandę stra-
chu wszędzie tam, gdzie może znaleźć to wdzięcz-
nych odbiorców. Natomiast warto dzisiaj bardzo 
wyraźnie jeszcze raz powiedzieć, że na kłamstwie  
i strachu nie zbuduje się lepszej przyszłości, także 
przyszłości takich instytucji, jak Lasy Państwowe. 
(Oklaski) Póki w Polsce jest rząd Platformy i PSL-u, 
Lasy Państwowe są w stu procentach bezpieczne od 
strony finansowej i pod względem struktury. Dzię-
kuję. (Oklaski) 

(Poseł Beata Kempa: Tak jak stocznie.)

Marszałek: 

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wnio-

sku o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych
innych ustaw, zawartego w druku nr 3576, dodatko-
wo do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Natu-
ralnych i Leśnictwa, zechce podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
W głosowaniu wzięło udział 357 posłów. Za było 

161 posłów, przeciw – 195, 1 osoba się wstrzymała.
Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 21. po-

rządku dziennego: Pierwsze czytanie przedsta-
wionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwa-
ły o zmianie uchwały w sprawie powołania i wy-
boru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej 
do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw  
z zakresu prawa wyborczego (druk nr 3591).

Wysoka Izbo! W związku ze skierowaniem przez 
Sejm na 77. posiedzeniu poselskiego projektu ustawy 
o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej, zawartego w druku nr 3515, oraz na bieżą-
cym posiedzeniu komisyjnego projektu ustawy Prze-
pisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy, zawar-
tego w druku nr 3586, do wyżej wymienionej Komisji 
Nadzwyczajnej zaistniała potrzeba zmiany kompe-
tencji tej komisji.

W związku z tym Prezydium Sejmu przedstawiło 
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powo-
łania i wyboru składu osobowego wyżej wymienionej 
Komisji Nadzwyczajnej. 

Czy w tej sprawie ktoś z pań i panów posłów pra-
gnie zabrać głos?

Nikt się nie zgłasza.
Proponuję, aby Sejm niezwłocznie przystąpił do 

drugiego czytania projektu uchwały.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm 

propozycję przyjął.
Sprzeciwu nie słyszę.
Przystępujemy zatem do drugiego czytania pro-

jektu uchwały.
Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos 

w drugim czytaniu projektu uchwały?
Nikt się nie zgłasza.
Przystępujemy zatem do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w cało-

ści projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie po-
wołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwy-
czajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw  
z zakresu prawa wyborczego, zawartego w druku  
nr 3591, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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W głosowaniu wzięło udział 356 posłów. Za było 
354 posłów, 2 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę o zmianie 
uchwały w sprawie powołania i wyboru składu oso-
bowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia nie-
których projektów ustaw z zakresu prawa wybor-
czego.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porząd-
ku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy  
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, 
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym (druki nr 3388 
i 3499).

Po 3-minutowej przerwie poproszę o zabranie gło-
su sprawozdawcę komisji pana posła Stanisława 
Wziątka.

Dziękuję bardzo. 

(Przerwa w posiedzeniu od godz. 9 min 18  
do godz. 9 min 20) 

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Wznawiam obrady. 
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. po-

rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Admi-
nistracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym 
projekcie ustawy o zmianie ustawy o broni i amu-
nicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją 
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym (druki nr 3388 i 3499).

Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji 
pana posła Stanisława Wziątka.

Bardzo proszę.

Poseł Sprawozdawca  
Stanisław Wziątek:

Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Po-
słowie! Mam przyjemność i wielki zaszczyt przedsta-
wić Wysokiej Izbie sprawozdanie Komisji Admini-
stracji i Spraw Wewnętrznych związane z procedo-
waniem projektu ustawy o zmianie ustawy o broni  
i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności 
gospodarczej w celu wytwarzania i obrotu materia-
łami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub poli-
cyjnym.

Chciałbym zaznaczyć, że jest to ustawa wywołu-
jąca wielkie emocje, a także liczne kontrowersje, stąd 

też Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych 
zdecydowała o powołaniu podkomisji, która obrado-
wała na kilku posiedzeniach i bardzo szczegółowo 
analizowała zapisy ustawy. Do pracy w podkomisji 
zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji poza-
rządowych propagujących strzelectwo, m.in.: Stowa-
rzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa Obywateli, Pol-
skie Stowarzyszenie Rusznikarzy i Dystrybutorów 
Broni, Fundacja Rozwoju Strzelectwa, Polski Zwią-
zek Strzelecki, Polski Związek Strzelectwa Sporto-
wego, Liga Obrony Kraju, Zjednoczenie Kurkowych 
Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, Pol-
skie Stowarzyszenie Strzelectwa Historycznego, Pol-
ski Związek Łowiecki i inne organizacje, które na co 
dzień zajmują się sprawami strzelectwa.

Niezwykle ważne jest to, że celem przyjęcia usta-
wy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady w spra-
wie kontroli nabywania i posiadania broni oraz zmia-
na przepisów implementujących dyrektywę Rady. 

W czasie dyskusji nad projektem ustawy wprowa-
dzono jednak wiele zmian, także takich o charakte-
rze merytorycznym, które z wdrożeniem dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego nie miały nic wspólnego, 
ale były ogromnie ważne pod względem merytorycz-
nym. Chodziło o to, żeby udoskonalić obowiązującą 
ustawę, stworzyć możliwości sprawniejszego jej sto-
sowania w praktyce. Podczas dyskusji oczywiście 
pojawiały się kontrowersje i uwagi, w związku z czym 
niezbędna była pomoc ekspertów. Przyznaję, że  
w wielu przypadkach chodziło o tak skomplikowane, 
specjalistyczne określenia, że bez pomocy ekspertów 
nie udałoby się pewnie jednoznacznie rozwiązać pro-
blemu.

Ustawa wprowadza, oprócz zagadnień związa-
nych z dostosowaniem naszego prawa do prawa eu-
ropejskiego, wiele elementów nowych, które nie były 
wymagane, a które – jeszcze raz to podkreślę – moim 
zdaniem bardzo usprawnią wydawanie zezwoleń na 
broń, oraz kwestie dotyczące samego posiadania bro-
ni. Otóż określono nowe warunki wydawania zezwo-
leń i wyeliminowano to, co dotychczas nazywano 
uznaniowością. Wprowadzono rozwiązania obowią-
zujące w wielu innych krajach europejskich, a mia-
nowicie europejską kartę broni palnej. To jest roz-
wiązanie, które nie było wymagane, ale jego wpro-
wadzenie na pewno pozwoli na łatwiejsze przemiesz-
czanie się posiadaczy broni po krajach Unii Europej-
skiej. Zrezygnowano natomiast z podawania niektó-
rych definicji, w tym także definicji repliki broni.
Określono warunki i zasady odbierania pozwolenia 
na broń i przenoszenia jej po odebraniu do depozytu. 
Umożliwiono dokonywanie zakupu prochu czarnego. 
Jeszcze raz podkreślę, że stworzono możliwość wy-
korzystywania broni historycznej do prezentacji na 
różnego rodzaju widowiskach. Mówię o grupach re-
konstrukcyjnych i tych widowiskach, które są odtwo-
rzeniem wielkich bitew zarówno polskich, jak i euro-
pejskich. Tego rodzaju działania są coraz bardziej 
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popularne, wiem, że także wielu posłów z naszego 
parlamentu zajmuje się tą działalnością i uczestniczy 
w grupach rekonstrukcyjnych. Okazało się, że te pro-
pozycje zostały ocenione przez komisję jako chyba 
zbyt daleko idące, liberalizujące te przepisy, i w związ-
ku z tym zdecydowano, żeby skierować sprawozdanie 
podkomisji z powrotem do podkomisji w celu ponow-
nego rozpatrzenia. W stosunku tego, co zostało przy-
jęte w pierwszym sprawozdaniu, wprowadzono pew-
ne zaostrzenia odnoszące się do usunięcia możliwości 
wydawania pozwoleń na broń do celów rekreacyj-
nych. Doprecyzowano i zaostrzono zasady wydawa-
nia pozwoleń na broń w celach ochrony osobistej, 
pamiątkowych i szkoleniowych. Wprowadzono zakaz 
noszenia broni do celów kolekcjonerskich i pamiąt-
kowych. Utrzymano obecny zapis ograniczający ka-
liber broni alarmowej dostępny bez pozwolenia do  
6 mm. Generalnie zaostrzono zasady wykorzystywa-
nia broni i określono zasady wykonywania polowań 
przez cudzoziemców na terenie naszego kraju.

Bardzo ważne jest to, że starano się szukać w pra-
cach nad tymi rozwiązaniami kompromisów. Na 
pewno niezwykle trudno było osiągnąć kompromis 
pomiędzy środowiskami, które z jednej strony ocze-
kiwały daleko większej liberalizacji przepisów, znacz-
nie większej dostępności broni, a z drugiej strony – 
ścisłego nadzoru nad samym wydawaniem pozwole-
nia na broń i jej wykorzystywaniem w praktyce.  
W związku z tym dyskusje koncentrowały się wokół 
szczegółowych zapisów, m.in. art. 15 ust. 1, w którym 
mowa o prawie posiadania pozwolenia na broń i jego 
utracie tego prawa w określonych przypadkach. Ge-
neralnie uznano, że posiadacz pozwolenia na broń 
może je stracić, kiedy zostanie skazany prawomoc-
nym wyrokiem sądu.

Dyskutowano także bardzo szeroko nad możli-
wościami wykorzystania broni w ramach działalno-
ści grup rekonstrukcyjnych i przekonywano komi-
sję, że rozwiązania stwarzające możliwości używa-
nia przez nie prochu czarnego jest tworzeniem 
równych praw dla tych grup z całej Europy. Jak pod-
kreślają specjaliści zajmujący się produkcją filmów
w Polsce, dotychczas było tak, że wiele scen z wyko-
rzystaniem broni było realizowanych przy udziale 
grup zewnętrznych, zagranicznych, bo nasze nie 
miały pełnego prawa do prowadzenia takiej działal-
ności. Istotna, aczkolwiek bardzo szczegółowa, jest 
kwestia tego, że do tej pory bez zezwolenia można 
było zakupić i posiadać broń, jeżeli ona była wypro-
dukowana przed rokiem 1850. Teraz posunęliśmy 
się trochę do przodu, a mianowicie bez zezwolenia 
można posiadać broń, która została wyprodukowa-
na przed rokiem 1885, czyli chodzi o 35 lat. Ten jest 
okres niezwykle istotny, jakby przejściowy w tech-
nologii związanej z produkcją broni.

Szanowni Państwo! Na zakończenie chciałbym 
podkreślić, że bardzo ważne wydaje się to, że tłuma-
czenie dyrektywy budziło wiele kontrowersji. Być 

może szerokie dyskusje i liczne uwagi wiązały się 
właśnie z nieprecyzyjnym tłumaczeniem dyrektywy. 
Okazuje się, że w innych krajach Unii Europejskiej 
jej wdrożenie przebiegało znacznie sprawniej, ponie-
waż jednoznacznie rozumiano określone zapisy prze-
tłumaczone na język narodowy. U nas tej jednoznacz-
ności niestety nie było. Nie będę podawał przykładów, 
ale to budziło rzeczywiście szereg wątpliwości. 

Bardzo ważne jest to, że po przyjęciu sprawozda-
nia przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrz-
nych Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystawiło 
opinię o zgodności z prawem europejskim. Muszę 
przyznać, że jest to opinia negatywna. Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych przedstawiło 7 uwag odnoszą-
cych się właśnie do definicji istotnej części broni pal-
nej, wprowadzonego pojęcia materiału miotającego, 
a nie materiału wybuchowego, zawężenia definicji
przedmiotu dającego się przystosować do miotania, 
również do kwestii dotyczących art. 10 ust. 5, a więc 
kategorii broni, do których odnosi się dyrektywa,  
i kwestii dotyczącej uszczegółowienia spraw związa-
nych z europejską kartą broni oraz warunków uzy-
skiwania pozwolenia na broń.

Spodziewam się, że w trakcie dyskusji pojawią 
się propozycje poprawek, które będą eliminowały te 
słabości. Spodziewam się także, że Komisja Admi-
nistracji i Spraw Wewnętrznych spotka się jeszcze  
dzisiaj, żeby przeanalizować te poprawki, rozważyć 
zasadność negatywnych opinii czy też wątpliwości 
zgłoszonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych, i że ta ustawa będzie uchwalona. Chciałbym 
złożyć Wysokiej Izbie taką rekomendację. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski) 

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję uprzejmie panu posłowi. 
Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po-

rządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświad-
czeń w imieniu klubów i kół. 

Otwieram dyskusję. 
Proszę o zabranie głosu pana posła Janusza Dzię-

cioła, który przedstawi stanowisko klubu Platforma 
Obywatelska. 

Bardzo proszę. 

Poseł Janusz Dzięcioł: 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt 
ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz 
ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej  
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybu-
chowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i techno-
logią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ma 
na celu dostosowanie prawa krajowego do ustawo-
dawstwa unijnego. 

W roku 2008 opublikowana została dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady, która zmieniała 
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wcześniejszą dyrektywę Rady dotyczącą kontroli, 
nabywania i posiadania broni. Wprowadzenie nowej 
dyrektywy okazało się konieczne po wcześniejszym 
podpisaniu w 2002 r. przez Komisję Europejską pro-
tokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegal-
nemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej czę-
ściami i komponentami oraz amunicją. 

W omawianym obecnie projekcie ustawy wprowa-
dzono szereg zmian dostosowawczych. W części doty-
czącej ustawy o broni i amunicji zdecydowano się za-
stąpić bardziej odpowiednimi określeniami wyrazy  
i definicje nieprecyzyjne w świetle nowej dyrektywy. 
I tak np. zmieniono określenia: „naboje scalone i na-
boje ślepe” na „naboje”, „materiał miotający” na „ma-
teriał wybuchowy”, poszerzono definicję części broni
palnej, poszerzono również definicję broni palnej.

Kolejne zmiany to np.: wprowadzenie definicji le-
galnej Europejskiej karty broni palnej, poszerzono 
również liczbę podmiotów upoważnionych do ubiega-
nia się o tę kartę (np.: szkoły, organizacje sportowe, 
podmioty realizujące filmy i inne przedsięwzięcia
artystyczne); wprowadzenie zupełnie nowego przepi-
su umożliwiającego nabywanie broni lub amunicji 
przy użyciu środków porozumiewania się na odle-
głość i określanie warunków ich nabywania; umoż-
liwienie przesyłania broni lub amunicji osobom nie-
posiadającym pozwolenia na broń. 

Wystąpiła również konieczność wprowadzenia 
odpowiednich zmian w części dotyczącej ustawy  
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, 
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o prze-
znaczeniu wojskowym i policyjnym. W tej części 
m.in.: dokonano zmiany w definicji obrotu – posze-
rzono krąg osób, które w procesie obrotu zajmują się 
doradztwem i kojarzeniem partnerów handlowych; 
wyłączono z koncesjonowania obrót bronią palną po-
zbawioną cech użytkowych, a także obrót działami 
(np. armatami, moździerzami, haubicami), czołgami 
i innymi pojazdami wojskowymi, statkami powietrz-
nymi pozbawionymi cech bojowych, wojennymi jed-
nostkami pływającymi; doprecyzowano przepisy do-
tyczące znakowania broni; sprecyzowano sposób 
oznaczania amunicji. 

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecz-
nych uwzględniono postulaty zgłoszone przez Polski 
Związek Strzelectwa Sportowego oraz częściowo 
przez Fundację Rozwoju Strzelectwa w Polsce, Pol-
skie Stowarzyszenie Rusznikarzy i Dystrybutorów 
Broni. 

Omawiany projekt ustawy został określony jako 
zgodny z prawem Unii Europejskiej. Jednak mając 
na uwadze to, jak istotna jest materia, w ramach któ-
rej proponuje się wprowadzenie wymienionych zmian, 
oraz zgodność tych propozycji z unijnym prawem, 
klub Platforma Obywatelska proponuje wprowadzić 
7 poprawek. W poprawkach tych doprecyzowuje się, 

co jest istotną częścią broni palnej i amunicji, co ro-
zumie się przez pozbawienie broni palnej cech użyt-
kowych, co jest w rozumieniu ustawy bronią palną, 
kto wydaje Europejską kartę broni palnej. 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Klub Platforma 
Obywatelska poprze proponowany projekt ustawy 
wraz z proponowanymi poprawkami, które w tym 
momencie pani marszałek przekazuję. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski) 

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: 

Dziękuję panu posłowi. 
W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość oświad-

czenie wygłosi pan poseł Stanisław Pięta. 
Bardzo proszę, panie pośle. 

Poseł Stanisław Pięta: 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu 
Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić 
stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykony-
waniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarza-
nia i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amu-
nicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym (druki nr 3388 i 3499). 

Wysoka Izbo! Są trzy powody, dla których klub 
Prawo i Sprawiedliwość poprze proponowany projekt. 
Pierwsza sprawa to ograniczenie uznaniowości, dru-
ga sprawa to doprecyzowanie regulacji, a trzecia 
istotna kwestia to, panie i panowie, wyjście naprze-
ciw oczekiwaniom środowisk rekonstruktorów histo-
rycznych, kolekcjonerów, miłośników strzelectwa 
sportowego. To są, proszę państwa, długo oczekiwa-
ne, długo postulowane regulacje. 

Z uwagą pochylimy się nad poprawkami propono-
wanymi przez klub Platformy Obywatelskiej. Dzię-
kuję za uwagę. (Oklaski) 

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: 

Dziękuję również panu posłowi. 
W imieniu klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej 

głos zabierze pan poseł Stanisław Wziątek. 
Bardzo proszę. 

Poseł Stanisław Wziątek: 

Dziękuję bardzo. 
Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Po-

słowie! Rzeczywiście ustawa o broni i amunicji wy-
wołuje wiele emocji, a jeszcze większe emocje pewnie 
będzie wywoływała ustawa, którą będziemy rozpa-
trywać jako propozycję komisji „Przyjazne Państwo”, 
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ponieważ ta ustawa zdecydowanie bardziej liberali-
zuje możliwość posiadania broni, a właściwie można 
byłoby stwierdzić, że istnieje szansa, iż wiele rodza-
jów broni, w tym broń gładkolufową, będzie można  
uzyskać praktycznie bez zezwolenia. Jestem przeko-
nany, że w polskim parlamencie nie ma takiej woli, 
żeby tak szeroko to liberalizować. Jesteśmy przeko-
nani, że trzeba robić wszystko, aby stworzyć szansę 
na uprawianie strzelectwa, na realizowanie pasji my-
śliwskich, stworzyć możliwości także patriotycznego 
wychowywania młodzieży w różnego rodzaju stowa-
rzyszeniach strzeleckich, w tym także w Lidze Obro-
ny Kraju, ale nie może być powszechnego dostępu do 
broni. Uważamy, że w polskich warunkach, w pol-
skiej rzeczywistości tak daleko posunięta liberaliza-
cja byłaby błędem i mogłaby zagrozić bezpieczeństwu 
obywateli. Wbrew pozorom posiadanie broni jako 
warunek poczucia bezpieczeństwa, co miałoby być 
celem, stałoby się rzeczywistym zagrożeniem i nie 
zrealizowano by oczekiwanego celu. 

Stąd też propozycja, która została w tej chwili 
przedstawiona przy okazji rozpatrywania dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego i Rady, jest rozwią-
zaniem rzeczywiście kompromisowym, bo urealnia, 
doprecyzowuje i stwarza możliwości, które dają 
gwarancję, że broń będzie pod odpowiednim nadzo-
rem, że będzie znajdowała się w rękach osób, które 
są do tego przygotowane, które chcą się szkolić, chcą 
uprawiać strzelectwo, albo które umieją wykorzy-
stywać tę broń do celów myśliwskich. Stąd rozwią-
zania zaproponowane w tej ustawie klub Lewica 
będzie popierał.

Chciałbym jednak zaproponować trzy poprawki, 
które mają charakter bardzo szczegółowy. Jedna od-
nosi się do art. 1 i właściwie, moim zdaniem, sprowa-
dza się do usunięcia błędu, który jest być może błę-
dem oczywistym, to znaczy do wyeliminowania wy-
razu „suwadło”, o czym wielokrotnie dyskutowaliśmy 
na posiedzeniach komisji. Chciałbym także zapropo-
nować możliwość przywrócenia broni rekreacyjnej. 
O tym także była duża dyskusja. Sądzę, że przy roz-
patrywaniu tej poprawki będziemy mogli przeanali-
zować tę propozycję jeszcze raz. Być może stworzy to 
szansę wykorzystywania broni, która określona jest 
jako kbks, na przykład przez Ligę Obrony Kraju.  
W tej chwili, przy obowiązujących obecnie zapisach, 
niestety byłoby to bardzo utrudnione, a być może 
nawet niemożliwe.

Ostatnia poprawka dotyczy art. 15 ust. 1 pkt 6. 
Odnośnie do tego też wszyscy członkowie komisji pa-
miętają szeroką dyskusję. Tutaj chodzi przede wszyst-
kim o to, komu może być cofnięte pozwolenie na broń. 
Proponuję doprecyzowanie tego warunku w taki spo-
sób, aby jednoznacznie było określone, że zezwolenie 
na posiadanie broni może być odbierane osobom, któ-
re są skazane prawomocnym orzeczeniem sądu na 

karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe.

I na koniec, szanowna pani marszałek i panie 
ministrze, chciałbym zwrócić uwagę i zawnioskować 
o to, żeby wyeliminować dyskusje dotyczące inter-
pretacji, tłumaczenia dyrektywy. Mój wniosek doty-
czy  przetłumaczenia dyrektywy europejskiej po raz 
kolejny przez innych ekspertów, innych tłumaczy, 
bo  przetłumaczone na język polski z języka angiel-
skiego sformułowania są nieprecyzyjne i powodują 
tak naprawdę wielkie zamieszanie. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski) 

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowe-

go głos zabierze pan poseł Mirosław Pawlak.
Proszę.

Poseł Mirosław Pawlak:

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przedłożenie 
rządowe (druk nr 3388) miało na celu wykonanie 
prawa Unii Europejskiej. Materia została poddana 
wnikliwej analizie na posiedzeniu Komisji Admini-
stracji i Spraw Wewnętrznych, które dodatkowo 
wspomagane było ożywioną dyskusją, i doprowadzo-
no do, można by rzec, modelowego rozwiązania. 

Projekt, co ma kluczowe znaczenie, zawiera prze-
pisy klasyfikujące broń palną na kilka kategorii, re-
guluje problem nielegalnego wytwarzania broni i ob-
rót bronią palną, jej częściami, komponentami oraz 
amunicją. Szczegółowo, ale i kompleksowo reguluje 
tryb wydawania pozwolenia na posiadanie broń oraz 
ustanawia organ je wydający. To Policja określa sta-
tus Europejskiej karty broni palnej. W projekcie 
określa się przypadki, w których nie będzie wymagać 
się pozwolenia na broń, wnosi się i ustanawia zakaz 
posiadania amunicji szczególnie niebezpieczniej. W prze-
pisach ustanawia się tryb wydawania pozwolenia na 
broń w każdym przypadku w drodze decyzji admini-
stracyjnej, a także wskazuje się sytuacje, w których 
następować będzie odmowa posiadania broni lub cof-
nięcie pozwolenia. Dopuszcza się przesyłanie broni 
lub amunicji za pośrednictwem operatorów poczto-
wych. Projekt bardzo szeroko traktuje o możliwości 
posiadania broni przez cudzoziemców oraz określa 
zacieśnienie współpracy Policji i Straży Granicznej 
w zakresie wwozu i posiadania broni palnej.

Panie i Panowie Posłowie! Ważnym i istotnym 
elementem projektu ustawy jest regulacja sprzedaży 
wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji  
i szeroko pojętym służbom mundurowym. Sankcjo-
nuje się sprzedaż technologii o tymże przeznaczeniu. 
Regulacji podlegać będą kwestie poświadczenia zgo-
dy przewozowej, a na organ koncesyjny nałożone zo-
staną specjalne obowiązki.
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Panie i Panowie Posłowie! Z uwagi na charakter 
procedowanych zmian konieczne stało się ustanowie-
nie części sankcyjnej jako przepisów karnych, a uzna-
jąc celowość i zasadność regulacji, uregulowaniu ulec 
musiały przepisy wykonawcze. Zasadność i celowość 
powyższej materii nakazuje opowiedzieć się za przy-
jęciem zmienianych regulacji, do czego mój klub Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego przyczyni się, opowia-
dając się za przyjęciem sprawozdania z prac komisji. 
Klub nie zapomina o randze problematyki, której 
uregulowanie tak w sposób bezpośredni, jak i pośred-
ni przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa,  
a także w sposób rozsądny podejdzie do kwestii kon-
taktu z bronią oraz obrotu bronią, amunicją i mate-
riałami wybuchowymi. 

Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego jest zgod-
ny co do słuszności i potrzeby regulacji przedstawio-
nych dzisiaj w omawianym projekcie. Będzie głosował 
za ich przyjęciem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
Do zadania pytań zapisało się czterech panów 

posłów.
Czy ktoś z państwa chciałby się jeszcze zapisać do 

zadania pytania?
Nie widzę.
Zamykam listę.
Czas na zadanie pytania wyznaczam na 1 minutę.
Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Zenon Dur-

ka, Platforma Obywatelska.
(Poseł Mirosław Pawlak: Pani…)
Pan poseł Zenon Durka, Platforma Obywatelska, 

póki co, panie pośle.
(Poseł Mirosław Sekuła: Mirek, zostałeś wyprze-

dzony i musisz poczekać.)
(Głos z sali: Chodź!)
Panie pośle, za chwilę będzie miał pan możliwość 

zadania pytania.
Pierwszy pan poseł Zenon Durka, Platforma Oby-

watelska.
Bardzo proszę.
(Poseł Mirosław Pawlak: Patrzę i nic nie słyszę.)
(Poseł Mirosław Sekuła: Inni byli szybsi.)

Poseł Zenon Durka:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Przedsta-

wiciele Resortu! Właściwie mam pytanie do przed-
stawicieli resortu. Ile osób w Polsce posiada zezwole-
nie na posiadanie broni palnej i czy odsetek osób 
posiadających broń jest podobny do stanu w innych 
państwach Unii Europejskiej? Dziękuję bardzo. 
(Oklaski) 

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję panu posłowi.
Głos ma pan poseł Mirosław Sekuła, Platforma 

Obywatelska.
Bardzo proszę.

Poseł Mirosław Sekuła:

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! 
Panie Pośle Sprawozdawco! Polska zdecydowała się 
na armię zawodową i w tej sytuacji wzrasta znaczenie 
społecznej działalności obronnej i zakresu wychowa-
nia historycznego oraz patriotycznego zarówno 
związków strzeleckich, jak i organizacji społecznych, 
które taką działalność prowadzą. 

W związku z pracami nad ustawą o broni i amu-
nicji, które były prowadzone w komisji „Przyjazne 
Państwo”, mam następujące pytania. Co ustawa pro-
ponuje środowiskom promującym postawy patrio-
tyczne w oparciu o wychowanie historyczne i strze-
leckie? Jaki postęp w stosunku do obecnego prawa 
osiągnięto oraz czy nasze grupy organizujące rekon-
strukcje historyczne będą miały podobne uprawnie-
nia do tych, jakie mają takie grupy w innych krajach 
Unii Europejskiej? Dziękuję.

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję panu posłowi.
Głos ma pan poseł Jarosław Stolarczyk, Platfor-

ma Obywatelska.
Bardzo proszę, panie pośle.

Poseł Jarosław Stolarczyk:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać 
o to, kto weryfikuje tłumaczenia dyrektyw unijnych,
bo skoro w pracach nad tą ustawą napotkaliśmy licz-
ne błędy prowadzące do niewłaściwej implementacji 
dyrektywy, to jak jest w innych przypadkach. 

Nawiążę tutaj do wypowiedzi posła sprawozdawcy 
i posłużę się przykładem tłumaczenia wyrazów 
„explosive military missiles and launchers” jako 
„wojskowe pociski wybuchowe i granatniki”, podczas 
gdy sens frazy angielskiej należy oddać jako „pociski 
rakietowe i ich wyrzutnie”, bo właśnie o taki sprzęt 
tu chodzi, czy też przetłumaczenia wyrazów „com-
bustible propellant” jako „materiał wybuchowy”, co 
jest oczywistym nonsensem, bo to jest „materiał mio-
tający”. Gwoli wyjaśnienia chciałbym dodać, że w pol-
skiej terminologii bronioznawczej materiały wybu-
chowe dzielą się na kruszące, czyli takie, które znaj-
dują się m.in. w bombach lotniczych czy w pociskach 
artyleryjskich, inicjujące, czyli te, które wypełniają 
spłonki w nabojach, oraz właśnie miotające, czyli  
w uproszczeniu proch strzelecki, o który chodzi  
w tekście dyrektywy. Bardzo dziękuję. (Oklaski) 
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Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję panu posłowi.
Teraz pan poseł Mirosław Pawlak, Polskie Stron-

nictwo Ludowe.
Bardzo proszę.

Poseł Mirosław Pawlak:

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam cztery py-
tania odnośnie do tego tematu. Pierwsze pytanie: Na 
jaki okres można otrzymać Europejską kartę broni 
palnej jako imienny dokument? Drugie pytanie: Czy 
przez zapis „właściwy organ Policji” należy rozumieć 
komendanta miejskiego, powiatowego czy wojewódz-
kiego? Pytanie trzecie. Dlaczego posiadanie broni 
pneumatycznej nie będzie wymagało pozwolenia? 
Przecież ostatnio było tyle przypadków postrzeleń  
z wiatrówek. Pytanie czwarte. Jakim regulacjom 
prawnym podlegają, a po uchwaleniu nowelizacji 
ustawy, podlegać będą żołnierze obcych wojsk czaso-
wo stacjonujący bądź wykonujący zadania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej? Dziękuję.

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję panu posłowi.
Lista posłów zapisanych do głosu została wyczer-

pana. 
Proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu  

w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji 
pana Piotra Stachańczyka.

Bardzo proszę, panie ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Piotr Stachańczyk:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Odpowiadając na 
pytania, chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o py-
tanie pierwsze, to generalnie liczba pozwoleń na broń 
w rozumieniu ustawy wynosi w tej chwili ok. 311 tys., 
w tym – żeby było to jasne – na broń bojową ok. 19 
tys., na broń myśliwską ok. 128 tys., a na broń spor-
tową ok. 14,5 tys. Pozostałe pozwolenia dotyczą in-
nych rodzajów broni, budzących mniejsze zaintere-
sowanie. 

Jeśli chodzi o grupy historyczne, to tutaj już kil-
kakrotnie mówił o tym również poseł sprawozdawca. 
Wprowadzono w ogóle możliwość posiadania broni 
przez grupy historyczne czy rekonstrukcyjne. Wpro-
wadzono możliwość posiadania karty broni palnej 
przez posiadaczy broni europejskiej, co oznacza, iż 
możliwe jest wywożenie takiej broni do innych kra-
jów Unii Europejskiej. Zmieniono datę, od której 
można posiadać broń palną bez zezwolenia. Chodzi 

tu o egzemplarze broni sprzed 1885 r. lub ich repliki. 
Wprowadzono możliwość nabywania prochu czarne-
go. Pewnie można by jeszcze znaleźć parę innych 
dotyczących tej kwestii przepisów w ustawie, ale te 
wydają mi się najważniejsze, jeżeli chodzi o odpo-
wiedź na to pytanie.

W odniesieniu do pytania, kto odpowiada za tłu-
maczenia, chciałbym powiedzieć, że za tłumaczenia 
dokumentów unijnych odpowiada Unia, a sytuacja, 
która tutaj miała miejsce, oczywiście czasami się zda-
rza. W tej chwili przygotowujemy się do tego, aby  
w tej sprawie wystąpić. Przewidziano zastosowanie 
odpowiedniego trybu, jeżeli kraj członkowski odkry-
je w toku działania, że tłumaczenie jest błędne. Ist-
nieje tryb zgłaszania takich przypadków do stosowa-
nych organów Unii, tryb dotyczący zmiany tłumacze-
nia. W tej chwili trwają w ministerstwie spraw we-
wnętrznych prace nad przygotowaniem stosownego 
wystąpienia, tak aby pilnie dokonano weryfikacji 
i zmian w tłumaczeniu dyrektywy.

Jeśli chodzi o pytania pana posła Pawlaka, to kar-
ta jest udzielana na 5 lat, wydawana przez właściwy 
organ Policji, przy czym zależy to od rodzaju broni  
i wynika z przepisów ustawy, które dotyczą właści-
wości. Najczęściej organem wydającym będzie ko-
mendant wojewódzki Policji. Jeśli chodzi o żołnierzy 
wojsk obcych, to obowiązują tu przepisy stosownej 
ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

Broń pneumatyczna od bardzo dawna – nie pa-
miętam, od kiedy – jest sprzedawana bez zezwolenia. 
Rzeczywiście zdarzają się wypadki wykorzystywania 
broni pneumatycznej niezgodnie z jej głównie spor-
towo-zabawowym przeznaczeniem, ale uwzględniając 
zarówno liczbę tych przypadków, jak i ich skutki, 
generalnie można powiedzieć, że jest ona zbliżona do 
liczby uszkodzeń ciała, które zdarzają się w wypad-
kach przy użyciu innych narzędzi, na które w Polsce 
również nie trzeba mieć zezwolenia.

Zdarza się, że na przykład broń pneumatyczną  
w wyniku błędu rodziców weźmie, niestety, dziecko, 
po czym zrobi krzywdę bratu. Zdarza się, że ktoś uży-
je broni pneumatycznej w niewłaściwy sposób. Ostat-
nio ktoś – nie wiadomo jeszcze w tej chwili, kto to był 
– jeździł chyba po Cieszynie i strzelał. Taki ktoś może 
jednak równie dobrze jeździć i rzucać jakimiś ostry-
mi czy ciężkimi narzędziami. Generalnie w naszej 
ocenie nie istnieje takie zagrożenie, które nakazywa-
łoby wprowadzić tutaj ograniczenie dostępności. 

Zdaje się, że odpowiedziałem na wszystkie pyta-
nia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję uprzejmie panu ministrowi.
Głos zabierze sprawozdawca komisji pan poseł 

Stanisław Wziątek.
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Poseł Stanisław Wziątek:

Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Po-
słowie! Panie Ministrze! Chciałbym stwierdzić, że 
możliwość znalezienia kompromisu podczas procedo-
wania nad tym projektem ustawy zaistniała dlatego, 
że klimat dyskusji był naprawdę dobry, sprzyjający  
merytorycznym pracom. Prezentowanie swoich po-
glądów w demokratyczny sposób także wtedy, kiedy 
nie zgadzaliśmy się w danych kwestiach, pozwoliło 
na poszukiwanie kompromisu. Na pewno nie byłoby 
to możliwe, gdyby nie otwartość strony rządowej. 
Panie ministrze, chciałbym podziękować panu, panu 
ministrowi Rapackiemu i pana współpracownikom 
za tę otwartość. Wiem, że moglibyśmy wyłącznie 
skoncentrować się na dyrektywie Parlamentu Euro-
pejskiego, ale wtedy zawężylibyśmy treść ustawy 
tylko do tej kwestii i nie stworzylibyśmy propozycji, 
które naprawdę udoskonalają zapisy związane z po-
siadaniem broni i możliwością wydawania zezwole-
nia na jej posiadanie.

Chciałbym jeszcze na koniec zaznaczyć, że przy-
gotowywana jest nowa ustawa, która kompleksowo 
reguluje kwestie dotyczące posiadania broni i wyda-
wania zezwolenia na posiadanie broni, ale – jak znam 
życie – pewnie jeszcze długo będzie ona konsultowa-
na, uzgadniana. Jestem przekonany, że nasze propo-
zycje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom szeroko 
rozumianego środowiska zajmującego się strzelec-
twem sportowym i wykorzystywaniem broni do celów 
łowieckich. Jeszcze raz dziękuję za dobrą atmosferę 
i współpracę. (Oklaski) 

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję panu posłowi.
Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że w czasie drugiego czytania 

zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy popraw-
ki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten pro-
jekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 
w celu przedstawienia sprawozdania. 

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że 
Sejm propozycję przyjął.

Sprzeciwu nie słyszę.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. po-

rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nad-
zwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmia-
nie ustawy Kodeks karny (druki nr 3207 i 3510).

Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji 
pana posła Mariana Filara.

Poseł Sprawozdawca Marian Filar:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Za łaskawym ze-
zwoleniem pani marszałek i Wysokiej Izby rozpocznę 
od spraw, że tak powiem, formalnych i zasadniczych. 
Chciałbym państwu przedstawić sprawozdanie Komi-

sji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach 
o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks 
karny. Ten projekt jest zawarty w druku nr 3207. 

Chciałbym państwa poinformować – tak żeby nie 
trzymać państwa w napięciu – o konkluzji wynikają-
cej z naszych poczynań. Komisja Nadzwyczajna do 
spraw zmian w kodyfikacjach po zapoznaniu się 
z tym projektem ustawy na posiedzeniach w dniach 
22 września i 20 października – równocześnie w tym 
przedziale czasowym miały miejsce posiedzenia pod-
komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w Kodeksie 
karnym – wnosi, aby Wysoka Izba raczyła uchwalić 
projekt ustawy zawarty w druku nr 3207 bez popra-
wek. Taka jest konkluzja wynikająca z tego sprawoz-
dania.

Natomiast jeżeli państwo pozwolicie, chciałbym 
powiedzieć kilka słów na temat uzasadnienia tego 
stanowiska. Będę starał się mówić krótko, ponieważ 
już jesteśmy nieco spóźnieni, więc, szanując czas, 
będę się streszczał.

Szanowni państwo, w każdym szanującym się 
państwie prawo karne musi odznaczać się dwiema 
cechami. Pierwsza z nich jest taka, że prawo musi 
być wewnętrznie spójne, nie może być wewnętrznie 
niekonsekwentne, a druga dotyczy tego, że przepisy 
o wymiarze kary i środków karnych muszą zachować 
stosowną elastyczność, tak żeby sąd miał potrzebę 
stosować je w zależności od konkretnych sytuacji  
i adekwatnie do nich. 

Trzeba powiedzieć, że mam nadzieję, że Wysoka 
Izba uchwali tę ustawę i ten stan się skończy, ale  
w tym momencie, zarówno biorąc pod uwagę treść 
obowiązującego w tej chwili w Polsce prawa, jak i, co 
ważne, praktykę, która wytworzyła się na gruncie 
jego stosowania w związku z orzecznictwem Sądu 
Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, mamy 
stan, który nie odpowiada tym ideałom. 

Na czym ten stan rzeczy polega? Mówiąc w naj-
większym skrócie, polega on na tym, że w obowiązu-
jącym stanie prawnym i powstałym na jego gruncie 
orzecznictwie nietrzeźwi kierowcy pojazdów nieme-
chanicznych, praktycznie chodzi tu o kierowców ro-
werów, obligatoryjnie poddani są surowszym środ-
kom karnym niż nietrzeźwi kierowcy pojazdów me-
chanicznych. O co tutaj chodzi? Wykształciła się po-
wszechna praktyka orzekania wobec nietrzeźwych 
rowerzystów, obok kary zasadniczej, dwóch kar do-
datkowych. Mam na myśli obligatoryjny zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych. Oznacza to, że 
jeżeli nietrzeźwego kierowcę roweru ujmie się na tym 
czynie, to pozbawi się go także prawa kierowania np. 
TIR-em, jeżeli takie prawo posiada, lub statkiem oce-
anicznym czy samolotem pasażerskim, jeśli ma takie 
uprawnienia. No i jeszcze przy okazji, także fakulta-
tywnie na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu karnego, 
pozbawi się go prawa kierowania rowerem. Taka 
kara praktycznie jest zawsze orzekana. Taka sytu-
acja nie grozi kierowcy TIR-a, bo jego sąd nie musi 
pozbawiać prawa kierowania rowerem.
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Mffi
KoMENDANT GŁÓWNY pollcJl

ENS-18.{tr r1liMB

f
Warszawa' dnia } grudnia ?0l ł

Minitter Spraw We*'nętrznych

Pan JągękQicŁoł,bi

za pośrednbhtem

Podsekrstarzs iltanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Paną A{a$łł Barlaekięgo

Działając na podstawie $ 4 ust. l zaruądzenia nl 9 h'1inistra Spraw Wewnętrznycii
i Administracji z dnia 30 nlarca 1999r. w sprawie opracoww)(łnia, uzgadnżania, wytłrswaniu
i ogłaszania aktłiw rułrmałsłw*nycłł w rłsłrĆie spraw wewftętrznych i administrarji {Dz,' L}rz'
MSwiĄ Nr ?, poz. 18 ze zm.), zwraaam się z uprzejmą prcśbą do Pana h4inistra ri wyraŻenie
zgłdy na połl.ięcie przez Komendę Główną Pcllicji prac legislacyjnych w zakresie noweiizacji
dwÓeh akltiw wykonawczych do ustawy z dnia ŻL maia l999r. o hroni i amułłicji (Dz' LJ.

zŻta4r. Nr 52, poz'.5Ż5 ze zm.)' ij:
. y:zptstządeenia Ministra Sprarł' Weu'nętrznych i Ądministracji z dtiia 2? grudnia

2003r. w ą'łrawie v,r,rsył}w łegiĘłnarji posiarlacza lsroni, zu.{wiłłdtłenłłł
uprawniającego da nahy-cia broni, ś*-iadectwa hroni oraz l'łsrty rejeslracyjnej hrrłni
(Dz' tJ. Nr 725, płz.2233),

. fozporządzenia Ministra Spraw Welvnętrznych i Adnrinistracji z. dt"tia 3 kr.vietnia
2000r. w :sprawie przecłzowyu,ania, noszeniu rsraa ewit{ł:nc.jonowanirł broni i amunicii
tDz. U' Nr 27, płz' 3Ą3).

t}zasadniając potrzebę opracowania nowelizacji pierwszego z w1'rnienionych aktolv
wykonawczych. wyjaśrriam' co następuje.

'Wejście w zycie w dniLr 10"03'201l r', przepisclrv ustały z dnia 5 stycznia 2011r.
a łmi*nie usl{łwy o hrałli i amuni$i oraz ustaw-y o łuyksłryw,rłniu fuiałulności gtlsptłdarczłj
w załrł"e sie ylytuurzania i obrotu nłaleriałami v'ybuchowynti, brłłnią ałnzłrłicią oraz w*yl^Qbąmi

i tecłsntslogią a przezłlacłeniu waiskłu,ym lzłb połicyjnj:n {Dz.U. nr 38111, poz. 195},
spowoclowałcl między innymi" zmiany dotyczące mozliwości posiadan-ia anrunicji przez
kolekcjonerÓw' Zncwe|tzowena ustawa o błoni i amunicji, w art" 10 ust. 6 pkt 4 umożliwiła
kolek*jonerom wytwaffanie anrł'uricji na rvłasny uĄĄek' Płrnad1tl, zmienione przepisy ustaw5l



0 yr}ykan1vałliu działałnaści w ząkrłsie wytwarz*niu i abratu łna\erirłłami wyhuchrswynzi,
brłsniq amunirją ("..), ze"ztvaliły ktlłekcjonerom n'ł z"akup prochu streelniczego i spłonek.
Na1on:riast nie uległy r,mianie przepisy aktu rvy'konawczego clo ustałvy o broni i amunicji,
łj' r*zporządzenia Minis{ra $praw Wewnętrznych i Administracji z dnta 22 grnónia 2003r'
*t, spraułie wzorów łegiłyłrła$i pasiadacza broni, saświadczęnia upławniłjącegłs dtł naby-cia
broni, łegitynacji osłshy dopuszczanej ł}o pasiadanią broni, świadecłw'a broni orcz karły
rejesłratyjnłj hrani' Zgodnie z tyrni przepisami, kolekcjonerzy tlokonując zakupu broni na
podstawie zaświadczeiria uprawniającego do nabycia broni, mogli i nadal m<lgą dokonać
jednclraeowego zakupu amunicji. Kole"iny je.j zakup rrniemożli''lvia bowiem zapis zawalty
lv tym samym rczp*tzął7zeniu _ we wu('rze iegitymacji posiadacza brłni, wykluczający
nabywanie aniunicji przez osclby posiadającc pozwolenie w ce1u kolekcjorrerskim.

Z tego i,veględu, dokonanie nowęlizaeji cyt. lozporzął1zenia, polegającej nii
nykreśleniu z wr.v' legitynracji, adnotacji a zakazie zakupu amunicji do brłni kolekc^ioncrskiej

.ies{ niezbędne dla zapewnienia spitjności obo'wiązujących przepisÓrv" Skoro kolekcjoner
może wytlverzać an:unicję na własne potrzeby, powinien takŻe młic łiokonać zakł.rpu amunicji
scalon*j. Ponaclto, konieczna .i*st zmtana wzÓru zaświadczenia uprawniającego do nabycia
Łir'clrri, .poiegająca na wykr*śleniu tcnnin jego wazności.'łł zvłięku e tym, iż ustalła ł hroni
i ałnłłłlicfi ni* okreśła takiega 1ermi*u, nie powinieł on być rvskaza*y $' akcie
wykcnawczym.

Uzasadniając potrzebę zmiany rlrtgiego z tozporządzefi, {i w sprłn+,ie
przłchołływąnia, łloszenia oraz ewidencjonowania broni i amunieji, wyjaśniam. co nastQpujfi.

Wspomlriana nowelizacja ustawy z dnia 21 maja i999 r' o hr*ni i amunicji. zn:ieniła
takze k*'ęstie zwią.złne z wydłwani*m pozwoleń na broń rniędzy inlrymi, do ce]Ów
kol*kcjoncrskicb rlraz spofiowych' Przęd nowelizatją, zgodnie z art' l$ ust. 1 us{iłwy,
rvłaścirvy łlrgan Policji wydawał pozwolenie nabto'hiłŻłli okoliczności, na które pclwoływała
się osoba ubiegająca się o pclzlłnlenie rrzasadniały jego wydanie. W ocenie posłÓw, przepis
ten płtzwalał Policji na zbyrt duą uznałiCIr.vość i dowolną ocenę załłir,vno wniosku' jak
i zgrłmadzonego v'l sprawie trra{eriału dowodiiweg<>. Z tego powodu, w toku prac nad
norveliz-acją ustawy posłor.vie zaproportrr.vali zmianę całego a$' 10. ] tak, jego
ust' 1 otrz}rynał brzmienie: ,,vłłaśt:iwy orgrłłl Policji wydaje prlzuołenk na broń jeżeli
vłytioskrldawca nie ,głanowi zagrłlżenia dla sałłłegłs siebie, porządku łuh hezpieueństwa
publicznego oraz przedrł*wi ułażną prry}Czynę płsiadania hrrlni". W ust' 3 określającym co
nalezy w szczególności rr:zumieć pod po.jęciem waŻnej pr?'yczryl1y posiadarria lrtoni
w poszczególnych ceiach wskazano. że dla celu ktllekcjonerskiego jest to .,udokumento$'ane
cz}onkos1wo w stowarzyseeniu o charakterze kolekcjonęrskirn''. Natorniast za waŻną
ptrylzy11ę posiadania broni w celu sportowym usta\łodawca przy)d ,,ułlokunientowanę
członkostwo w stowarzyszeniu rr charakterze strzeleckim, prlsiarlanie kwalifikacji
sportowych, o których mowa w art' 10b oraz licencji właściwego polskiego zr.viązku
sp<lrtowrg0".

W zr.viąku z polvy'Ższynr, clsoby ubiegające się o pozwolenia na lrymienione
roiizaje broni sto.!ą na stanowisku, żę.|eśli tylko spcłnią kryteria ustawolve, nlogą posiadać
nicograniczoną ilość egzemp|arzy broni. ]'aka sytuacja, bez zmtany przepisów dotyczących
zasad przechorvywania broni młlŻe stwarzać zagrożenie dla porządku i bez4ieczęństlva
publicznego. Przepisi' regułujące krvęstie przecbowywania broni nie uległy zmiani* od 2000
roku. Na rynku pi{awiły się w lynl ł;zasie nor.ve zabezpiecztnia techniczne, zarÓlvno
'n' postaci urządzeń nęchanicz:r.ych, jak i systemów ęlektrorricznych, ktÓre z p*wnością dają
większą, od dotychczas Stosowanych' gwarłurcję bezpiecznego przechowywania brr:ni'

Z tegłł względu, rł przypariku wyrażenia przezPana Ministm zgody na porljęcie prac
uad tym aktem, zmlanlę uIłgłyby przepisy określające wymogi dla posiadaczy błłsni,
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w kwestii jej prze*hr:*yw;inia W o**nie Policji, sposÓb z*błrp:iełzenia broni łvinien być
uxaleź-niany łd ilośei sgzgrnplar[y posiadanych ptzez dłną osobę. Dla przykładu, do 10
egzemplarzy broui moŹna byłoby przeehowywal w szafach i seifuch o okeślonej klasie
odpornościna włamanie. Natomiasł wtazze wzrostem ilości posia<lanej bronizrviększałby się
odpowiednio pozjom wymaganyc,h zabezpieczen Ni*zbędna byłaby tęż zmiana okręślenia
wymagafr dla magazynu broni dla podmiotÓw, które uzyskały pozwolenie na broń na
pCIdśta}vie arł. ?9 u$t. ] pkt 3-6 ustawy o broni i łmuniąji. opracotłrrjąc nowe przepisy w tyffi
ząkrssia, możł:a byłoby skoraystać z niektórych rozwiązafi zawartyłh w łozprrrządzenirr
Mirristra Spraw Wewnętrznych iAdministraeji z dnia ?1 paździemika 2{J11 r. ły sslrawie
zasąd łłzbrłienia specjałisłycznyth uzbrojonycłt furłłacji achronnyth i warunkÓvł
przechowyłrania arał ewidencjanov,dnia hroni i amunicji (Dz.U. Nr ?45, poz' 14ó2)'

gon. insp. Andrzej Matejuk

Do wiaclomości:
Dyrektor Siura Prawnego KOP

Wykonłno w Ż egł'.
L.gz,nr I -adresat
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Andrzej Turczyn adwokat      Szymon Polak radca prawny 
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Koszalin, 2 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Główny Policji 3 

Komenda Główna Policji 4 

w Warszawie 5 

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa 6 

 7 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 8 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 9 

 10 

WNIOSEK 11 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 12 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 13 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 14 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 15 

• doręczenie mi kopii lub zaprezentowanie opisowo: oceny ponad 16 

dziesięcioletniego okresu stosowania przepisów obowiązującego 17 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 18 

kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 19 

ewidencjonowania broni i amunicji; 20 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 21 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 22 

(art. 2 ust 2 ustawy). 23 

 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 24 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 25 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 26 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  27 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 28 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 29 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 30 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 31 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 32 
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zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 1 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  2 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 3 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 4 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 5 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  6 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 7 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 8 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 9 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 10 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  11 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 13 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 14 

wniosek. 15 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 16 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 17 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 18 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 19 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 20 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 22 

publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 23 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 24 

 25 

Andrzej Turczyn 26 

Adwokat 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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załącznik 8 



1

Andrzej Turczyn

Od: SIP <sip@policja.gov.pl>
Wysłano: 17 sierpnia 2012 10:45
Do: Andrzej Turczyn
Temat: Ga-2942/2741/12/KR
Załączniki: 20120817093554831_0001.pdf

 
Witam,  
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pański wniosek w sprawie oceny stosowania przepisów rozporz ądzenia 
MSWiA w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.   
Z poważaniem,  
Katarzyna Rzeźniewska  
Wydział Analiz  
Gabinetu KGP   
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user
Wiersz

user
Wiersz



 

 

 

 

załącznik 9 



1

Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 18 sierpnia 2012 21:50
Do: kancelaria.glowna@msw.gov.pl
Temat: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.2
Załączniki: wninfpubl.MSW.180812.2pe.pdf

Ważność: Wysoka

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Proszę o 
udzielenie odpowiedzi drogą email, na adres z którego nadaję niniejszą 
wiadomość.  
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 

 

mailto:<andrzej@turczyn.pl>
mailto:kancelaria.glowna@msw.gov.pl
http://www.turczyn.pl
http://www.adwokat.koszalin.pl
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Koszalin, 18 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Minister Spraw Wewnętrznych 3 

w Warszawie 4 

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa 5 

 6 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 7 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 8 

 9 

WNIOSEK 10 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 11 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 12 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 13 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 14 

• doręczenie mi kopii lub zaprezentowanie opisowo: oceny ponad 15 

dziesięcioletniego okresu stosowania przepisów obowiązującego 16 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 17 

kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 18 

ewidencjonowania broni i amunicji; 19 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 20 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 21 

(art. 2 ust 2 ustawy). 22 

 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 23 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 24 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 25 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  26 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 27 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 28 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 29 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 30 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 31 
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zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 1 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  2 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 3 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 4 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 5 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  6 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 7 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 8 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 9 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 10 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  11 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 13 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 14 

wniosek. 15 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 16 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 17 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 18 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 19 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 20 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 22 

publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 23 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 24 

 25 

Andrzej Turczyn 26 

Adwokat 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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Koszalin, 26 czerwca 2012 r. 1 

 2 

Komenda Główna Policji 3 

Biuro Prewencji 4 

Wydział Nadzoru nad Specjalistycznymi 5 

Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi 6 

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa 7 

 8 

I Jako pełnomocnik stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni i 9 

w nawiązaniu do otrzymanego, w trybie zapytania o udzielenie informacji 10 

publicznej, projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 11 

przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, przedstawiam 12 

stanowisko prawne co jednego zapisu projektowanego rozporządzenia. Dalsze 13 

stanowisko ROMB co do projektowanego rozporządzenia, zostanie 14 

zaprezentowane w osobnych opracowaniach merytorycznych. 15 

 Stanowisko poniższe prezentuję już na obecnym etapie prac nad projektem 16 

rozporządzenia, albowiem projektowany zapis §9 (Broń do celów sportowych przenosi się 17 

bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych.), jest powtórzeniem zapisu 18 

§8 aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 19 

Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r., co do którego Ruch Obywatelski 20 

Miłośników Broni wystąpił do Prokuratora Generalnego o skierowanie skargi 21 

konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego.  22 

II Projektowany przepisu §9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 23 

Administracji w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i 24 

amunicji będzie w sposób oczywisty niezgodny z art. 32 ust. 2 oraz art. 10 ust 7 i 25 

9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze 26 

zmianami), jak również z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 27 

 Uzasadnieniem sformułowanego przeze mnie winsoku są następujące 28 

okoliczności faktyczne oraz prawne.  29 

Projektowany przepis ma mieć brzmienie Broń do celów sportowych przenosi 30 

się bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych. Przepis ten 31 

zawarty ma być w rozporządzeniu, które zostanie wydane na podstawie art. 32 32 

email: sufo.bprew@policja.gov.pl 

dotyczy: pisma ENS-2049/12/AR, 
projektu rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych w sprawie 
przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji 
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ust 2 ustawy o broni i amunicji. Przepis art. 32 ust 2 ustawy o broni i amunicji 1 

ma brzmienie następujące: Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w 2 

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw 3 

kultury(42), określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki 4 

przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, z wyłączeniem 5 

podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, z uwzględnieniem 6 

zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do broni i amunicji osobom trzecim.  7 

 Na podstawie analizy delegacji ustawowej, jednoznacznie wynika, że jedną z 8 

materii, jaka powinna być uregulowana w rozporządzeniu jest noszenie broni. 9 

Kolejna materia przekazana przez ustawodawcę delegacją to regulacja zasad i 10 

warunków przechowywania broni i amunicji oraz ewidencjonowania broni i 11 

amunicji. 12 

 Zgodnie z art. 10 ust 9 W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza 13 

każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą 14 

broń. Definicja legalna, to definicja zamieszczona w akcie normatywnym i 15 

dotycząca określonego pojęcia/zwrotu występującego w akcie normatywnym. 16 

Prawodawca tworzy ją, gdy dane określenie jest wieloznaczne, nieostre, jego 17 

znaczenie nie jest powszechnie zrozumiałe lub zachodzi potrzeba ustalenia jego 18 

normatywnego znaczenia. Definicja legalna ma charakter normatywny, tj. 19 

powoduje ten skutek, że przy odkodowywaniu normy prawnej z przepisów prawa, 20 

definiowanemu pojęciu nadawać można jedynie znaczenie wiernie odpowiadające 21 

definicyjnemu ustaleniu. Definicja legalna może nadawać także normatywne 22 

znaczenie określeniu/pojęciu, różne od potocznego i aby zapobiec rozumieniu 23 

definiowanego pojęcia, zgodnie ze znaczeniem językowym czy potocznym na 24 

gruncie aktu normatywnego, ustawodawca definiuje to pojęcie (zwrot) w treści 25 

aktu, nadając mu specyficzne znaczenie. Użycie definicji legalnej na gruncie 26 

konkretnego aktu normatywnego ma ten skutek, że definiowane pojęcie nie może 27 

być rozumiane inaczej niż ustawodawca to pojęcie zdefiniował. (por. S. Lewandowski, 28 
H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel Logika dla prawników, wyd. LexisNexis Warszawa 2003, s. 29 
62 - 63; M. Zieliński Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. wyd. LexisNexis Warszawa 30 
2002, s. 188 - 205; S. Lewandowski, A. Malinowski, J. Petzel Logika dla prawników. Słownik 31 
encyklopedyczny wyd. LexisNexis Warszawa 2004, s. 39 - 40). Skoro zatem ustawodawca 32 

zdefiniował w ustawie pojęcie noszenia broni, to tylko takim rozumieniem jak w 33 
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definicji noszenia broni, można posługiwać się na gruncie ustawy o broni i 1 

amunicji oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. 2 

Oznacza to, że skoro ustawodawca deleguje do rozporządzenia szczegółowe zasady 3 

i warunki noszenia broni, oznacza to, że przedmiotem regulacji rozporządzenia są 4 

szczegółowe zasady i warunki noszenia broni w rozumieniu przepisu art. 10 ust 9 5 

ustawy o broni i amunicji. W projektowanym rozporządzeniu zatem uregulowane 6 

powinny być szczegółowe warunki i zasady noszenia broni, tj. przemieszczania 7 

załadowanej broni przez osobę posiadającą broń. 8 

 Ustawa o broni i amunicji nie wprowadza zakazu noszenia broni, 9 

posiadanej na podstawie pozwolenie na broń w celu sportowym. Zgodnie z art. 10 10 

ust 8 ustawy o broni i amunicji: Zabrania się noszenia broni posiadanej na 11 

podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody 12 

właściwego organu Policji. A contrario dozwolone jest zgodnie z ustawą o broni i 13 

amunicji, noszenie broni posiadanej na podstawie pozwolenia wydanego np. do 14 

celów sportowych, chyba że co innego wynika z decyzji o udzieleniu pozwolenia na 15 

broń. Zgodnie bowiem z art. 10 ust 7 ustawy o broni i amunicji Właściwy organ 16 

Policji może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej 17 

noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni.  18 

 W kwestionowanym projektowanym zapisie rozporządzenia stwierdza się: 19 

Broń do celów sportowych przenosi się bez amunicji w komorze nabojowej i 20 

magazynkach nabojowych. W rozporządzeniu uregulowano zatem materię nie 21 

przekazaną w delegacji ustawowej, tj. sposób przenoszenia broni lub też 22 

projektuje się prowadzić zakaz noszenia broni (w rozumieniu art. 10 ust 9), który nie 23 

wynika z ustawy. Ustawa w delegacji ustawowej (art. 32 ust 2) nie posługuje się 24 

pojęciem przenoszenia broni. Tym samym ustawodawca nie deleguje do materii 25 

rozporządzenia określania zasad i warunków przenoszenia broni i nie wprowadza 26 

możliwości wprowadzenia zakazu noszenia (w rozumieniu art. 10 ust 9) broni 27 

posiadanej dla celów sportowych. Ustawodawca dla określenia przenoszenia 28 

broni, w odróżnieniu od noszenia broni, posługuje się pojęciem: przemieszczania 29 

w stanie rozładowanym (por. art. 33 ust 1 ustawy o broni i amunicji) albo: zabrania się 30 

noszenia broni (art. 10 ust 8 ustawy o broni i amunicji). Żadne z tych określeń nie 31 

znajduj się w art. 32 ust 2 ustawy o broni i amunicji, stanowiącym delegację 32 
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ustawową dla treści rozporządzenia, a tym samym projektowany §9 1 

rozporządzenia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie uzyskał od 2 

ustawodawcy żadnych kompetencji do wprowadzenia do rozporządzenia 3 

jakichkolwiek ograniczeń w noszeniu broni, poza ograniczeniami określonymi 4 

przez samego ustawodawcę (art. 10 ust 8 i 9 ustawy o broni i amunicji).  5 

III W konsekwencji powyższych rozważań, projektowany przepis §9 6 

rozporządzenia w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania 7 

broni i amunicji, będzie niezgodny z art. 32 ust. 2 oraz art. 10 ust 7 i 9 ustawy z 8 

dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zmianami), 9 

jak również z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 10 

 Zgodnie z art. 92 ust 1 Konstytucji, rozporządzenia są wydawane przez 11 

organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia 12 

zawartego w ustawie i w celu jej wykonania, a upoważnienie powinno określać 13 

organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do 14 

uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.  15 

 Przyjmuje się w nauce prawa, że warunkiem konstytucyjności 16 

rozporządzenia, jako wydanego w celu wykonania ustawy, jest zgodność 17 

rozporządzenia z Konstytucją i ustawą. Zgodność z ustawą oznacza zgodność 18 

zarówno z ustawą upoważniającą, jak i ze wszystkimi ustawami obowiązującymi, 19 

które w sposób bezpośredni lub pośredni regulują materie będące przedmiotem 20 

rozporządzenia. Rozporządzenie nie może także wkraczać w materie ustawowe 21 

dotąd nieuregulowane ustawą (nie może być praeter legem). Nie może treści zawartych 22 

w ustawach powtarzać, przekształcać, modyfikować czy syntetyzować (por. 23 
Kazimierz Działocha [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, II tom, Wydawnictwo 24 
Sejmowe, Warszawa 2001, tezy do art. 92, s 30). Powiązanie unormowań art. 87 ust. 1 i 25 

art. 92 Konstytucji z ogólnymi konsekwencjami zasady demokratycznego państwa 26 

prawnego (art. 2 Konstytucji) prowadzi do wniosku, iż w systemie prawa powszechnie 27 

obowiązującego, nie może pojawiać się żadna regulacja podustawowa, która nie 28 

służy wykonaniu ustawy. W tym sensie wy łączność ustawy nabrała zupełnego 29 

charakteru, bo nie ma takich materii, w których mog łyby być stanowione 30 

regulacje podstawowe (o charakterze powszechnie obowiązującym), bez uprzedniego 31 

ustawowego unormowania tych materii (por. Jerzy Oniszczuk, Konstytucja 32 
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Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., 1 
Zakamycze 2004, s.796). 2 

 Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, przepis art. 92 ust. 1 3 

Konstytucji RP określa wymogi konstytucyjne w odniesieniu do przepisów 4 

upoważniających do wydania rozporządzenia, a mianowicie, że przepisy te winny 5 

wskazywać jednoznacznie organy upoważnione do wydania rozporządzenia, 6 

określać zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące 7 

treści aktu wydawanego na podstawie upoważnienia. Upoważnienie, zgodnie z art. 8 

92 ust. 1 Konstytucji, powinno być szczegółowe, a wydana na jego podstawie 9 

regulacja prawna winna realizować cel wynikający z przepisów upoważniających 10 

(wyrok Trybunału, z dnia 2 grudnia 2009 r., sygn. U 10/07, OTK ZU Nr 11/A/2009, poz. 163, 2 11 
1764). Trybunał Konstytucyjny przyjął pogląd, że rozporządzenie nie może 12 

wkraczać w sferę materii prawnych regulowanych innymi ustawami lub na ich 13 

podstawie, nie może też treści w nich zawartych przekszta łcać, modyfikować czy 14 

syntetyzować, a nawet nie powinno ich powtarzać (por. orzeczenie z dnia 5 listopada 15 

1986 r., sygn. U 5/86, OTK w 1986 r., s. 24). Trybunał Konstytucyjny podkreślał 16 

również, że materie uregulowane w rozporządzeniu muszą być jednorodne z tymi, 17 

które są uregulowane w ustawie. Należy pamiętać, że sprawy przekazane do 18 

uregulowania w akcie wykonawczym nie powinny mieć zasadniczego znaczenia z 19 

punktu widzenia konstrukcji całej ustawy (por. wyrok z dnia 12 lipca 2007 r.,  sygn. U 20 

7/06, OTK ZU Nr 7/A/2007, poz. 76, s. 1029 – 1030). W świetle orzecznictwa Trybunału 21 

Konstytucyjnego, wykonawczy charakter rozporządzenia determinuje treść 22 

upoważnienia do jego wydania. Upoważnienie to musi być sformułowane w taki 23 

sposób, aby odsyłało do unormowania tylko takich spraw, które są przedmiotem 24 

ustawy i które służą realizacji tych samych celów, jakie znajdują wyraz w 25 

przepisach ustawy. Dlatego przepisy ustawy upoważniającej, a w szczególności 26 

przepis upoważniający, powinny wyznaczać co najmniej w sposób ogólny, lecz 27 

jednocześnie dostatecznie wyraźny, kierunek unormowań, które mają nastąpić w 28 

drodze rozporządzenia. Nie można bowiem wykonywać w drodze rozporządzenia 29 

tego, co nie zostało uregulowane w ustawie (por. wyrok z dnia 31 marca 2009 r., sygn. K 30 

28/08, OTK ZU Nr 3/A/2009, poz. 28, s. 300 oraz powołane tam orzecznictwo). W końcu, 31 

zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, stanowienie przepisów, 32 
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które swą treścią wykraczającą poza charakter wykonawczy, jest zawsze 1 

równoznaczne z wyjściem poza granice upoważnienia i przesądza o niezgodności 2 

rozporządzenia z ustawą. Jeżeli więc okaże się, że przepisy rozporządzenia 3 

normują materię ustawową, to z natury rzeczy musi to oznaczać, że wykroczyły 4 

one poza granice upoważnienia, bo ustawa nie może upoważniać do normowania 5 

takich treści w rozporządzeniu.  6 

 Dopuszczalne ograniczenia uprawnień osób dysponujących pozwoleniem na 7 

broń, w zakresie noszenia broni, określił sam ustawodawca w art. 10 ust. 7 i ust. 8 

8 ustawy o broni i amunicji. Zgodnie ze wspomnianym ust. 7, w łaściwy organ 9 

Policji może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej 10 

noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni. Z kolei, ust. 8 tegoż 11 

art. 10 stanowi, że zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie 12 

pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego 13 

organu Policji. W końcu, ustawodawca doprecyzował w art. 10 ust. 9 14 

analizowanej ustawy, że w rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy 15 

sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń.  16 

 Innymi słowy, dopuszczalne ograniczenia uprawnień osób posiadających 17 

pozwolenie na broń dla celów sportowych zawiera akt normatywny rangi ustawy i 18 

może to być realizowane jedynie w treści decyzji administracyjnej przyznającej 19 

pozwolenie na broń. Skoro zatem ustawodawca nie określił ograniczeń noszenia 20 

broni posiadanej na podstawie pozwolenia na broń w celu sportowym, 21 

wprowadzenie kolejnych ograniczeń przez organ władzy wykonawczej, w akcie 22 

prawnym rangi rozporządzenia, należy uznać za niedopuszczalne. Przyjęcie 23 

kwestionowanego zapisu spowoduje nie tylko wykroczenie poza ramy 24 

upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 32 ust. 2 ustawy o broni i amunicji, 25 

normując sferę, na której unormowanie ustawodawca mu nie pozwolił, ale, 26 

dodatkowo, spowoduje przyjęcie regulacji niezgodnej z dyspozycją art. 10 ust 7 i 8 27 

ustawy. 28 

 Reasumując, należałoby stwierdzić, że projektowany §9 będzie 29 

przekroczeniem zakresu upoważnienia ustawowego, przyjmującym sprzeczną z 30 

unormowaniami ustawowymi regulację nakazującą przenoszenie broni sportowej 31 

w stanie rozładowanym.  32 
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IV Za powyższym stanowiskiem przemawiają również względy faktyczne, które 1 

dowodzą racjonalności działania ustawodawcy który nie zakazał noszenia broni 2 

sportowej. Fakt przenoszenia broni dla celów sportowych, wywołuje stałe realne i 3 

ponadprzeciętne zagrożenie dla mienia, w postaci przenoszonej broni i amunicji. 4 

Ustawodawca wprowadza domniemanie zagrożenia tej broni. Wynika to 5 

jednoznacznie z przepisów nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra 6 

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i 7 

warunków przesyłania broni za pośrednictwem podmiotów zajmujących się 8 

przewożeniem i doręczaniem przesyłek. W §4 ust 1 stwierdzało się: Operator 9 

podczas przewożenia przesyłki zapewnia bezpośrednią ochronę fizyczną przesyłki 10 

przez pracownika ochrony uzbrojonego w broń palną bojową, spełniającego 11 

warunki określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 12 

(Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.3)). Domniemanie to utrzymuje się, albowiem 13 

w projektowanym rozporządzeniu w sprawie szczegółowego trybu i warunków 14 

przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi 15 

pocztowe, w projektowanym §4 ust 1 stwierdza się: Operator podczas przewożenia 16 

przesyłki zapewnia bezpośrednią ochronę fizyczną przesyłki przez pracownika 17 

ochrony uzbrojonego w broń palną bojową, spełniającego warunki określone w 18 

ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 19 

145, poz. 1221 z późn. zm.4)).  20 

 Z zapisów poprzedniego i projektowanego rozporządzenia wynika 21 

domniemanie zagrożenia dla przenoszonej broni palnej oraz konieczność 22 

zapewnienia jej ochrony. Zagrożenie jest stałe, realne i ponadprzeciętne i wynika 23 

to z pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (DP-I-0231-112/11/JG), 24 

sporządzonego w toku opiniowania projektu rozporządzenia.  25 

 26 

Andrzej Turczyn 27 

Adwokat 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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Koszalin, 18 stycznia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Główny Policji 3 

Komenda Główna Policji 4 

w Warszawie 5 

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa 6 

 7 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 8 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 9 

 10 

WNIOSEK 11 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 12 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 13 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 14 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 15 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości przypadków 16 

zaginięcia broni posiadanej na podstawie pozwoleń na broń, w okresie od 17 

dnia 12 kwietnia 2000 r. do dnia 11 marca 2011 r.; 18 

 19 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości przypadków 20 

zaginięcia broni posiadanej na podstawie pozwoleń na broń, w okresie od 21 

dnia 11 marca 2011 r. do chwili obecnej; 22 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 23 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 24 

(art. 2 ust 2 ustawy). 25 

 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu 26 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 27 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 28 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. 29 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 31 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 32 

email 
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„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 1 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 2 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 3 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  4 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 6 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 7 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  8 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 9 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 10 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 11 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 12 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  13 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu 14 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 15 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 16 

wniosek. 17 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu 18 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 19 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 20 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 21 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 22 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu 23 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 24 

publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 25 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 26 

Andrzej Turczyn 27 

Adwokat 28 

 29 

 30 

 31 
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Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn [andrzej@turczyn.pl]
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Do: 'Zespół Informacji Publicznej'
Temat: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ///
Załączniki: piKGP.310112.infzagubbron.NOT.pdf; wninfpubl.KGP.20212.wspmiedzpol.pe.pdf

Ważność: Wysoka

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej, podpisany 
podpisem elektronicznym.  
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 
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Koszalin, 1 lutego 2012 r. 1 

 2 

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji 3 

Komendy Głównej Policji 4 

w Warszawie 5 

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa 6 

 7 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 8 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 9 

 10 

WNIOSEK 11 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 12 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 13 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 14 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 15 

• udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości przypadków 16 

wprowadzenia do rejestru, na zlecenie podmiotów zagranicznych, 17 

zaginięcia broni palnej w okresie od dnia 12 kwietnia 2000 r. do dnia 18 18 

stycznia 2012 r.; 19 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 20 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 21 

(art. 2 ust 2 ustawy). 22 

 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu 23 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 24 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 25 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. 26 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu 27 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 28 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 29 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 30 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 31 
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zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 1 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  2 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu 3 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 4 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 5 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  6 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 7 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 8 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 9 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 10 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  11 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 13 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 14 

wniosek. 15 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu 16 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 17 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 18 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 19 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 20 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 22 

publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 23 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 24 

Andrzej Turczyn 25 

Adwokat 26 
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 2 

Komendant Główny Policji 3 

Komenda Główna Policji 4 

w Warszawie 5 

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa 6 

 7 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 8 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 9 

 10 

WNIOSEK 11 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 12 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 13 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 14 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 15 

• udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy KGP posiada 16 

statystyki mówiące o ilości broni zaginionej osobom posiadającym 17 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 18 

amunicji; 19 

• w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 20 

przekazanie mi kopii tych informacji statystycznych; 21 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 22 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 23 

(art. 2 ust 2 ustawy). 24 

 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 26 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 27 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  28 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 29 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 30 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 31 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 32 
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września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 1 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 2 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  3 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 4 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 5 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 6 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  7 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 8 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 9 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 10 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 11 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  12 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 13 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 14 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 15 

wniosek. 16 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 17 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 18 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 19 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 20 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 21 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 22 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 23 

publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 24 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 25 

 26 
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 2 

Dyrektor Centralnego 3 

Laboratorium Kryminalistycznego Policji 4 

w Warszawie 5 

Al. Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa 6 

 7 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 8 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 9 

 10 

WNIOSEK 11 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 12 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 13 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 14 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 15 

• udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Centralne 16 

Laboratorium Kryminalistyczne Policji posiada statystyki mówiące o 17 

ilości broni zaginionej, osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane 18 

w oparciu o przepisy ustawy o broni i amunicji; 19 

• w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 20 

przekazanie mi kopii tych informacji statystycznych; 21 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 22 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 23 

(art. 2 ust 2 ustawy). 24 

 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 26 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 27 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  28 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 29 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 30 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 31 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 32 
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września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 1 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 2 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  3 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 4 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 5 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 6 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  7 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 8 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 9 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 10 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 11 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  12 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 13 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 14 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 15 

wniosek. 16 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 17 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 18 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 19 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 20 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 21 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 22 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 23 

publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 24 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 25 

 26 
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Adwokat 28 
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Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 22 sierpnia 2012 00:05
Do: 'bip@ka.policja.gov.pl'
Temat: FW: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KWP.KATOW.210812pe.pdf

Ważność: Wysoka

 

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi 
proszę udzielić drogą e-mail na adres, z którego nadaję niniejszą wiadomość. 
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 
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Koszalin, 21 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Wojewódzki Policji 3 

w Katowicach 4 

 5 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 6 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 7 

 8 

WNIOSEK 9 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 10 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 11 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 12 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 13 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 14 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 15 

amunicji, w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji; 16 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 17 

w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy o 18 

broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni, w obszarze właściwości 19 

miejscowej Komendanta Policji; 20 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji 21 

posiada informacje (dane) mówiące o ilości broni zaginionej osobom 22 

posiadającym pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o 23 

broni i amunicji, w okresie od dnia 12.04.2000 r. do chwili udzielenia 24 

odpowiedzi 25 

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 26 

przekazanie mi kopii tych informacji (danych); 27 

 28 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 29 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 30 

(art. 2 ust 2 ustawy). 31 
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 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 2 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 3 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  4 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 6 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 7 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 8 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 9 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 10 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  11 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 13 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 14 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  15 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 16 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 17 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 18 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 19 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  20 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 22 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 23 

wniosek. 24 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 26 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 27 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 28 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 29 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 31 
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publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 1 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 2 

 3 

Andrzej Turczyn 4 
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1

Andrzej Turczyn

Od: sekretariat@turczyn.pl
Wysłano: 4 września 2012 08:40
Do: 'Andrzej Turczyn'
Temat: FW: PA-B-642-9/1327/12/AKO
Załączniki: Samsung SCX-6x55 Series_20120904081654.pdf

 
 
From: Aneta Wajcht [mailto:aneta.wajcht@ka.policja.gov.pl] On Behalf Of KA Naczelnik Wydziału Postępowań 
Administracyjnych 
Sent: Tuesday, September 04, 2012 8:18 AM 
To: sekretariat@turczyn.pl 
Subject: PA-B-642-9/1327/12/AKO 
 
 
 
mł. insp. Anna Kasiniak 
Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych 
 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 
tel. miejski: (32) 200-29-50 
tel. resortowy: 851-29-50  

mailto:sekretariat@turczyn.pl
mailto:aneta.wajcht@ka.policja.gov.pl
mailto:sekretariat@turczyn.pl


user
Wiersz



1

Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 4 września 2012 08:48
Do: 'aneta.wajcht@ka.policja.gov.pl'
Temat: FW: PA-B-642-9/1327/12/AKO
Załączniki: Samsung SCX-6x55 Series_20120904081654.pdf

Witam 
Dziękuję za udzielenie odpowiedzi, jednak z informacji jakie uzyskuję z innych Komend Wojewódzkich Policji wynika, 
że możliwe jest podanie dokładnej liczby osób posiadających pozwolenie na broń. W związku z tym udzielenie 
odpowiedzi i wskazanie liczby „około”, jest dla mnie nieprzydatne i nie stanowi odpowiedzi na zadane zapytanie w 
trybie udzielenia informacji publicznej. Proszę o uzupełnienie odpowiedzi i podanie liczby precyzyjnie.  
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 

 
From: sekretariat@turczyn.pl [mailto:sekretariat@turczyn.pl]  
Sent: Tuesday, September 04, 2012 8:40 AM 
To: 'Andrzej Turczyn' 
Subject: FW: PA-B-642-9/1327/12/AKO 
 
 
 
From: Aneta Wajcht [mailto:aneta.wajcht@ka.policja.gov.pl] On Behalf Of KA Naczelnik Wydziału Postępowań 
Administracyjnych 
Sent: Tuesday, September 04, 2012 8:18 AM 
To: sekretariat@turczyn.pl 
Subject: PA-B-642-9/1327/12/AKO 
 
 
 
mł. insp. Anna Kasiniak 
Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych 

mailto:<andrzej@turczyn.pl>
mailto:aneta.wajcht@ka.policja.gov.pl
http://www.turczyn.pl
http://www.adwokat.koszalin.pl
mailto:sekretariat@turczyn.pl
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Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 
tel. miejski: (32) 200-29-50 
tel. resortowy: 851-29-50  





1

Andrzej Turczyn

Od: sekretariat@turczyn.pl
Wysłano: 11 września 2012 09:36
Do: 'Andrzej Turczyn'
Temat: FW: PA-B-642-9/1327/12/AKO
Załączniki: Samsung SCX-6x55 Series_20120911092714.pdf

 
 
From: Aneta Wajcht [mailto:aneta.wajcht@ka.policja.gov.pl] On Behalf Of KA Naczelnik Wydziału Postępowań 
Administracyjnych 
Sent: Tuesday, September 11, 2012 9:28 AM 
To: sekretariat@turczyn.pl 
Subject: PA-B-642-9/1327/12/AKO 
 
 
 
 
mł. insp. Anna Kasiniak 
Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych 
 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 
tel. miejski: (32) 200-29-50 
tel. resortowy: 851-29-50  

mailto:sekretariat@turczyn.pl
mailto:aneta.wajcht@ka.policja.gov.pl
mailto:sekretariat@turczyn.pl




 

 

 

 

załącznik 



1

Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 22 sierpnia 2012 00:03
Do: 'wks@policja.waw.pl'
Temat: FW: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KSP.210812pe.pdf

Ważność: Wysoka

 

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi 
proszę udzielić drogą e-mail na adres, z którego nadaję niniejszą wiadomość. 
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 
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Koszalin, 21 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Stołeczny Policji 3 

w Warszawie 4 

 5 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 6 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 7 

 8 

WNIOSEK 9 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 10 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 11 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 12 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 13 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 14 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 15 

amunicji, w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji; 16 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 17 

w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy o 18 

broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni, w obszarze właściwości 19 

miejscowej Komendanta Policji; 20 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji 21 

posiada informacje (dane) mówiące o ilości broni zaginionej osobom 22 

posiadającym pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o 23 

broni i amunicji, w okresie od dnia 12.04.2000 r. do chwili udzielenia 24 

odpowiedzi 25 

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 26 

przekazanie mi kopii tych informacji (danych); 27 

 28 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 29 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 30 

(art. 2 ust 2 ustawy). 31 
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 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 2 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 3 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  4 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 6 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 7 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 8 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 9 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 10 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  11 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 13 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 14 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  15 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 16 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 17 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 18 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 19 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  20 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 22 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 23 

wniosek. 24 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 26 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 27 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 28 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 29 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 31 
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publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 1 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 2 

 3 

Andrzej Turczyn 4 

Adwokat 5 
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Andrzej Turczyn

Od: Maciej Fuhrmann <maciej.fuhrmann@policja.waw.pl>
Wysłano: 30 sierpnia 2012 13:06
Do: andrzej@turczyn.pl
Temat: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 22 sierpnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie 
informuję, że na terenie podległym służbowo Komendzie Stołecznej Policji, według stanu na 30czerwca 2012 r., 
wydanych jest 30529 pozwoleń na posiadanie broni palnej osobom fizycznym. 
  Jednocześnie uprzejmie informuję, że KSP nie prowadzi statystyk i ewidencji ilości broni zaginionej oraz ilości osób, 
które posiadają ponad 10 egzemplarzy broni. 
 
-- 
pozdrawiam 
 
Maciej Fuhrmann 
specjalista, Wydział Komunikacji Społecznej Komenda Stołeczna Policji 
 
tel: 22 60-330-50 

mailto:<maciej.fuhrmann@policja.waw.pl>
mailto:andrzej@turczyn.pl
user
Wiersz

user
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1

Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 22 sierpnia 2012 00:02
Do: biuroprasowe@szczecin.kwp.gov.pl
Temat: FW: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KWP.SZCZ.210812pe.pdf

Ważność: Wysoka

 

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi 
proszę udzielić drogą e-mail na adres, z którego nadaję niniejszą wiadomość. 
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 

 

mailto:<andrzej@turczyn.pl>
mailto:biuroprasowe@szczecin.kwp.gov.pl
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Koszalin, 21 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Wojewódzki Policji 3 

w Szczecinie 4 

 5 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 6 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 7 

 8 

WNIOSEK 9 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 10 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 11 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 12 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 13 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 14 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 15 

amunicji, w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji; 16 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 17 

w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy o 18 

broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni, w obszarze właściwości 19 

miejscowej Komendanta Policji; 20 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji 21 

posiada informacje (dane) mówiące o ilości broni zaginionej osobom 22 

posiadającym pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o 23 

broni i amunicji, w okresie od dnia 12.04.2000 r. do chwili udzielenia 24 

odpowiedzi 25 

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 26 

przekazanie mi kopii tych informacji (danych); 27 

 28 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 29 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 30 

(art. 2 ust 2 ustawy). 31 
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 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 2 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 3 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  4 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 6 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 7 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 8 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 9 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 10 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  11 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 13 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 14 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  15 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 16 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 17 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 18 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 19 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  20 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 22 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 23 

wniosek. 24 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 26 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 27 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 28 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 29 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 31 
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publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 1 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 2 

 3 

Andrzej Turczyn 4 

Adwokat 5 

 6 

 7 

 8 
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załącznik 



1

Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 22 sierpnia 2012 00:01
Do: prezydialna_gdansk@pomorska.policja.gov.pl
Temat: FW: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KWP.GDA.210812pe.pdf

Ważność: Wysoka

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi 
proszę udzielić drogą e-mail na adres, z którego nadaję niniejszą wiadomość. 
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 

 

mailto:<andrzej@turczyn.pl>
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Koszalin, 21 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Wojewódzki Policji 3 

w Gdańsku 4 

 5 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 6 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 7 

 8 

WNIOSEK 9 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 10 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 11 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 12 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 13 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 14 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 15 

amunicji, w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji; 16 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 17 

w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy o 18 

broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni, w obszarze właściwości 19 

miejscowej Komendanta Policji; 20 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji 21 

posiada informacje (dane) mówiące o ilości broni zaginionej osobom 22 

posiadającym pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o 23 

broni i amunicji, w okresie od dnia 12.04.2000 r. do chwili udzielenia 24 

odpowiedzi 25 

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 26 

przekazanie mi kopii tych informacji (danych); 27 

 28 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 29 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 30 

(art. 2 ust 2 ustawy). 31 
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 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 2 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 3 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  4 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 6 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 7 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 8 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 9 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 10 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  11 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 13 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 14 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  15 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 16 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 17 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 18 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 19 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  20 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 22 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 23 

wniosek. 24 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 26 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 27 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 28 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 29 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 31 
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publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 1 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 2 

 3 

Andrzej Turczyn 4 

Adwokat 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 
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1

Andrzej Turczyn

Od: KWP w Gdańsku, Sekcja Prezydialna <maciej.mindak@pomorska.policja.gov.pl>
Wysłano: 3 września 2012 13:36
Do: andrzej@turczyn.pl
Temat: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 21.08.2012 r.
Załączniki: P.062-34-2012 A.Turczyn.pdf

Witam Pana, 
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek dot. informacji publicznej z dnia 21 sierpnia 2012 roku. Oryginał 
odpowiedzi został wysłany pocztą. 
 
Z poważaniem 
-- 
Maciej Mindak 
Sekcja Prezydialna 
KWP w Gdańsku 
 
tel.  58-32 15 003 
tel. wew. 74 15 003 
fax. 58-32 15 741 

mailto:<maciej.mindak@pomorska.policja.gov.pl>
mailto:andrzej@turczyn.pl


Gdańsk, 3.09.2012 r.
Komenda Wojewódzka Policji

w Gdańsku
Sekcja Prezydialna

P.062-34/2012

Pan
Andrzej Turczyn

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 21.08.2012 r. o udostępnienie informacji publicznej,
poprzez udzielenie informacji w zakresie cyt. :

J. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie i/ości osób posiadających pozwolenie
na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i amunicji,
w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji;

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających
w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy
o broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni w obszarze wlaściwości miejscowej
Komendanta Policji;

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji posiada
informacje (dane} mówiące o ilości broni zaginionej osobom posiadającym
pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i amunicji,
w okresie od dnia 1 2. 04. 200 r. do chwili udzielenia odpowiedzi;

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę
o przekazanie mi kopii lych informacji (danych):

poniżej, przedstawiam odpowiedzi na wskazane powyżej pytania.

Ad. I
Ilość osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - które posiadają
pozwolenie na broń palną na terenie województwa pomorskiego - wynosi wg. Stanu na dzień
24.08.2012 r. - 16523 (szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy).

Ad. 2
Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Gdańsku nie prowadzi zestawień w zakresie
ilości pozwoleń (decyzji) wydanych na ponad 10 egzemplarzy broni.

Ad. 3
Wydział Postępowań Administracyjnych K.WP w Gdańsku nie prowadzi zestawień w zakresie
ilości broni zaginionej osobom posiadającym pozwolenie na broń w okresie od dnia
1 2.04.2000 r. do chwili udzielenia odpowiedzi.

Ad. 4
Jak w odpowiedzi Ad. 3

Wyk. w2egz.
Maciej Mindak 15003 f _}-lOJJ y-i

WertTrra ifrantrroA
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1

Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 22 sierpnia 2012 00:00
Do: joanna.filipkowska@ol.policja.gov.pl
Temat: FW: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KWP.oOLSZT.210812pe.pdf

Ważność: Wysoka

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi 
proszę udzielić drogą e-mail na adres, z którego nadaję niniejszą wiadomość. 
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 

 

mailto:<andrzej@turczyn.pl>
mailto:joanna.filipkowska@ol.policja.gov.pl
http://www.turczyn.pl
http://www.adwokat.koszalin.pl
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e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  

tel. +48 94 717 37 16 
fax +48 94 717 37 20 
tel. +48 663 89 15 39 
fax +48 22 380 16 93 

 
Koszalin, 21 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Wojewódzki Policji 3 

w Olsztynie 4 

 5 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 6 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 7 

 8 

WNIOSEK 9 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 10 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 11 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 12 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 13 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 14 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 15 

amunicji, w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji; 16 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 17 

w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy o 18 

broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni, w obszarze właściwości 19 

miejscowej Komendanta Policji; 20 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji 21 

posiada informacje (dane) mówiące o ilości broni zaginionej osobom 22 

posiadającym pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o 23 

broni i amunicji, w okresie od dnia 12.04.2000 r. do chwili udzielenia 24 

odpowiedzi 25 

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 26 

przekazanie mi kopii tych informacji (danych); 27 

 28 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 29 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 30 

(art. 2 ust 2 ustawy). 31 
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e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  

tel. +48 94 717 37 16 
fax +48 94 717 37 20 
tel. +48 663 89 15 39 
fax +48 22 380 16 93 

 
 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 2 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 3 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  4 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 6 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 7 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 8 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 9 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 10 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  11 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 13 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 14 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  15 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 16 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 17 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 18 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 19 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  20 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 22 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 23 

wniosek. 24 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 26 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 27 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 28 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 29 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 31 
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e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
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publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 1 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 2 

 3 

Andrzej Turczyn 4 

Adwokat 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 
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Andrzej Turczyn

Od: Joanna Filipkowska <joanna.filipkowska@ol.policja.gov.pl>
Wysłano: 31 sierpnia 2012 10:20
Do: Andrzej Turczyn
Temat: Odp:FW: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: TURCZYN odp.tif

Szanowny Panie,   
w załączeniu przesyłam odpowiedź  Kom - 1131/1116/2012 .   
 
 
Z poważaniem  
 
st. insp. ds BIP Joanna Filipkowska   
Wydział Komunikacji Społecznej  
KWP w Olsztynie  

mailto:<joanna.filipkowska@ol.policja.gov.pl>
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1

Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 22 sierpnia 2012 00:00
Do: kwp@podlaska.policja.gov.pl
Temat: FW: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KWP.BIALS.210812pepe.pdf

Ważność: Wysoka

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi 
proszę udzielić drogą e-mail na adres, z którego nadaję niniejszą wiadomość. 
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 
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e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  

tel. +48 94 717 37 16 
fax +48 94 717 37 20 
tel. +48 663 89 15 39 
fax +48 22 380 16 93 

 
Koszalin, 21 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Wojewódzki Policji 3 

w Białymstoku 4 

 5 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 6 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 7 

 8 

WNIOSEK 9 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 10 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 11 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 12 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 13 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 14 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 15 

amunicji, w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji; 16 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 17 

w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy o 18 

broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni, w obszarze właściwości 19 

miejscowej Komendanta Policji; 20 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji 21 

posiada informacje (dane) mówiące o ilości broni zaginionej osobom 22 

posiadającym pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o 23 

broni i amunicji, w okresie od dnia 12.04.2000 r. do chwili udzielenia 24 

odpowiedzi 25 

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 26 

przekazanie mi kopii tych informacji (danych); 27 

 28 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 29 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 30 

(art. 2 ust 2 ustawy). 31 
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e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  

tel. +48 94 717 37 16 
fax +48 94 717 37 20 
tel. +48 663 89 15 39 
fax +48 22 380 16 93 

 
 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 2 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 3 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  4 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 6 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 7 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 8 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 9 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 10 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  11 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 13 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 14 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  15 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 16 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 17 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 18 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 19 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  20 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 22 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 23 

wniosek. 24 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 26 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 27 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 28 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 29 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 31 
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e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
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publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 1 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 2 

 3 

Andrzej Turczyn 4 

Adwokat 5 
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1

Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 21 sierpnia 2012 23:59
Do: 'prezydialny@kwp.lublin.pl'
Temat: FW: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KWP.LUBL.210812pe.pdf

Ważność: Wysoka

 

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi 
proszę udzielić drogą e-mail na adres, z którego nadaję niniejszą wiadomość. 
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 
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e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  

tel. +48 94 717 37 16 
fax +48 94 717 37 20 
tel. +48 663 89 15 39 
fax +48 22 380 16 93 

 
Koszalin, 21 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Wojewódzki Policji 3 

w Lublinie 4 

 5 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 6 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 7 

 8 

WNIOSEK 9 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 10 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 11 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 12 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 13 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 14 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 15 

amunicji, w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji; 16 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 17 

w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy o 18 

broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni, w obszarze właściwości 19 

miejscowej Komendanta Policji; 20 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji 21 

posiada informacje (dane) mówiące o ilości broni zaginionej osobom 22 

posiadającym pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o 23 

broni i amunicji, w okresie od dnia 12.04.2000 r. do chwili udzielenia 24 

odpowiedzi 25 

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 26 

przekazanie mi kopii tych informacji (danych); 27 

 28 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 29 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 30 

(art. 2 ust 2 ustawy). 31 
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e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  

tel. +48 94 717 37 16 
fax +48 94 717 37 20 
tel. +48 663 89 15 39 
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 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 2 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 3 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  4 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 6 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 7 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 8 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 9 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 10 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  11 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 13 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 14 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  15 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 16 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 17 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 18 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 19 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  20 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 22 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 23 

wniosek. 24 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 26 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 27 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 28 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 29 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 31 
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publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 1 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 2 

 3 

Andrzej Turczyn 4 

Adwokat 5 
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załącznik 



1

Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 21 sierpnia 2012 23:58
Do: bip-kwp@bg.policja.gov.pl
Temat: FW: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KWP.BYDG.210812pe.pdf

Ważność: Wysoka

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi 
proszę udzielić drogą e-mail na adres, z którego nadaję niniejszą wiadomość. 
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 
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Koszalin, 21 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Wojewódzki Policji 3 

w Bydgoszczy 4 

 5 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 6 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 7 

 8 

WNIOSEK 9 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 10 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 11 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 12 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 13 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 14 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 15 

amunicji, w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji; 16 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 17 

w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy o 18 

broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni, w obszarze właściwości 19 

miejscowej Komendanta Policji; 20 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji 21 

posiada informacje (dane) mówiące o ilości broni zaginionej osobom 22 

posiadającym pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o 23 

broni i amunicji, w okresie od dnia 12.04.2000 r. do chwili udzielenia 24 

odpowiedzi 25 

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 26 

przekazanie mi kopii tych informacji (danych); 27 

 28 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 29 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 30 

(art. 2 ust 2 ustawy). 31 
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 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 2 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 3 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  4 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 6 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 7 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 8 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 9 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 10 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  11 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 13 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 14 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  15 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 16 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 17 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 18 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 19 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  20 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 22 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 23 

wniosek. 24 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 26 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 27 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 28 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 29 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 31 
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publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 1 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 2 

 3 

Andrzej Turczyn 4 

Adwokat 5 

 6 

 7 

 8 
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1

Andrzej Turczyn

Od: Joanna Napiórkowska <joanna.napiorkowska@bg.policja.gov.pl> w imieniu BG 
BIP KWP Bydgoszcz <bip-kwp@bg.policja.gov.pl>

Wysłano: 29 sierpnia 2012 09:54
Do: Andrzej Turczyn
Temat: odpowiedź na wniosek 
Załączniki: odp.- Andrzej Turczyn.doc

 
Witam,  
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek o informacj ę publiczna. Uprzejmie proszę o potwierdzenie 
otrzymania wiadomości.  
Z poważaniem  
 
Joanna Napiórkowska 
Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy 
Sekcja Ogólna 
Tel. (52) 588 1639   

 
-- 
Niniejsza wiadomo ść jest przeznaczona wy łącznie dla jej adresata i mo że zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgl ąd w treść wiadomości 
otrzymanej omy łkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, b ądź podjęcie jakichkolwiek dzia łań w oparciu o 
zawarte w niej informacje przez osob ę lub podmiot nie b ędący adresatem, jest niedozwolone. Je śli nie są Państwo adresatem tej wiadomo ści, prosimy o 
pilną informację zwrotną o otrzymaniu wiadomo ści przez pomy łkę oraz usuni ęcie jej z komputera. Z góry dzi ękujemy za Pa ństwa pomoc. 
 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, 
retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient 
is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.   
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Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy 
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz 
tel.: 52 588 13 90, fax: 52 588 55 81, e-mail: wks@bg.policja.gov.pl 
 
 

 

 

Bydgoszcz, 29.08.2012 r. 
 L.dz. P-RIP-40/12/062/AJ   
 
 
 Sz. P.  

 Andrzej Turczyn 
 ul. Zwycięstwa 46/4D 
 75-038 Koszalin                         
  

Dotyczy: wniosek o udostępnienie informacji publicznej 
 

Odpowiadając na  wniosek P-Rip 40/12/062/AJ z dnia 21.08.2012r w sprawie 

udostępnienia informacji publicznej, uprzejmie informuję, iż:  

1) Na obszarze właściwości Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, 

na dzień 31.12.2011 r. pozwolenie na broń palną posiadało 17 536 osób. 

Nie ma możliwości wskazania, ile osób uzyskało pozwolenie na broń palną w 

oparci o przepisy ustawy o broni i amunicji z dnia 21.05. 1999 r.  

2) W Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy nie są 

gromadzone dane pozwalające wskazać liczbę osób posiadających 

pozwolenie na broń na podstawie przepisów ustawy o broni i amunicji na 

ponad 10 egzemplarzy broni.  

3) W Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy nie są 

gromadzone dane dotyczące utraty broni przez osoby posiadające 

pozwolenie na broń.  
      Powyższe informacje zostały opracowane przez Kierownika Sekcji Pozwoleń na Broń 

Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy, p. Magdalenę Suryn. 

                                                                     
   
   Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej 

                                 KWP w Bydgoszczy 
 

                                                                                          m ł insp. Maciej Wołczek 
             /podpis na oryginale/ 
 
         

 
  
 

 
Osoba do kontaktu: 
Wydział Komunikacji Spo łecznej 
Joanna Napiórkowska 
specjalista  ds. współpracy międzynarodowej 
tel. (52) 588-16-39 
joanna.napiorkowska@bg.policja.gov.pl  
 

Wykonano w 1 egz.  
Wysłano e-mailem 
oprac./druk - JN 
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1

Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 21 sierpnia 2012 23:58
Do: kwpgorzow@go.policja.gov.pl
Temat: FW: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KWP.GORZ.210812pe.pdf

Ważność: Wysoka

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi 
proszę udzielić drogą e-mail na adres, z którego nadaję niniejszą wiadomość. 
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 
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Koszalin, 21 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Wojewódzki Policji 3 

w Gorzowie Wielkopolskim 4 

 5 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 6 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 7 

 8 

WNIOSEK 9 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 10 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 11 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 12 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 13 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 14 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 15 

amunicji, w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji; 16 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 17 

w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy o 18 

broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni, w obszarze właściwości 19 

miejscowej Komendanta Policji; 20 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji 21 

posiada informacje (dane) mówiące o ilości broni zaginionej osobom 22 

posiadającym pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o 23 

broni i amunicji, w okresie od dnia 12.04.2000 r. do chwili udzielenia 24 

odpowiedzi 25 

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 26 

przekazanie mi kopii tych informacji (danych); 27 

 28 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 29 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 30 

(art. 2 ust 2 ustawy). 31 
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 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 2 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 3 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  4 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 6 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 7 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 8 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 9 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 10 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  11 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 13 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 14 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  15 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 16 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 17 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 18 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 19 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  20 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 22 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 23 

wniosek. 24 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 26 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 27 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 28 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 29 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 31 
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publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 1 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 2 

 3 

Andrzej Turczyn 4 

Adwokat 5 

 6 

 7 

 8 
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1

Andrzej Turczyn

Od: Julita Tankielun <julita.tankielun@go.policja.gov.pl> w imieniu GO KWP Gorzów 
Wlkp. <kwpgorzow@go.policja.gov.pl>

Wysłano: 4 września 2012 12:15
Do: Andrzej Turczyn
Temat: WKS-II-1092-2/12
Załączniki: WKS-II-1092-2-12.PDF; informacja Naczelnika Prewencji KWP.PDF

Szanowny Panie Mecenasie,   
 
w załączniku przesyłam odpowiedź na złożony przez Pana wniosek o udost ępnienie informacji publicznej.   
 
Z poważaniem  
 
Przemysław Adamik  
Wydział Komunikacji Społecznej  
KWP w Gorzowie Wlkp.  

mailto:<julita.tankielun@go.policja.gov.pl>
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1

Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 21 sierpnia 2012 23:56
Do: redakcja.bip@swietokrzyska.policja.gov.pl
Temat: FW: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KWP.KIELC.210812pe.pdf

Ważność: Wysoka

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi 
proszę udzielić drogą e-mail na adres, z którego nadaję niniejszą wiadomość. 
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 
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e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  

tel. +48 94 717 37 16 
fax +48 94 717 37 20 
tel. +48 663 89 15 39 
fax +48 22 380 16 93 

 
Koszalin, 21 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Wojewódzki Policji 3 

w Kielcach 4 

 5 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 6 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 7 

 8 

WNIOSEK 9 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 10 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 11 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 12 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 13 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 14 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 15 

amunicji, w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji; 16 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 17 

w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy o 18 

broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni, w obszarze właściwości 19 

miejscowej Komendanta Policji; 20 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji 21 

posiada informacje (dane) mówiące o ilości broni zaginionej osobom 22 

posiadającym pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o 23 

broni i amunicji, w okresie od dnia 12.04.2000 r. do chwili udzielenia 24 

odpowiedzi 25 

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 26 

przekazanie mi kopii tych informacji (danych); 27 

 28 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 29 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 30 

(art. 2 ust 2 ustawy). 31 
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e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  

tel. +48 94 717 37 16 
fax +48 94 717 37 20 
tel. +48 663 89 15 39 
fax +48 22 380 16 93 

 
 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 2 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 3 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  4 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 6 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 7 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 8 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 9 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 10 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  11 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 13 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 14 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  15 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 16 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 17 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 18 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 19 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  20 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 22 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 23 

wniosek. 24 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 26 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 27 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 28 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 29 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 31 
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publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 1 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 2 

 3 

Andrzej Turczyn 4 

Adwokat 5 
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Andrzej Turczyn

Od: Redakcja BIP <redakcja.bip@swietokrzyska.policja.gov.pl>
Wysłano: 27 sierpnia 2012 15:10
Do: andrzej@turczyn.pl
Temat: Odpowiedź na zapytanie
Załączniki: wks-mp-062-32-12.pdf

W załaczeniu przesyłam Panu odpowied ź na zapytanie z dnia 21 sierpnia 2012r.  
  
z poważaniem  
M. Paluch 

mailto:<redakcja.bip@swietokrzyska.policja.gov.pl>
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Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 21 sierpnia 2012 23:56
Do: 'prezydialny@malopolska.policja.gov.pl'
Temat: FW: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KWP.KRAK.210812pe.pdf

Ważność: Wysoka

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi 
proszę udzielić drogą e-mail na adres, z którego nadaję niniejszą wiadomość. 
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 
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e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  
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Koszalin, 21 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Wojewódzki Policji 3 

w Krakowie 4 

 5 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 6 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 7 

 8 

WNIOSEK 9 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 10 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 11 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 12 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 13 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 14 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 15 

amunicji, w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji; 16 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 17 

w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy o 18 

broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni, w obszarze właściwości 19 

miejscowej Komendanta Policji; 20 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji 21 

posiada informacje (dane) mówiące o ilości broni zaginionej osobom 22 

posiadającym pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o 23 

broni i amunicji, w okresie od dnia 12.04.2000 r. do chwili udzielenia 24 

odpowiedzi 25 

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 26 

przekazanie mi kopii tych informacji (danych); 27 

 28 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 29 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 30 

(art. 2 ust 2 ustawy). 31 
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 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 2 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 3 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  4 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 6 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 7 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 8 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 9 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 10 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  11 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 13 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 14 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  15 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 16 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 17 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 18 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 19 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  20 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 22 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 23 

wniosek. 24 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 26 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 27 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 28 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 29 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 31 
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publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 1 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 2 

 3 

Andrzej Turczyn 4 

Adwokat 5 
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1

Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 21 sierpnia 2012 23:55
Do: 'bip@lodzka.policja.gov.pl'
Temat: FW: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KWP.LODZ.210812pe.pdf

Ważność: Wysoka

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi 
proszę udzielić drogą e-mail na adres, z którego nadaję niniejszą wiadomość. 
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 
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Koszalin, 21 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Wojewódzki Policji 3 

w Łodzi 4 

 5 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 6 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 7 

 8 

WNIOSEK 9 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 10 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 11 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 12 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 13 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 14 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 15 

amunicji, w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji; 16 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 17 

w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy o 18 

broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni, w obszarze właściwości 19 

miejscowej Komendanta Policji; 20 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji 21 

posiada informacje (dane) mówiące o ilości broni zaginionej osobom 22 

posiadającym pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o 23 

broni i amunicji, w okresie od dnia 12.04.2000 r. do chwili udzielenia 24 

odpowiedzi 25 

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 26 

przekazanie mi kopii tych informacji (danych); 27 

 28 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 29 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 30 

(art. 2 ust 2 ustawy). 31 
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e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  

tel. +48 94 717 37 16 
fax +48 94 717 37 20 
tel. +48 663 89 15 39 
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 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 2 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 3 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  4 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 6 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 7 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 8 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 9 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 10 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  11 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 13 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 14 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  15 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 16 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 17 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 18 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 19 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  20 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 22 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 23 

wniosek. 24 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 26 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 27 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 28 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 29 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 31 
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publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 1 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 2 
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1

Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 21 sierpnia 2012 23:54
Do: 'komunikacja@opolska.policja.gov.pl'
Temat: FW: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KWP.OPOL.210812pe.pdf

Ważność: Wysoka

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi 
proszę udzielić drogą e-mail na adres, z którego nadaję niniejszą wiadomość. 
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 
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Koszalin, 21 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Wojewódzki Policji 3 

w Opolu 4 

 5 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 6 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 7 

 8 

WNIOSEK 9 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 10 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 11 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 12 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 13 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 14 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 15 

amunicji, w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji; 16 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 17 

w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy o 18 

broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni, w obszarze właściwości 19 

miejscowej Komendanta Policji; 20 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji 21 

posiada informacje (dane) mówiące o ilości broni zaginionej osobom 22 

posiadającym pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o 23 

broni i amunicji, w okresie od dnia 12.04.2000 r. do chwili udzielenia 24 

odpowiedzi 25 

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 26 

przekazanie mi kopii tych informacji (danych); 27 

 28 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 29 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 30 

(art. 2 ust 2 ustawy). 31 
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 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 2 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 3 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  4 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 6 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 7 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 8 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 9 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 10 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  11 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 13 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 14 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  15 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 16 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 17 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 18 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 19 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  20 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 22 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 23 

wniosek. 24 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 26 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 27 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 28 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 29 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 31 
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publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 1 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 2 

 3 

Andrzej Turczyn 4 

Adwokat 5 

 6 
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1

Andrzej Turczyn

Od: komunikacja@opolska.policja.gov.pl
Wysłano: 29 sierpnia 2012 09:01
Do: andrzej@turczyn.pl
Temat: WS.I.062.8.606.2012

WS.I.062.8.606.2012 
 
W odpowiedzi na wniosek z 21.08. br. przekazuję oczekiwane dane dot.  
woj. opolskiego: 
ad. 1 - liczba ważnych pozwoleń na broń wydanych osobom fizycznym - 3959, ad. 2 - liczba osób fizycznych 
posiadających powyżej 10 egz. broni - 9, ad. 3 - nie posiadamy informacji o ilości zaginionej broni. 
 
Naczelnik Wydziału komunikacji Społecznej KWP w Opolu nadkom. Katarzyna Szawdylas-Wasielewska 

mailto:komunikacja@opolska.policja.gov.pl
mailto:andrzej@turczyn.pl
user
Wiersz



 

 

 

 

załącznik 



1

Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 21 sierpnia 2012 23:54
Do: Mateusz Bloch (m.bloch@wielkopolska.policja.gov.pl)
Temat: FW: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KWP.POZN.210812pe.pdf

Ważność: Wysoka

 

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi 
proszę udzielić drogą e-mail na adres, z którego nadaję niniejszą wiadomość. 
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 

 

mailto:<andrzej@turczyn.pl>
mailto:(m.bloch@wielkopolska.policja.gov.pl)
http://www.turczyn.pl
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e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  
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Koszalin, 21 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Wojewódzki Policji 3 

w Poznaniu 4 

 5 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 6 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 7 

 8 

WNIOSEK 9 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 10 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 11 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 12 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 13 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 14 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 15 

amunicji, w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji; 16 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 17 

w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy o 18 

broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni, w obszarze właściwości 19 

miejscowej Komendanta Policji; 20 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji 21 

posiada informacje (dane) mówiące o ilości broni zaginionej osobom 22 

posiadającym pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o 23 

broni i amunicji, w okresie od dnia 12.04.2000 r. do chwili udzielenia 24 

odpowiedzi 25 

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 26 

przekazanie mi kopii tych informacji (danych); 27 

 28 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 29 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 30 

(art. 2 ust 2 ustawy). 31 
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e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  

tel. +48 94 717 37 16 
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 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 2 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 3 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  4 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 6 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 7 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 8 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 9 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 10 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  11 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 13 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 14 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  15 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 16 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 17 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 18 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 19 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  20 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 22 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 23 

wniosek. 24 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 26 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 27 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 28 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 29 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 31 

mailto:sekretariat@turczyn.pl
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terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 2 
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załącznik 



1

Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 21 sierpnia 2012 23:53
Do: kwp@kwp.radom.pl
Temat: FW: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KWP.RAD.210812pe.pdf

Ważność: Wysoka

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi 
proszę udzielić drogą e-mail na adres, z którego nadaję niniejszą wiadomość. 
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 
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Koszalin, 21 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Mazowiecki Komendant Policji 3 

w Radomiu 4 

 5 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 6 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 7 

 8 

WNIOSEK 9 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 10 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 11 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 12 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 13 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 14 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 15 

amunicji, w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji; 16 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 17 

w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy o 18 

broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni, w obszarze właściwości 19 

miejscowej Komendanta Policji; 20 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji 21 

posiada informacje (dane) mówiące o ilości broni zaginionej osobom 22 

posiadającym pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o 23 

broni i amunicji, w okresie od dnia 12.04.2000 r. do chwili udzielenia 24 

odpowiedzi 25 

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 26 

przekazanie mi kopii tych informacji (danych); 27 

 28 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 29 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 30 

(art. 2 ust 2 ustawy). 31 
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Andrzej Turczyn adwokat      Szymon Polak radca prawny 
 
 
 
 
 

Strona 2 z 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N:\PRYW\dysk.duzy\ró żne\broń\stow.strzel\romb\rozp.bron.ust\nosz.przech\wninfpubl\wninfpubl.KWP.RAD.210812.doc  

ul. Zwycięstwa 46/4D 
(Budynek     Merkury) 
75 - 038 K o s z a l i n 
NIP   499  001  14  00 

w w w . t u r c z y n . p l 
 

e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  

tel. +48 94 717 37 16 
fax +48 94 717 37 20 
tel. +48 663 89 15 39 
fax +48 22 380 16 93 

 
 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 2 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 3 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  4 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 6 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 7 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 8 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 9 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 10 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  11 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 13 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 14 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  15 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 16 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 17 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 18 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 19 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  20 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 22 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 23 

wniosek. 24 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 26 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 27 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 28 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 29 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 31 
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publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 1 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 2 

 3 

Andrzej Turczyn 4 

Adwokat 5 

 6 
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1

Andrzej Turczyn

Od: sekretariat@turczyn.pl
Wysłano: 27 sierpnia 2012 14:20
Do: 'Andrzej Turczyn'
Temat: FW: Odp. na wniosek o udzielenie inf. publ.
Załączniki: adw. Turczyn.pdf

 
 
From: Krzysztof Kapturski [mailto:krzysztof.kapturski@ra.policja.gov.pl]  
Sent: Monday, August 27, 2012 2:16 PM 
To: sekretariat@turczyn.pl 
Subject: Odp. na wniosek o udzielenie inf. publ. 
 
Pismo l.dz. WKS-1863/1801/12 w za łączeniu. Plik .pdf.   
 
 
 
 
kom.  Krzysztof Kapturski 
Zastępca Naczelnika 
Wydziału Komunikacji Spo łecznej 
KWP zs. w Radomiu 
 
tel.: 48 345 2045, s łużb. 701 2045, 
tel. kom. służb.  797 017 479  

mailto:sekretariat@turczyn.pl
mailto:krzysztof.kapturski@ra.policja.gov.pl
mailto:sekretariat@turczyn.pl


Radom, 2012-08-27 
KOMENDA W O J E W O D Z K A P O L I C J I egz. pojedynczy 

z siedzibq w Radomiu 
WYDZIAL KOMUNIKAC)! SPOLliCZNKl 
26 - 600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59 ' 

tel 048 345-23-15, fax 048 345-31-91 
e-mail wks kwp@ra policjagovpl 

l.dz. WKS-1863/1801/2012 
RTJ- 188/12 

Pan 
adw. Andrzej T U R C Z Y N 
ul. Zwyci^stwa 46/4D, Koszalin 

W odpowiedzi n^ Pana wniosek o udost^pnienie informacji publicznej 
datowany 21.08.2012 r. uprzejmie informuj?, ze zgodnie z informacji przekazan^ 
przez merytorycznie wlasciwy Wydziai Post^powan Administracyjnych KWP zs. 
w Radomiu na obszarze wlasciwosci Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego 
Policji na dzien 31 grudnia 2011 r. zostalo wydanych 22.635 pozwolen na broh. Liczba 
ta jest tozsama z ilosci^ osob posiadaj^cych pozwolenie. 

Nie uzyskano informacji w zakresie pkt 2-3 wniosku, poniewaz ww. wydziai 
nie gromadzi danych dotycz^cych osob posiadaj^cych ponad 10 jednostek broni oraz 
ilosci broni utraconej przez posiadaczy pozwolen na bron. 

Operator BIP KWP 

user
Wiersz

user
Wiersz

user
Wiersz



 

 

 

 

załącznik 



1

Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 21 sierpnia 2012 23:52
Do: bip@podkarpacka.policja.gov.pl
Temat: FW: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KWP.RZESZ.210812pe.pdf

Ważność: Wysoka

 

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi 
proszę udzielić drogą e-mail na adres, z którego nadaję niniejszą wiadomość. 
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 

 

mailto:<andrzej@turczyn.pl>
mailto:bip@podkarpacka.policja.gov.pl
http://www.turczyn.pl
http://www.adwokat.koszalin.pl


 
 

Andrzej Turczyn adwokat      Szymon Polak radca prawny 
 
 
 
 
 

Strona 1 z 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N:\PRYW\dysk.duzy\ró żne\broń\stow.strzel\romb\rozp.bron.ust\nosz.przech\wninfpubl\wninfpubl.KWP.RZESZ.210812.doc  

ul. Zwycięstwa 46/4D 
(Budynek     Merkury) 
75 - 038 K o s z a l i n 
NIP   499  001  14  00 

w w w . t u r c z y n . p l 
 

e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  

tel. +48 94 717 37 16 
fax +48 94 717 37 20 
tel. +48 663 89 15 39 
fax +48 22 380 16 93 

 
Koszalin, 21 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Wojewódzki Policji 3 

w Rzeszowie 4 

 5 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 6 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 7 

 8 

WNIOSEK 9 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 10 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 11 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 12 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 13 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 14 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 15 

amunicji, w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji; 16 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 17 

w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy o 18 

broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni, w obszarze właściwości 19 

miejscowej Komendanta Policji; 20 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji 21 

posiada informacje (dane) mówiące o ilości broni zaginionej osobom 22 

posiadającym pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o 23 

broni i amunicji, w okresie od dnia 12.04.2000 r. do chwili udzielenia 24 

odpowiedzi 25 

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 26 

przekazanie mi kopii tych informacji (danych); 27 

 28 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 29 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 30 

(art. 2 ust 2 ustawy). 31 

email 
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ul. Zwycięstwa 46/4D 
(Budynek     Merkury) 
75 - 038 K o s z a l i n 
NIP   499  001  14  00 

w w w . t u r c z y n . p l 
 

e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  

tel. +48 94 717 37 16 
fax +48 94 717 37 20 
tel. +48 663 89 15 39 
fax +48 22 380 16 93 

 
 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 2 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 3 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  4 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 6 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 7 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 8 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 9 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 10 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  11 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 13 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 14 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  15 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 16 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 17 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 18 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 19 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  20 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 22 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 23 

wniosek. 24 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 26 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 27 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 28 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 29 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 31 

mailto:sekretariat@turczyn.pl
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e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  

tel. +48 94 717 37 16 
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publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 1 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 2 

 3 

Andrzej Turczyn 4 

Adwokat 5 
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1

Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 21 sierpnia 2012 23:51
Do: 'kontaktkwp@wr.policja.gov.pl'
Temat: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KWP.WROC.210812pe.pdf

Ważność: Wysoka

W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi 
proszę udzielić drogą e-mail na adres, z którego nadaję niniejszą wiadomość. 
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 
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e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  

tel. +48 94 717 37 16 
fax +48 94 717 37 20 
tel. +48 663 89 15 39 
fax +48 22 380 16 93 

 
Koszalin, 21 sierpnia 2012 r. 1 

 2 

Komendant Wojewódzki Policji 3 

we Wrocławiu 4 

 5 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 6 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 7 

 8 

WNIOSEK 9 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 10 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 11 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 12 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 13 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 14 

pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o broni i 15 

amunicji, w obszarze właściwości miejscowej Komendanta Policji; 16 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie ilości osób posiadających 17 

w oparciu o pozwolenie na broń, wydane na podstawie przepisów ustawy o 18 

broni i amunicji, ponad 10 egzemplarzy broni, w obszarze właściwości 19 

miejscowej Komendanta Policji; 20 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komendant Policji 21 

posiada informacje (dane) mówiące o ilości broni zaginionej osobom 22 

posiadającym pozwolenie na broń wydane w oparciu o przepisy ustawy o 23 

broni i amunicji, w okresie od dnia 12.04.2000 r. do chwili udzielenia 24 

odpowiedzi 25 

4. w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 26 

przekazanie mi kopii tych informacji (danych); 27 

 28 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 29 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 30 

(art. 2 ust 2 ustawy). 31 

email 
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e-mail: sekretariat@turczyn.pl 
Bank 06 1140 2004 0000 3802 3545 9409  

tel. +48 94 717 37 16 
fax +48 94 717 37 20 
tel. +48 663 89 15 39 
fax +48 22 380 16 93 

 
 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 2 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 3 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  4 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 5 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 6 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 7 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 8 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 9 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 10 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  11 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 12 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 13 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 14 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  15 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 16 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 17 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 18 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 19 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  20 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 21 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 22 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 23 

wniosek. 24 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 25 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 26 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 27 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 28 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 29 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 30 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 31 
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publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 1 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 2 
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Andrzej Turczyn 4 

Adwokat 5 

 6 
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Koszalin, 26 czerwca 2012 r. 1 

 2 

Komendant Główny Policji 3 

Komenda Główna Policji 4 

w Warszawie 5 

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa 6 

 7 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 8 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 9 

 10 

WNIOSEK 11 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 12 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 13 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 14 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 15 

• udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy KGP posiada 16 

informacje lub informacje statystyczne, mówiące o rodzajach szaf, kaset 17 

metalowych, w których posiadacze broni palnej przechowują broń palną w 18 

oparciu o przepis §5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 19 

Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, 20 

noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. nr 27 poz. 343); 21 

• w razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie zadane powyżej, proszę o 22 

przekazanie mi kopii tych informacji lub informacji statystycznych; 23 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 24 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 25 

(art. 2 ust 2 ustawy). 26 

 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 27 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 28 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 29 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  30 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 31 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 32 
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zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 1 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 2 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 3 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 4 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  5 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 6 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 7 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 8 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  9 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 10 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 11 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 12 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 13 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  14 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 15 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 16 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 17 

wniosek. 18 

  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 19 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 20 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 21 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 22 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 23 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 24 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 25 

publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 26 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 27 

 28 

Andrzej Turczyn 29 

Adwokat 30 

 31 

 32 
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5.3 Przemyt i nielegalny handel bronią, 

amunicją i materiałami wybuchowymi 

 
(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, 

Komendy Głównej Straży Granicznej, 

Żandarmerii Wojskowej, Prokuratury Generalnej) 

 

 

 

 Skala oraz dynamika zagrożeń, utrzymujące się tendencje, 

nowe trendy i prognozy 

 

 Zjawisko przemytu broni należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo, kierując się zarów-

no aspektem ekonomicznym, politycznym, jak i społecznym. Zmiany polityczne oraz konflikty 

zbrojne, głównie na Bliskim Wschodzie, powodują wzrost zapotrzebowania na nielegalny za-

kup broni. Migracja o podłożu ekonomicznym wewnątrz Unii Europejskiej pociąga  za sobą 

migrację rodzimych przestępców, którzy stanowią jedną z głównych grup odbiorców przemy-

canej broni i amunicji.  

 Zagrożenia, jakie niesie ze sobą ten proceder, należy rozpatrywać również w kontek-

ście potencjalnych zagrożeń terrorystycznych, których zwalczanie stanowi obecnie priorytet 

na forum Unii Europejskiej, a także pod kątem zagrożeń ze strony przestępczości poważnej  

i zorganizowanej.  

 

 Broń i amunicja pozyskiwane są najczęściej od zagranicznych grup przestępczych, rza-

dziej natomiast pochodzą z kradzieży na szkodę legalnych posiadaczy. Z uwagi na dość libe-

ralne warunki uzyskiwania zezwoleń na broń oraz jej legalnego zakupu jako trwale pozbawio-

nej cech użytkowych, dominującymi krajami pochodzenia nielegalnej broni w Polsce są nadal 

Czechy i Słowacja. Broń taka w stosunkowo łatwy sposób jest przywracana do sprawności 

technicznej i zbywana.  

 Część broni nabywana jest również w USA i przekazywana za pomocą poczty lub ukry-

wana w mieniu przywożonym z USA. Stwierdzono, że etniczne grupy przestępcze 

(czeczeńskie, wietnamskie) używają także broni pochodzącej z terenu byłej Jugosławii. Coraz 

rzadziej ujawniana jest broń palna wytworzona na bazie broni gazowej lub złożona  z orygi-

nalnych części. 
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      Art. 263 k.k. 

§ 1 Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

§ 2 Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

§ 3 Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub prze-

kazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2.  

§ 4 Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem 

pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozba-

wienia wolności do roku.  
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 Amunicja do różnego rodzaju broni pochodzi przede wszystkim z przemytu z Czech. 

Odnotowano również przypadki nakłaniania przez grupy przestępcze osób posiadających ze-

zwolenia na broń do nabywania znacznych ilości amunicji w legalnych punktach sprzedaży.  

 Duża liczba ujawnianych materiałów wybuchowych pochodzi ze znalezisk z okresu II 

wojny światowej. Wśród młodych ludzi zaobserwowano modę na produkcję samodziałowych 

materiałów wybuchowych w oparciu o instrukcje znalezione w Internecie. Tam też zamiesz-

czane są filmy przedstawiające detonacje. 

 

 

 

 Policja 

 

 W roku 2010 w całym kraju Policja stwierdziła popełnienie 1340 przestępstw, w tym  

5 usiłowań, w związku z  nielegalnym wyrobem, handlem  i posiadaniem broni. W porówna-

niu z rokiem 2009 stanowi to spadek o 11%. 

 Ponadto Policja stwierdziła popełnienie 814 (wzrost o  2%) przestępstw w związku  

z nielegalnym wyrobem, handlem i posiadaniem amunicji, 31 (wzrost o 24%) przestępstw  

w związku z udostępnianiem lub przekazywaniem broni palnej lub amunicji osobom nieu-

prawnionym oraz 200 przestępstw w związku z nieumyślną utratą broni. 

 

 Według danych Policji w 2010 roku liczba podejrzanych wyniosła: 

843 osoby – w związku z nielegalnym wyrobem, handlem  i posiadaniem broni, 

458 osób – w związku z nielegalnym wyrobem, handlem i posiadaniem amunicji, 

21 osób – w związku z udostępnianiem lub przekazywaniem broni palnej lub amunicji 

osobom nieuprawnionym, 

149 osób – w związku z nieumyślna utratą broni. 

 

 W roku 2010 Policja zabezpieczyła łącznie 2178 sztuk nielegalnie posiadanej broni 

palnej, o 3,5% więcej w porównaniu z danymi z roku poprzedniego, z czego 326 sztuk zabez-

pieczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego KGP.  

 Ogółem w 2010 roku Policja zabezpieczyła 123 173 sztuk amunicji. 

 
Tabela 5.3.1 Liczba zabezpieczonej przez Policję nielegalnie posiadanej broni palnej w roku 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

Przestępczość kryminalna o charakterze transgranicznym 

Rodzaje zabezpieczonej przez Policję broni Sztuk 

Krótka: pistolety i rewolwery 525 
Długa: automatyczna, półautomatyczna, powtarzal-
na, jednostrzałowa (karabinki, karabiny, strzelby) 

503 

Pistolety maszynowe 37 
Sygnałowa 43 
Alarmowa (kaliber powyżej 6 mm) 19 
Gazowa 885 
Kulowa przerobiona z gazowej 22 
Samodziały 96 
Inna (np. rusznice) 48 

RAZEM ZABEZPIECZONA BROŃ PALNA 2178 

Broń pozbawiona cech użytkowych 38 
Istotne części broni: szkielet broni, baskila, lufa, 
zamek, komora zamkowa, bęben nabojowy 

606 
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 Straż Graniczna 

 

 W 2010 roku Straż Graniczna wszczęła 24 postępowania przygotowawcze w związku  

z przemytem broni, amunicji i materiałów wybuchowych (w 2009 roku wszczęto 13 postępo-

wań przygotowawczych). Postępowania wszczęto wobec 8 podejrzanych, w tym 3 cudzoziem-

ców. Skierowano 2 wnioski do prokuratury o sporządzenie aktu oskarżenia. 

 

 Straż Graniczna w 2010 roku zabezpieczyła łącznie 91 sztuk broni, co stanowi wzrost 

w stosunku do 2009 roku, kiedy zajęto 49 sztuk.  Ponadto zajęto 4851 sztuk amunicji,  o 787 

mniej niż w 2009 roku. W stosunku do roku 2009 nastąpił spadek ujawnionego przemytu bro-

ni i amunicji o 13%. 

 
Tabela 5.3.2  Liczba ujawnionego w roku 2010 przez Straż Graniczną przemytu broni i amunicji 

Źródło: KG SG 

 

 

 Żandarmeria Wojskowa 

 

 W 2010 roku ujawniono jedną próbę przemytu broni palnej na teren celny Unii Euro-

pejskiej. Podoficer  podczas służby w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Islamskiej Repu-

blice Afganistanu zakupił pistolet i zamierzał przemycić go do kraju. Został zatrzymany  

w Afganistanie podczas kontroli bagażu prowadzonej przez ŻW PKW. Żandarmeria Wojskowa 

nie prowadziła postępowań karnych o nielegalny handel bronią lub amunicją. 

 

 

 

 Prokuratura Generalna 

 

 Zgodnie z informacjami pochodzącymi z Prokuratury Generalnej, w 2010 roku wszczę-

to 270 postępowań przygotowawczych w sprawach o przemyt i nielegalny handel bronią, amu-

nicją i materiałami wybuchowymi, co stanowi 159% wzrost w stosunku z rokiem 2009, któ-

rym wszczęto 104 postępowania. 

 Jednocześnie przedstawiono zarzuty 207 osobom. Jest to wzrost w porównaniu z 2009 

rokiem o 17,6%. Tymczasowo aresztowano 11 osób (spadek o 78%). 

 W 2010 roku wniesiono 107 (wzrost o 81%) aktów oskarżenia przeciwko 164 osobom 

(wzrost o 57,6% w stosunku do roku 2009). Skazanych zostało 135 osób (wzrost o 66,6%). 

 Umorzono 139 spraw (wzrost o 120%), a 25 zostało zawieszonych (wzrost o 316,6%). 

Wyrokami zakończonych zostało 118 spraw, co oznacza wzrost o 93,4% w stosunku do 2009 

roku, kiedy zakończonych wyrokami było 61 spraw. 
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Rodzaje zabezpieczonej przez 
SG broni Sztuk 

Gazowa 9 

Palna 28 

Inna 54 

Razem 91 

Rodzaje zabezpieczonej przez 
SG amunicji Sztuk 

Gazowa 90 

Ostra 3925 

Inna 836 

Razem 4851 
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 Główne inicjatywy mające na calu przeciwdziałanie i zwal-

czanie przemytu i nielegalnego handlu bronią i amunicją, w tym 

współpraca międzynarodowa 

 

 Współpraca międzynarodowa  w zakresie zwalczania procederu przemytu broni i amu-

nicji stała się szczególnie istotna po zniesieniu kontroli na graniach wewnętrznych UE. 

 

 Policja brała w 2010 roku  udział w licznych inicjatywach międzynarodowych, m.in.: 

Stały Komitet Ekspertów ds. Prekursorów Materiałów Wybuchowych Komisji Euro-

pejskiej w Brukseli (SCP); 

Proliferation Security Initiative – współpraca grupy państw w celu przechwytywania 

transportowanych drogą powietrzną, lądową, morską ładunków zawierających broń 

masowego rażenia, komponenty i materiały do jej produkcji; 

OCARE – punkt kontaktowy międzynarodowego systemu śledzenia transportu mate-

riałów wybuchowych „SCEPYLT‖; 

EFE – European Fireaums Experts – Europejska Platforma Ekspertów Broni 

i Materiałów Wybuchowych; 

uczestnictwo w grupie roboczej ds. materiałów wybuchowych do użytku cywilnego 

przy Komisji Europejskiej; 

EEODN (European Explosive Ordnance Disposal Network) – europejska platforma 

dla techników bombowych (pirotechników) gdzie zaimplementowano (EBDS) Europe-

an Bomb Data System – baza danych o zdarzeniach i urządzeniach wybuchowych; 

EWS (Early Warning System) System wczesnego ostrzegania o zdarzeniach związa-

nych z terroryzmem. 

 

 W 2010 roku w MSWiA toczyły się ponadto prace nad nowelizacją ustawy o broni  

i amunicji, których wynikiem jest ustawa z dnia  5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy 

o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwa-

rzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią  

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. nr 38, poz. 195, z późn. zm.). Nowelizacja 

zmieniła m.in. definicję broni, definicję istotnych części broni, wprowadziła europejską kartę 

broni, pozwolenie do celów rekonstrukcji historycznych oraz definicję „ważnej przyczyny‖  

posiadania broni. 

 

 Obecnie w Ministerstwie  Sprawiedliwości trwają prace nad zmianą w kodeksie kar-

nym, zmierzającą do ustalenia zagrożenia dla osoby powodującej fałszywy alarm, który wy-

wołał czynności instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, karą 

od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto proponuje się, aby nieletni od 15 lat,  

za takie przestępstwo mógł odpowiadać jak dorosły. 
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 Obszary wymagające wzmocnienia w celu poprawy skutecz-

ności przeciwdziałania i zwalczania przestępczości 

 

Mając na uwadze aktualne trendy  w zakresie przestępstw przemytu oraz nielegalnego 

handlu  i obrotu bronią, amunicją niezwykle istotny jest dalszy rozwój współpracy ope-

racyjnej międzynarodowej i transgranicznej odpowiednich służb, ze szczególnym zin-

tensyfikowaniem kontaktów z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za zwalcza-

nie nielegalnego handlu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi w  Czechach, 

Słowacji, Serbii, Chorwacji, Litwie, Rosji, Ukrainie i Białorusi. 

Ponadto wskazane byłoby opracowanie mechanizmu i systemu monitorowania niele-

galnego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, dokonywanego za po-

średnictwem Internetu. 

W celu ograniczenia zagrożenia związanego z przemytem, nielegalnym handlem bro-

nią istotne byłoby również utworzenie stałych grup roboczych składających się z przed-

stawicieli instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie nielegalnego rynku handlu bro-

nią, amunicją i materiałami wybuchowymi, a także wypracowanie mechanizmów i sys-

temu monitorowania legalnego rynku handlu bronią, amunicją i materiałami wybu-

chowymi pod kątem ewentualnych prób zakupu przez przedstawicieli zorganizowa-

nych grup przestępczych, za pośrednictwem: szkół ochrony i bezpieczeństwa, klubów 

sportowych, kół łowieckich, firm górniczych, wyburzeniowych i saperskich. 
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Andrzej Turczyn

Od: Andrzej Turczyn <andrzej@turczyn.pl>
Wysłano: 30 czerwca 2012 12:58
Do: Zespół Informacji Publicznej (sip@policja.gov.pl)
Temat: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załączniki: wninfpubl.KGP.300612.pe.pdf

Ważność: Wysoka

W załączeniu przedstawiam wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedź proszę udzielić na adres email, z 
którego nadaję niniejszy wniosek.  
 
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
 
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 94 717 37 16 
tel. kancelaria +48 663 891 539 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
fax. kancelaria +48 22 380 16 93 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
 
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub 
uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie ty ch 
informacji lub podjęcie jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Jeżeli 
Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich 
komputerów. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 
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Koszalin, 30 czerwca 2012 r. 1 

 2 

Komendant Główny Policji 3 

Komenda Główna Policji 4 

w Warszawie 5 

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa 6 

 7 

Wnioskodawca: adwokat Andrzej Turczyn 8 

ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin 9 

 10 

WNIOSEK 11 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 12 

 W oparciu o art. 1 ust 1, art. 2, art. 4 ust 1 pkt 5, art. 10 ust 1 i 2, art. 12 13 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. 14 

U. nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, przez: 15 

1. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komenda Główna 16 

Policji posiadała w dniu 30 maja 2012 r. treść polskiej normy PN-90/B-17 

92270; 18 

2. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komenda Główna 19 

Policji posiadała w dniu 30 maja 2012 r. treść polskiej normy PN-EN 20 

12209; 21 

3. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komenda Główna 22 

Policji posiadała w dniu 30 maja 2012 r. treść polskiej normy PN-EN 23 

14450; 24 

4. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komenda Główna 25 

Policji posiadała w dniu 30 maja 2012 r. treść polskiej normy PN-EN 26 

1143-1; 27 

5. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komenda Główna 28 

Policji posiadała w dniu 30 maja 2012 r. treść polskiej normy PN-EN 29 

1300; 30 

email 
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6. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komenda Główna 1 

Policji posiadała w dniu 30 maja 2012 r. treść polskiej normy PN-EN 2 

12320; 3 

7. udzielenie informacji pisemnej przez wskazanie czy Komenda Główna 4 

Policji posiadała w dniu 30 maja 2012 r. treść polskiej normy PN-EN 356; 5 

 W niniejszej sprawie nie wskazuję uzasadnienia faktycznego z uwagi na to, 6 

że przepisy wskazanej ustawy nie nakładają na wnioskodawcę takiego obowiązku 7 

(art. 2 ust 2 ustawy). 8 

 Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 9 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach 10 

publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 11 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.  12 

 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 13 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje, z 14 

zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 15 

„prawem do informacji publicznej”. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 6 16 

września 2001 r. o udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 17 

zm.) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać 18 

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  19 

 Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 20 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej 21 

obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej 22 

zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.  23 

  Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o 24 

udostępnianiu informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) obowiązane do 25 

udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty 26 

wykonujące zadania publiczne, w szczególności jednostki organizacyjne, które 27 

wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.  28 

  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 29 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie 30 

została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na 31 

wniosek. 32 
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  Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 1 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) podmiot udostępniający 2 

informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji 3 

publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia 4 

jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 5 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o udostępnianiu 6 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji 7 

publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 8 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 9 

 10 

Andrzej Turczyn 11 

Adwokat 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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Andrzej Turczyn

Od: SIP <sip@policja.gov.pl>
Wysłano: 12 lipca 2012 13:09
Do: Andrzej Turczyn
Temat: Ga-2202/12
Załączniki: 20120712125528890_0001.pdf

Witam,  
 
W załączeniu przekazuję odpowiedź Gabinetu KGP.   
 
Z poważaniem,  
 
Piotr Matysiak 
Wydział Analiz 
Gabinet KGP   
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