
Andrzej Turczyn
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75-038 Koszalin

LIST POLECONY

Koszalin, dnia 5 czeTwca2OI8 r.

Prezes Rady Ministrów

za pośrednictuem

Ministerstwa spraw wewnętrznvch i
Administracii
U1. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

...
PoNAGLENIE w TRYBIE ART. 37 KPA / SI{ARGA NA PRzEuItEKŁÓŚĆ

POSTĘPOWANIA

Występując jako wnioskodawca na podstawie art. 37 kpa:

1, Wnoszę ponaglenie / skargę na przewlekłość postępowania, organu

administracji publicznej - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
poptzez nie udzielenie wnioskodawcy w uśtawowym terminie informacji

publicznej poptzez:

. nie przesłanie wszelkich dokumentów, notatek, zapisków,
wiadomości email, które d,otyczą, dokumentują, zawierają prace

analityczne, w mvl,aaku z koniecznością wdrozenia do polskiego

porządku prawnego postanowień dyrek§wy Rady 9I l477 |EWG z dnia

18 czerwca 7997 r. u spraulie kontroli nabgtuania i posiadania broni,

zmienionej dyrekty,r,vą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017 l853
z dnia 17 maja 2OI7 roku, o których to pracach wspominał

wiceminister Jarosław Zielinski w odpowiedzina interpelację nr. 16833

(http: / /www. sejm. gov.pl/ Sejm8.nsf/ InterpelacjaTresc.xsp?key=0988

D740)

. nie doręczenie,,projektu ustawy o broni i amunicji do uzytku cywilnego,

który jest przygotowywany lub konsultowany przez MSWiA"

h



2, Wnoszę o stwierdzenie przez organ rozpatrujący sprawę, iz Ministerstwo
SPraw Wewnę trznych dopu ściło się przewlekłe go prowad zenia postępowania,

stwierdzając jednocześnie, tż rniało to miejsce z tażącyrn naruszeniem prawa;

3. wnoszę o zobowląr.anie organu rozpatrującego sprawę do załatwienia
Spra\^T/ oraz, udzi.elenia wnioskowanej informacji publicznej żądanej przez

wnioskodawcę;

4, Wnoszę o zarządzenie wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych
, be zczynnoścr lub przewlekłości, oraz podjęcie środków zapobiegających

bezczynności lub przewlekłości organu w przyszłości.

__ uZASADNIENIE
:'' W dniu 5 stycznia 20 18 r. jako Prezes Fundacji Trybun.or g,p! zvłróciłem się do

organu administracyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o
'udzielenie informacji publicznej, wnosząc o doręczenia mi wszelkich dokumentów
zwiapanyctl z pracarni analitycznymi w mviaz,ku z koniecznością wdrożenia do

polskiego porządku prawnego postanowien dyrektywy Rady gll477 ]EWG zdnia 18

czerwca l99l r.tu spranaie kontroli nabguania i_posiadania broni, zmienionej

dyrektyr,vą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017 1853 z dnia 17 maja2OI7
ioku, o których to pracach wspominał wiceminister Jarosław Zielinski w odpovńęd,zi

na interpelację nr. 16833

(http: / /www.sejm.gov.pl/ Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc,xsp?key=Og88D740),

Wskazany wniosek został nadany drogą elektroniczną.
- Dowód: wniosek o udostępnienie

, 
;:TT:"'publicznej 

z dnia 5 stycznia

Na złożony przeze mnie wniosek nie otrzymalem odpowiedzi. Po upływie
miesiąca od złożenia przedmiotowego wniosku, z uwagi na niezałatwienie

Przedmiotowej sprawy w terminie, ponowiłem mój wniosek korespondencją emai1

śkierowaną do kancelarii głównej MSWiA.

Dowód: email z dnia 30 stycznia

20 1Br.

OtrzymaŁern wówczas wyjaśnienie, oraz zostałem

odpowiedź oŁtzyrnarn.

zapewnlony

ń

h
o tym, że



:'|: ) 
' 
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: Dowód: korespondencja MSWń z

dnia 1 lutego 2018 r.
'W dniu 13 lutego 20 18 r. otrzymałem odpowiedż z MSWiA.

Dowód: korespondencja MSWń z

dnia 13 lutego 2078 r.

W Przesłanej przez MSWiA odpowiedzi otrzyrnałem, informacjg, ,,iż tmtają prace
analitYczne", jednakże nie otrzyrnałern żadnej zawnioskowanej przęze mnie
dokumentacji w sprawie. ( W tym miejscu wskazuję, iż już samo prowad,zenie prac
analiĘcznych wymaga ich odpowiedniego dokumentowania ).

Z uwagi na powyzsząokoltczność, iż w dalszym ciągu nie uzyska]em wnioskowanej

PrZeZe mnie informacji publicznej ponowiłem niezurłocznle złożony przeze wniosek w
ilniu 13 lutego 2078 r, wnoszą o udzielenie informacji publicznej przez,,doręczenie
mi wszelkich dokumentów, notatek, zapisków, wiadomości email, które
'dotYczą, dokumentują, zawierają prace analityczne, o którym nowa w piśmie z
dnia 13 lutego 2018 r."

Dowód: emai1 z dnia 13 lutego 2OI8r.
]w dniu 12 kwietnia 2018 roku otrzymałem kolejną odpowiedź z MSWń W odpowiedzi

'MSWiA wprost wskazuje, ze odpowiada na mój wniosek z dnia 13 lutego 2018 roku
w dalszym ciągu nie otrzymując żądanej przeze mnie informacji publicznej.
.. l,

Dowód: email z dnia 12 kwietnia

2018 r.

We wskazanym czasie uzyskałem informację, iz ustawa które jest opracow5rwajla

Posiada nazwę ,,lustau)a o broni i amunicji do użgtku cgtllilnego". Z uwagt na powyższe

w dniu 5 kwietnia 2OI8 r, skierowałem kolejny wniosek o udzielenie informacji

, Publicznej wnoszą o ,,doręczenie mi projekttt ustaulg o bronź ź amunlcjź d.o użutku
cguilnego, który jest przggotoulgulang lub konsultoulang ptzez MswiA"

Dowód: email z dnia 5 kwietnia 2OI8
,r.
.
,.Z uwagt na dalszy brak odpowiedzi w przedmiotowej sprawie w dniu 16 maja 2018 r,

Ponagliłem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosząc o interwencję

'i Polecenle przęz Prezesa Rady Ministrów podległemu ministrowi natychmiastowe
udzielenie wnioskowanej przeze mnie informacji publicznej zgodnte ze złożonym
przeze mnie wnioskiem.

Dowód: email
'W dniu 27 rnaja 2OIB roku o godzinie 10,15 z Kancelarli
.otrzymalem do wiadomości pismo skierowane do MSWń. W

z dnia

Preze

16 maja 2OI8 r.

Rady Ministrów

KPRM do MSWiApiśm



prosi przedstawiciel premiera o zajęcie stanowiska co do mojej skargi i wskazuje

wprost, ze skafga d,otyczy nieudostępnienia mi projektu ustawy o broni i amunicji do

uzytku cywilnego, nad którym prace są prowadzone w MSWń.
Dowód: email z dnta 2l rnaja 2018 r.

W dniu 22 rnaja 2OlB r. wystosowałem do MSWń wniosek o informację, kiedy

otrzymatn odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Wskazałem, iż

zostaĘ już przekroczone wszelkie terminy a dziŃanie organu odbywa się z tażącyrn

naruszeniem prawa.

Dowód: email z dnia 22 maja 2018 r.

W dniu 23 maja2OI8 r. otrzyrnałem odpowiędż z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji z tnforrnacją, tż w dniu 12 kwietnia 2018 r. MSWiA udzieiiło mi juz

Odpowiedzi na przesłany przeze mnie wniosek z dnia 5 kwietnia 2OI8 r. a

przedmiotowa odpowiedź email została mi przesłana na moją skrzynkę email

andr zei@Łlur czyn. pI z któr ej p rowadziłe m kore spondencj ę .

Dowód: email z dnia 23 maja 2018 r.

Wskazuję w tym miejscu, iz w korespondencji MSWiA (z dnia 2g.O5.2018 r.) , organ

administr acji w skazŃ, iż

MSWiA udzielił odpowiedzi na Pana wniosek z dn. 5.Q4.2OI8 r. Przedmiotowa
odpowiedź zostaŁa przesłana na adres poczĘ elektronicznej andrzej@turczy.pl w tym
samym dniu.
W zŃączeniu ponownie przekazuję ww. wiadomość elektrontczną wTaz z udzieloną
odpowiedziąz dn, 12.04.2O1B r. (znak...)

Zaznaczarn, tż w przedmiotowej sprawie złoĘLem dwa wnioski wniosek z

dnia 13.02.2018 r. i wniosek z dnia5.04.2O1B r. W dniu 12.04,2OI8 r. udzielono
mi odpowiedzi na wniosek z dnia 73.02.2018 r. i wynika to wprost z

treści odpowiedzi. Odpowiedź MSWiA stanowi, iż

,\V odpowiedzi nawniosek (email) z dnta 13.02.2018 r. (...)

Jako odpowiedź na skargę do KPRM, ze MSWń nie udzielono mi odpowiedŻi na
złożony przeze wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 5.04.2018 r., Iecz

wyłącznie wskazano, iz odpowied,ż uzyskalem, poprzez przesłanie odpowiedzi na mója.-- :]

wniosek z dnia 13 lutego 2018 r.



W tYm miejscy wskazuję, iż żadna z uzyskanych informacji nie zawierala
udostępnienia informacji publicznej o którą wnioskowałem w złożonych przeze
mnie wnioskach tj.

I

nPtzesłanŹa mŹ ulszelkźch dokumentóu4 notatek, zapiskóul, ulźądomości email,
które dotgczq, dokumendłq, zauierajq prace analitgczne, ta ztuiązku z
koniecznością tudrozenia do polskiego porządlal praunego postanotaien dgrektaua
Radg 91/477/EWG z dnia 18 czertuca 1991 r.w sprawie kontroli naby.wania i
Posiadania broni, zmienionej d.yrektgtuq Parlamentu Europejskiego i Rad"g (UE)

2017/ B53 z dnia 17 maja 2017 rolcu"

jak rownież

II

,udzŹelenźą mi źnfortnacji pubtźcznej pnzez doręczenźe mź projekhl ustausg o

broni i amunicjź do użgtku cgulźlnego, który jest przggotoutgulang lub
konsultouląng pnzez MSWźA'

W tym miejscu wskazuję,

administracyjnego

zgodnie z art. 37 ustawy kodeks postępowania

§ 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponagIenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani

w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 
]

2)postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy

(przewlekłość).

§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

§ 3. Ponaglenie wnosi się:

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzące9o.pos!ęĘowgn|e;

2) do organu prowadzącego postępowanie - jezeli nie ma organu wyzszego stopnia.

§ 4. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazac ponaglenie organowi wyższeg
l stopnia bez zbędnej zwłoki, nie pozniej niz w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.
Organ przekazuje ponaglenie wrazz niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostac

,sporzEdzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponagle,nie, organ jest
obowiązany ustosunkować się do niego.



§ 5. Organ, o ktorym mowa w § 3, rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego
otrzymania.

§ 6. Organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie, w którym:

1)wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego

prowadzenia postępowania, stwierdzającjednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym

nar,yszeniem prawa;

2)w przy pacl ku stwi erdzen i a bezczyn n ości l u b p rzewl e kłości :

a)zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej

załatwien ia, jezel i postępowa n i e jest niezakonczone,

b)zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w

razie potrzeby także podjęcie środkow zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w

,lPrzyszłości.

. § Z. Organ rozpatrujący ponaglenie moze zurzędu zmienić postanowienie, o którym mowa w § 6,

' wyznaczając dłuższy termin zakończenia postępowania, jezeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy

':noŃe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, wymagające dłuzszego postępowania, nieznane w
momencie wyznaczania termi nu.

§ 8.Wprzypadku, o ktorym mowaw§ 3 pkt2, przepisow§4,6i7 niestosujesię.Wprzypadku
:,,stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości organ prowadzący postępowanie niezwłocznie

załatwia sprawę oraz zarządza wy.laśnienie przyczyn i ustalenie osob winnych bezczynności lub
przewlekłości, a w razie potrzeby takze podjęcie środkow zapobiegających bezczynności lub

_,:, plewlekłoŚci w p rzyszłości.

Mając na uwadze powyższe składam przedmiotowe ponaglenie / skargę na

orzewlekłość postępowania organu administracji publicznej - Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji poprzez nie udzielenie mi w ustawowym terminie

informacji publicznej oraz wnoszę o stwierdzenie przez organ rozpatrujący sprawę, iz

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dopuściło się przewlekłego prowadzenia

postępowania, stwier dzającjednocześ nie, iż miało to miejsce z rażącymnaruszeniem

prawa.

':;: Wnoszę o zobowią7,anie organu rozpatrującego sprawę do załatwienia spfa\^ry

oraz udzielenia wnioskowanej informacji pubiicznej żądanej ptzęz wnioskodawcę jak

przewlekło ś ci, or az p o dj ę cie ś ro dków zap obie gaj ący ch b e zc b przewlekłości

organu w przyszłości.

.,.

W załqczeniu:

Turczyn
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Opłata

Na stronie http://emonitoring.poczta-polska.pl mozna sprawdzić status
nadanej przesyłki rejestrowanej.
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