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Andrzej Turczyn

Od: Ola Kocieniewska  <sekretariat@turczyn.pl>
Wysłano: 8 września 2014 13:17
Do: 'Andrzej Turczyn'
Temat: FW: Odpowiedź na wniosek z dnia 29 sierpnia 2014 r.

 
 
From: Roland Kuperski [mailto:roland.kuperski@lu.policja.gov.pl]  
Sent: Monday, September 08, 2014 1:14 PM 
To: sekretariat@turczyn.pl 
Subject: PD: Odpowiedź na wniosek z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
 
—— Przes łane przez: Roland Kuperski/LU/Policja w dniu 2014-09-08 13:12 -----   

 
 
W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 29 sierpnia 2014 r. uprzejmie informuj ę, że Komenda Wojewódzka Policji w 
Lublinie w okresie 11 marca 2011 r. do dnia dzisiejszego:   
1. wydała 79 decyzji w przedmiocie pozwolenia na bro ń do celów kolekcjonerskich ( 78 pozytywnych i 1 odmowa 
wydania pozwolenia);   
2. jedna  decyzja  zosta ła zaskarżona do II instancji KGP w Warszawie;   
3. tę jedną zaskarżoną decyzję Komendant G łówny Policji utrzymał w mocy.  
 
Odpowiedzi udzieli ł podinsp. Roland Kuperski Kierownik Sekcji pozwole ń na broń Wydział Postępowań 
Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie tel. 81-5354427.   
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mailto:roland.kuperski@lu.policja.gov.pl
mailto:sekretariat@turczyn.pl


K O M E N D A W O J E W O D Z K A P O L I C J I 
z siedzib^ w Radomiu 

W Y D Z I A L K O M U N I K A C J l S P O L E C Z N E J 
26 - 600 Radom ul. 11 Listopada 37/59 

t e l . + 48(48) 345-23-15. +48(48)345-23-17 fax +48(48) 345-31-91. E-mai l : wks.kwp(a),ra.policia.gov.pl 

L.dz. WKS-4063/3968/14 
RTJ-42/14 

Radom, 2014-09-08 
Egz. pojedynczy 

Pan 
adw. Andrzej TURCZYN 

W zwiqzku z wptywem do KWP zs. w Radomiu wniosku o udostQpnienie informacji 
publicznej, datowanego 29.08.2014 r. 1 zawierajqcego trzy pytania dot. zadan realizowanych 
w Wydziale PostQpowari Administracyjnych KWP, na podstawie informacji przekazanej przez 
Z-CQ Naczelnika ww. wydzialu - podinsp. Grzegorza Zwierzyka podaj^: 

- odpowiedz na pytanie zawarte w punkcie 1: 

W przedmiocie pozwolenia na bron do celow kolekcjonerskich w okresie od dnia 11 marca 
2011 roku do dnia udzielania odpowiedzi, Mazowiecki Komendant Wojewodzki Policji wydat 
91 decyzji pierwszoinstancyjnych; 

- w odpowiedzi na pytanie zawarte w punkcie 2: 

Sposrod wydanych 91 decyzji, jedna zostala zaskarzona do Komendanta Gtownego Policji; 

- w odpowiedzi na pytanie zawarte w punkcie 3: 

Zaskarzona decyzja opisana w pkt. 2 zostata utrzymana w mocy. 

Operator Informacji Publicznej KWP 

Wvk. 1 egz. KK 
Przeslano mailem 





       Wydział	Komunikacji	Społecznej	
Komendy	Wojewódzkiej	Policji	w	Opolu	

	
 

 
 
 
 
 

 

45-077 Opole, ul. Korfantego 2, tel. (77) 422 21 12, tel. resort 861 21 12, fax (77) 422 21 14, fax. resort 861 21 14 
                                     

 

 WS-I.062.20.2052.2014.HG/AO                                                               Opole, 2014-09-10 

 

 

Adwokatura Polska 

Adwokat 

Pan 

Andrzej Turczyn 

 
 

W odpowiedzi na Pański wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

zawiadamiam, że od 11 marca 2011 r. do dnia dzisiejszego wydano 16 decyzji dotyczących 

pozwoleń na broń do celów kolekcjonerskich, z czego 3 zaskarżono do Komendy Głównej 

Policji i zostały one uchylone z przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. w 1 egz.  
 
Przesłano e-mialem 
(sekretariat@turczyn.pl)   
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Andrzej Turczyn

Od: Klaudia Bijoś <k.bijos@podkarpacka.policja.gov.pl>
Wysłano: 10 września 2014 13:38
Do: Andrzej Turczyn
DW: k.etgens@podkarpacka.policja.gov.pl
Temat: WKS/IE-346/2014, WKS/IP-71/2014

Rzeszów, 09.09.2014 r. 
 
WKS/IE-346/2014 
WKS/IP-71/2014 
 
Pan Andrzej Turczyn 
 
W odpowiedzi na Pana wniosek otrzymany za pośrednictwem skrzynki e-mail Biuletynu Informacji Publicznej 
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, uprzejmie informuję, iż we wskazanym przez Pana okresie 
wydano 11 decyzji w pierwszej instancji, w przedmiocie pozwolenia na broń palną dla celów kolekcjonerskich oraz 
od żadnej z tych decyzji nie odwołano się do Komendy Głównej Policji.    
 
Z poważaniem, 
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie 
mł. insp. Wiesław Dybaś 
 
z upoważnienia Klaudia Bijoś 
 

W dniu 2014-08-30 o 11:16, Andrzej Turczyn pisze: 

  
W załączeniu przekazuję wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi proszę udzielić 
drogą email.  
  
Andrzej Turczyn 
Adwokat 
tel. komórkowy +48 502 525 535 
  
Kancelaria Adwokacka 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 46 / 4D (Budynek Merkury) 
tel. kancelaria +48 797 282 820 
fax. kancelaria +48 94 717 37 20 
www.turczyn.pl, www.adwokat.koszalin.pl 
  
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i mo że zawierać poufne i/lub uprzywilejowane 
informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegl ądanie, przesy łanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podj ęcie 
jakichkolwiek dzia łań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne ni ż zamierzony adresat. Je żeli Państwo otrzymali przez 
pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usuni ęcie 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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Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy 
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz 
tel.: 52 588 13 90, fax: 52 525 55 81, e-mail: wks@bg.policja.gov.pl 
 
 

 

 

 
Bydgoszcz, 11.09.2014 r. 

WKS.SO-062.53.1.2014.JN 
 
  Egz. poj. 
 
 Sz. P.  
 

Andrzej Turczyn 

ul. Zwycięstwa 46/4D 

75-038 Koszalin 

   

                             

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej - przedłużenie 
terminu 

  

Odpowiadając na pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej, w 

zakresie punktu nr 1 Pańskiego wniosku uprzejmie informuję, iż w okresie od 

wejścia w życie w dniu 10.03.2011r. nowelizacji ustawy z dnia 21 maja 1999r. o 

broni i amunicji do dnia dzisiejszego, Komendant Wojewódzki Policji w 

Bydgoszczy wydał 42 pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich.   

Informacja ta została opracowana przez Magdalenę Suryn – Kierownika Sekcji 

Pozwoleń na Broń Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy. 

 

Odnośnie punktów nr 2 i 3 Pana wniosku, z uwagi na obszerny zakres 

oczekiwanych informacji, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy  o dostępie do 

informacji publicznej, termin udostępnienia danych statystycznych ulega 

wydłużeniu do dnia 29 października 2014r.  

 
    

                                                                                         Naczelnik  
Wydziału Komunikacji Społecznej 

                                                                                                           KWP w Bydgoszczy 
   

 
  mł. insp. Maciej Wołczek 

                                                                                                                /podpis na oryginale/ 

 
  

 
Osoba do kontaktu: 
Wydział Komunikacji Społecznej 
Joanna Napiórkowska 
specjalista  ds. informacji publicznej 
tel. (52) 525 50 26 
joanna.napiorkowska@bg.policja.gov.pl 
 

Wykonano w 1 egz. 
Wysłano e-mailem 
oprac./druk - JN 
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Andrzej Turczyn

Od: Maciej Fuhrmann <maciej.fuhrmann@policja.waw.pl>
Wysłano: 15 września 2014 11:11
Do: andrzej@turczyn.pl
Temat: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej G-3002/14

W odpowiedzi na wniosek o udost ępnienie informacji publicznej z 30 sierpnia 2014 r. uprzejmie informuj ę, że 
w okresie 01.01.2011 – 11.09.2014 WPA KSP wyda ł 197 decyzji w przedmiocie pozwolenia na broń do celów 
kolekcjonerskich. Spośród ww. decyzji 6 zosta ło zaskarżonych do Komendanta G łównego Policji, a 2 z nich zosta ły 
zmienione lub uchylone.  

--  
pozdrawiam 
 
Maciej Fuhrmann 
specjalista, Gabinet Komendanta Sto łecznego Policji 
Komenda Stołeczna Policji 
 
tel: 22 60-32-499 

mailto:<maciej.fuhrmann@policja.waw.pl>
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