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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej. 

 
Miejsca świadczenia  nieodpłatnej pomocy prawnej 

Dzień tygodnia 
 

Godziny 
 

Miejsce 
 

Poniedziałek 08:00-12:00 
Urząd Gminy w Łopienniku Górnym 
Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny 

Wtorek 08:00-12:00 
Urząd Gminy Kraśniczyn 
ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn 

Środa 08:00-12:00 
Urząd Gminy w Łopienniku Górnym 
Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny 

Czwartek 08:00-12:00 
Urząd Gminy Kraśniczyn 
ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn 

Piątek 08:00-12:00 
Centrum Społeczno – Kulturalnego w Gorzkowie 
ul. Nadrzeczna 4, 22-315 Gorzków 

 

Zapisy na wizyty: 

1. Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr  (82) 576 52 11 do 13 wew. 160 

2. dodatkowo rezerwacji wizyty w punkcie można dokonać również samodzielnie o dowolnej 

porze za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt Ministerstwa Sprawiedliwości 

https://np.ms.gov.pl/lubelskie/krasnostawski 

Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 

postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 
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Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

Kto może skorzystać? 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 

która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać 

każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, 

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą 

otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu 

podanym do zapisów.  

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) 

wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 

zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

 Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt 

punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych 

punktach w całej Polsce. 
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W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można 

zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. 

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy 

użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).   

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do 

zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.  

Edukacja prawna  

 

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Adopcja dziecka a obowiązek alimentacyjny biologicznego rodzica 

i kwestie dziedziczenia 

Przysposobienie, czyli potocznie adopcja, możliwe jest jedynie względem osoby małoletniej i 

tylko dla jej dobra. 

Możliwe są trzy rodzaje przysposobienia: 

 przysposobienie całkowite – zwane nierozwiązywalnym lub anonimowym. Polega 

ono na tym, iż dziecko na stałe wchodzi do nowej rodziny i staje się jego 

pełnoprawnym członkiem. Pozew o rozwiązanie przysposobienia nie może zostać 

złożony, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby nastąpiło ponowne przysposobienie 

(przez innego/innych przysposabiających), 

 przysposobienie pełne – jest to typ przysposobienia stanowiący regułę w polskim 

prawie, co oznacza, że na tej zasadzie odbywa się zdecydowana większość adopcji. W 

praktyce wygląda to tak, że przysposobione dziecko zostaje pełnoprawnym 

członkiem rodziny adopcyjnej i nabywa wszystkie prawa oraz obowiązki, które 

wynikają z pokrewieństwa (będzie to m.in. prawo do dziedziczenia). Rodzice 

biologiczni zostają pozbawieni praw rodzicielskich, a ich więź z adoptowanym 

dzieckiem ulega całkowitej degradacji, nie mają zatem żadnego kontaktu. 

Przysposobiony po ukończeniu pełnoletności może wnieść wniosek o ujawnienie 

rzeczywistego aktu urodzenia, a co za tym idzie, poznać swoją pierwotną tożsamość, 

 przysposobienie niepełne – jest to szczególny rodzaj przysposobienia, który wywołuje 

jedynie skutki pomiędzy przysposobionym dzieckiem i przysposabiającym, skutki 

takie nie powstają względem dalszych krewnych, poza zstępnymi (dziadkami). 

Przysposobiony nie zrywa całkowicie więzi ze swoją biologiczną rodziną. 

Jakie skutki wywołuje przysposobienie względem aktu urodzenia dziecka: 

 w przypadku przysposobienia niepełnego – zmianie nie ulega dotychczasowy akt 

urodzenia a jedynie do istniejącego aktu urodzenia dziecka dodawana jest wzmianka 

o fakcie dokonania przysposobienia, 

 w przypadku przysposobienia pełnego – do do istniejącego aktu urodzenia dodaje się 

wzmiankę o przysposobieniu lub też sporządza się nowy akt urodzenia (jedynie na 

mocy postanowienia wydanego przez sąd opiekuńczy, który może wydać takie 

postanowienie na wniosek i za zgodą przysposabiającego i przysposobionego, który 

skończył 13 lat), 

 w przypadku przysposobienia całkowitego – sporządzany jest nowy akt urodzenia 

dziecka, w którym jako rodzice wpisywani są rodzice przysposabiający. Poprzedni akt 

urodzenia, zaopatrzony o wzmiankę o wydaniu nowego aktu, jest utajniany (dostęp 

do niego ma jednak przysposobione dziecko po osiągnięciu pełnoletniości oraz sąd). 
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Przysposobienie dziecka jak wpływa na obowiązek alimentacyjny jego biologicznych 

rodziców? 

Przysposobienie niepełne w właściwie nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 

rodziców biologicznych, gdyż w pierwszej kolejności obowiązek ten winien być wypełniany przez 

przysposabiającego. 

Odmiennie kształtuje się sytuacja w przypadku przysposobienia pełnego i całkowitego – gdyż 

w tych rodzajach przysposobienia między przysposabiającym i przysposobionym powstaje taki 

stosunek, jak pomiędzy rodzicami i dziećmi. Tym samym ustają prawa i obowiązki przysposobionego 

wynikające z pokrewieństwa względem jego biologicznych krewnych, jak również prawa i obowiązki 

tych krewnych względem przysposabianego, a w konsekwencji i obowiązek alimentacyjny. 

Podsumowując z datą uprawomocnienia się orzeczenia o przysposobieniu obowiązek 

alimentacyjny biologicznych rodziców ustaje i obciąża już nowych rodziców. W konsekwencji brak jest 

potrzeby występowania do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem biologicznego 

rodzica. 

Wyjątkowo ważną kwestią jest to, iż świadczenia alimentacyjne rodzica biologicznego 

pobierane po dokonaniu przysposobienia dziecka będą świadczeniami nienależnymi. W zakresie 

zaległości alimentacyjnych (o ile takie powstały) egzekucja względem zaległych alimentów od rodzica 

biologicznego będzie toczyć się w dalszym ciągu. 

Przechodząc do kwestii dziedziczenia, wskazać należy, że przy przysposobieniu pełnym, 

przysposobione dziecko dziedziczy na takich samych zasadach, jak dziecko biologiczne. Inaczej 

wygląda dziedziczenie przy przysposobieniu niepełnym. Stosuje się tu następujące zasady 

przewidziane przepisem art.  937 k.c., tj: 

 przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym na równi z jego dziećmi, a zstępni 

przysposobionego dziedziczą po przysposabiającym na tych samych zasadach co dalsi 

zstępni spadkodawcy; 

 przysposobiony i jego zstępni nie dziedziczą po krewnych przysposabiającego, a 

krewni przysposabiającego nie dziedziczą po przysposobionym i jego zstępnych; 

 rodzice przysposobionego nie dziedziczą po przysposobionym, a zamiast nich 

dziedziczy po przysposobionym przysposabiający; poza tym przysposobienie nie 

narusza powołania do dziedziczenia wynikającego z pokrewieństwa. 

 
Autor: Rafał Kuźma  

Radca Prawny/Doradca Obywatelski/Mediator Sądowy 
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3. Dożywotnia służebność mieszkania a umowa dożywocia 

Dożywotnia służebność mieszkania i umowa dożywocia to bardzo często mylone ze sobą 

pojęcia, jednakże nieprzywiązywanie wagi do ich stosowania w sprawach związanych 

z rozporządzaniem nieruchomością, może mieć przykre konsekwencje. 

Umowa dożywocia, jest to umowa, w ramach której właściciel nieruchomości zobowiązuję 

się do przeniesienia jej własności na nabywcę. W zamian za przeniesienie własności nieruchomości 

nabywca zobowiązuje się do zapewnienia dotychczasowemu właścicielowi jego dożywotniego 

utrzymania. 

Istotą umowy dożywocia jest odpłatne przeniesienie własności nieruchomości w zamian za 

dożywotnie utrzymanie, to jest to umowa wzajemna, w której każda ze stron uzyskuje określoną 

korzyść. 

Zgodnie z art. 908 § 1 k.c., jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca 

zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, 

w braku odmiennej umowy: 

 przyjąć zbywcę jako domownika, 

 dostarczać mu wyżywienia, 

 dostarczyć mu ubrania, 

 zapewnić mieszkanie, 

 dostarczyć dożywotnikowi światła i opału, 

 zapewnić odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie, 

 sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. 

Umowa o dożywocie jest to umowa wzajemna, w której każda ze stron uzyskuje określoną 

korzyść i jednocześnie może ją kształtować odmiennie. 

Zgodnie z prawem, dozwolone jest również objęcie dożywociem osoby bliskiej 

dożywotnikowi. Osobą bliską dożywotnikowi mogą być członkowie jego najbliższej rodziny 

mieszkający razem ze zbywcą lub konkubenci zbywcy. 

Jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz 

zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością 

mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach 

lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do 

powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia. 

Umowa dożywocia powinna dla jej ważności być zawarta w formie aktu notarialnego, gdyż jej 

zawarcie powoduje przeniesienie prawa własności nieruchomości z momentem jej podpisania. 
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Przedmiotem umowy może być nieruchomość lub udział we własności nieruchomości. 

Dotyczy to także nieruchomości lokalowych. 

Przedmiotem tej umowy nie może być spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – możliwe 

to jest dopiero po zwarciu ze spółdzielnią umowy o przeniesienie własności lokalu, kiedy to również 

zakładana jest księga wieczysta dla danego lokalu. Dopiero po tych czynnościach możliwe jest 

ustanowienie umowy dożywocia. 

Aby operacja ta była możliwa konieczne jest uprzednie zawarcie ze spółdzielnią umowy 

przeniesienia własności lokalu. Następnie, dopiero po założeniu księgi wieczystej dla nieruchomości 

lokalowej, można dokonać zawarcia umowy o dożywocie.  

Służebność mieszkania została unormowana w przepisie art. 301 k.c. Jest to jeden z rodzajów 

służebności osobistej, czyli przysługującej konkretnej, opisanej z imienia i nazwiska osobie. Na 

podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości otrzymuje ona prawa do korzystania 

z domu lub mieszkania w zakresie uzgodnionym przez obie strony. 

Zakres ten może być różny, dlatego jest uzgadniany przez obie strony umowy. Dzięki temu 

rodzice darujący własność mieszkania lub domu na swoje dzieci, mogą zastrzec sobie prawo do 

korzystania z konkretnych pomieszczeń lub pięter – stając się tzw. służebnikami. 

Służebnik zatem ma prawo do: 

 korzystania z konkretnych pokojów lub pięter w nieruchomości,  

 korzystania ze sprzętów i pomieszczeń wspólnych dla mieszkańców całego budynku, 

m.in.: piwnicy, strychu, pralni, o ile nie należą one wyłącznie do konkretnych mieszkań, 

 przyjęcia do mieszkania czy domu małżonka i małoletnie dzieci (dzieci przyjęte jako 

małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletniości), 

 przyjęcia niespokrewnionych ze sobą osób, ale tylko wtedy, gdy zapewni im utrzymanie 

lub gdy są im niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego 

Służebnik, oprócz praw, posiada także obowiązki, a jednym z nich jest obowiązek dokładania 

się do opłat za media, z których służebnik korzysta.  

Zapamiętać należy, że służebność dożywotnia wygasa wraz ze śmiercią służebnika i nie można 

jej wcześniej znieść. Jednak, jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących 

uchybień przy wykonywaniu swego prawa (np. niszczy wyposażenia lokalu, zakłóca spokój), właściciel 

nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę. W takiej sytuacji po zmianie 

służebności na rentę, właściciel nieruchomości będzie wypłacał byłemu służebnikowi odpowiednią 

kwotę ustaloną przez sąd. 

Końcowo dodać należy, że każde mieszkanie obciążone służebnością może być kupione lub 

sprzedane i nie jest do tego wymagana zgoda służebnika. Jako że służebność ta ma charakter 

niezbywalny, konsekwencją sprzedaży mieszkania jest to, iż nabywca będzie musiał zastosować się do 

uprawnień osoby mającej służebność. Lokal będący przedmiotem takiej transakcji będzie miał zatem 

mniejszą wartość rynkową, pomniejszoną o wyliczoną przez rzeczoznawcę wartość służebności. 



 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a1

0
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

KRASNOSTAWSKI 

A zatem co różni umowę dożywocia i dożywotnią służebność mieszkania? W przypadku tej 

pierwszej, nabywca musi utrzymywać dożywotnika, natomiast w przypadku dożywotniej służebności 

mieszkania nabywca ma obowiązek zaspokojenia wyłącznie potrzeb mieszkaniowych, a nie ma 

obowiązku utrzymania. 

Autor: Rafał Kuźma  
Radca Prawny/Doradca Obywatelski/Mediator Sądowy 
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4. Koncesja, zezwolenie, wpis do rejestru działalności regulowanej 

W niektórych przypadkach, aby prowadzić biznes, trzeba dostać pozwolenie z właściwego 

urzędu, mieć konkretne uprawnienia zawodowe albo posiadać określony sprzęt lub warunki 

lokalowe.  

Reglamentacja działalności gospodarczej 

Reglamentacja działalności gospodarczej oznacza, że przedsiębiorca nie ma pełnej swobody 

zakładania i prowadzenia określonych rodzajów działalności. Najczęściej powodem ograniczenia 

swobody działalności gospodarczej są kwestie istotne dla funkcjonowania państwa, w szczególności 

bezpieczeństwo oraz interes publiczny. Może to być na przykład chęć ochrony zasobów naturalnych 

kraju, ochrona interesów konsumentów czy zapobieganie praktykom monopolistycznym. 

Przedsiębiorca, który planuje prowadzić działalność reglamentowaną, musi uzyskać prawo do 

jej podjęcia i wykonywania oraz musi spełnić szczegółowe warunki, określone w przepisach prawa. 

Ocenę, czy przedsiębiorca spełnia takie warunki, przeprowadza właściwy organ, na przykład minister 

czy prezes urzędu publicznego. Ten sam organ później weryfikuje, czy firma działa zgodnie 

z ustawowymi warunkami, a w przypadku koncesji oraz niektórych zezwoleń – także z treścią 

wydanej decyzji i warunkami zapisanymi w koncesji lub zezwoleniu. Oznacza to, że taki organ może 

przeprowadzać kontrole działalności gospodarczej, a w ostateczności – pozbawić przedsiębiorcę 

prawa do dalszego wykonywania działalności reglamentowanej. 

W Polsce reglamentacja może mieć formę: 

1. koncesji 

2. zezwolenia 

3. wpisu do rejestru działalności regulowanej. 

W przypadku niektórych działalności gospodarczych przedsiębiorca będzie potrzebować 

licencji. Dotyczy to przede wszystkim firm, których prowadzenie wymaga posiadania specjalnego 

wykształcenia lub uprawnień do wykonywania określonych zawodów, na przykład rzeczoznawcy 

majątkowego, adwokata, architekta, doradcy podatkowego. W praktyce licencja ma taki sam skutek 

jak zezwolenie – oznacza zgodę na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej, a jednocześnie 

potwierdza posiadanie określonych uprawnień. 

Co ważne, za uzyskanie koncesji, zmiany oraz promesy koncesji, zezwolenia lub wpisu do 

rejestru działalności regulowanej jest pobierana opłata skarbowa. Jej wysokość jest różna i zależy od 

rodzaju reglamentowanej działalności. 

Kiedy trzeba uzyskać koncesję, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej 

Przed złożeniem wniosku o koncesję, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności 

regulowanej należy zarejestrować swoją działalność w: 

 CEIDG – w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej; 

 Krajowym Rejestrze Sądowym – w przypadku prowadzenia spółki osobowej lub kapitałowej; 
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Jeśli jest się przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, to wniosek o wpis do rejestru działalności 

regulowanej można złożyć również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący właściwy rejestr. 

Udzielenie koncesji 

Koncesja to pozwolenie na działalność gospodarczą objęte największymi rygorami. 

O koncesję może ubiegać się każdy przedsiębiorca – także ten, który już prowadzi działalność 

gospodarczą lub posiada koncesję na wykonywanie innego rodzaju działalności. 

Przykłady działalności wymagających koncesji 

Przedmiot działalności Organ koncesyjny 

działalność górnicza 

 podziemne bezzbiornikowe 
magazynowanie substancji albo 
podziemne składowanie odpadów 

 poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
węglowodorów oraz wydobywanie 
węglowodorów ze złóż 

 poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż 
kopalin (z wyłączeniem węglowodorów) 

 wydobywanie kopalin ze złóż: 
1. koncesja wydawana przez ministra 
2. koncesja wydawana przez marszałka 

województwa 
3. koncesja wydawana przez starostę 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister właściwy do spraw środowiska lub 

starosta lub marszałek województwa 

broń – wytwarzanie i obrót materiałami 

wybuchowymi, bronią i amunicją oraz 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

działalność energetyczna 

 dystrybucja energii elektrycznej (DEE) 

 dystrybucja paliw gazowych (DPG) 

 obrót energią elektryczną (OEE) 

 obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ) 

 obrót paliwami ciekłymi (OPC) 

 

 

 

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

ochrona osób i mienia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

radio i telewizja – rozpowszechnianie 

programów radiowych i telewizyjnych, z 

wyłączeniem programów rozpowszechnianych 

 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i 



 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a1

3
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

KRASNOSTAWSKI 

wyłącznie w systemie teleinformatycznym, 

które nie są rozprowadzane naziemnie, 

satelitarnie lub w sieciach kablowych 

Telewizji 

 

Wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji 

Koncesja jest udzielana na wniosek przedsiębiorcy zawsze na czas określony nie krótszy niż 

5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na krótszy czas. 

Wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji powinien zawierać następujące dane: 

1. firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu 

2. adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej 

3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej 

(NIP) 

4. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być 

udzielona koncesja 

5. informacje oraz dokumenty określone w odrębnych przepisach regulujące działalność 

gospodarczą wymagającą koncesji. 

Wszelkie zmiany objęte zgłoszeniem do organu koncesyjnego trzeba zgłaszać temu organowi 

w terminie 14 dni od dnia ich powstania. 

Koncesja jest decyzją administracyjną. Organ wydający koncesję może: 

1) udzielić koncesji,  

2) odmówić udzielenia koncesji,  

3) ograniczyć jej zakres w stosunku do złożonego wniosku,  

4) odmówić zmiany koncesji. 

Przed wydaniem decyzji organ sprawdza, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania 

konkretnej działalności gospodarczej. Może na przykład: 

1) wezwać do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji 

poświadczającej, że spełnione są warunki określone przepisami prawa, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia 

2) dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu 

stwierdzenia, czy spełnione są warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej 

koncesją 

3) dokonać sprawdzenia, czy przedsiębiorca daje rękojmię prawidłowego wykonywania 

działalności objętej koncesją. 

Jeśli przedsiębiorca nie spełnia wszystkich wymagań albo zachodzi obawa zagrożenia 

obronności lub bezpieczeństwa państwa i obywateli, to najprawdopodobniej nie otrzyma koncesji – 

organ wyda decyzję o odmowie udzielenia koncesji albo koncesja będzie miała ograniczony zakres. 

Może również otrzymać odmowę zmiany koncesji. 
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Organ może także odmówić lub ograniczyć koncesję, jeżeli w wyniku przeprowadzonej 

rozprawy albo przetargu udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub wydano decyzję 

o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów albo akcji przedsiębiorcy i jest to 

w interesie publicznym. 

Po udzieleniu koncesji organ może kontrolować, czy przedsiębiorca prowadzi swoją 

działalność zgodnie z jej treścią i warunkami. Jeśli okaże się, że nie dotrzymuje warunków koncesji, 

organ może ją ograniczyć, czasowo wstrzymać jej udzielenie, a w niektórych przypadkach – cofnąć 

koncesję. 

Kontrola koncesji 

Raz otrzymana koncesja nie oznacza, że przedsiębiorca będzie z niej korzystać dożywotnio. 

W toku wykonywanej działalności istnieje możliwość sprawdzenia poprawności jej używania – chodzi 

oczywiście o kontrolę koncesji. 

Czynności kontrolne mają na celu sprawdzenie prawidłowości świadczonych przez 

przedsiębiorcę usług oraz to, czy koncesja nie jest nadużywana. Zgodnie z treścią art. 40 Prawa 

przedsiębiorców organ koncesyjny jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej w zakresie: 

1) zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją; 

2) przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej; 

3) obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych 

obywateli. 

Kontrolę mogą przeprowadzać osoby upoważnione przez odpowiedni organ koncesyjny. Ze 

względu na rygorystyczny charakter pozwolenia, jakim jest koncesja, kontrolerzy posiadają 

szczególne uprawnienia podczas wykonywania swoich czynności. 

Osoby upoważnione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli są uprawnione 

w szczególności do: 

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana 

działalność gospodarcza objęta koncesją, w dniach i w godzinach, w których ta działalność 

jest wykonywana lub powinna być wykonywana; 

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników 

informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli. 

W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli uchybień organ koncesyjny może wezwać 

przedsiębiorcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Takie żądanie wymaga jednak, aby organ 

kontrolujący, a w zasadzie osoby dokonujące czynności kontrolnych z ramienia organu koncesyjnego, 

wykazały uprzednio fakt naruszenia udzielonej koncesji oraz zakres nieprawidłowości (stopień 

i charakter stwierdzonych naruszeń). 

Co ważne, jeśli naruszenia przedsiębiorcy będą bardzo rażące, organ koncesyjny ma prawo 

w takiej sytuacji do natychmiastowego cofnięcia udzielonej koncesji, bez uprzedniego wzywania do 

złożenia wyjaśnień lub naprawienia uchybień. Zależy to jednak w głównej mierze od 

nieprawidłowości w zakresie wykorzystywanej koncesji oraz rodzaju prowadzonej działalności – 
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przykładowo przepisy dotyczące koncesji w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych są 

bardziej rygorystyczne niż regulacje prawne obejmujące koncesjonowaną działalność ochrony mienia. 

Czynności kontrolne mogą być podejmowane wyłącznie w odniesieniu do wykorzystywanej 

koncesji. Innymi słowy, kontrolerzy nie mają prawa sprawdzać działalności danego przedsiębiorstwa, 

która nie musi być koncesjonowana. Co więcej, kontrola nie może być skierowana w żaden sposób na 

prywatne kwestie przedsiębiorcy oraz osób z nim pracujących – musi mieć wyłącznie zawodowy 

charakter. Każdy kontroler powinien przed przystąpieniem do swoich czynności okazać legitymację, 

upoważnienie od organu koncesyjnego oraz ważną decyzję o wszczęciu i zakresie kontroli na terenie 

danego zakładu pracy. Konieczna jest także informacja o terminie planowanych czynności. 

Czynności kontrolne mogą zakończyć się na dwa różne sposoby: 

 stwierdzeniem, że dana koncesja jest realizowana prawidłowo i nie doszło w tym zakresie do 

żadnych uchybień; 

 stwierdzeniem, że doszło do nieprawidłowości w zakresie wykorzystywania udzielonej 

koncesji, a następnie jej odebraniem (w przypadku rażących nadużyć) albo zobowiązaniem 

przedsiębiorcy do udzielenia wyjaśnień i naprawienia wadliwych działań (w przypadku 

nadużyć o lżejszym charakterze). 

Jeśli organ kontrolny stwierdzi, że doszło do nadużyć przy wykonywaniu koncesji, 

zobowiązany jest wydać stosowną decyzję pokontrolną, która musi być połączona z dokładnym 

protokołem pokontrolnym. Przedsiębiorca musi być w niej pouczony o prawie do odwołania się 

w wyznaczonym terminie (z reguły wynoszącym 14 dni od chwili odebrania stosownej decyzji). Jeżeli 

zdaniem przedsiębiorcy doszło do uchybień podczas kontroli lub jej efekt jest niezgodny z prawdą, 

konieczne będzie wniesienie stosownego odwołania i dalsze wyjaśnianie całej sprawy. Co prawda 

Kodeks postępowania administracyjnego nie wymaga, aby odwołanie zawierało jakiekolwiek 

uzasadnienie (wystarczające jest, aby odwołujący się był niezadowolony z wydanej decyzji), jednak 

dobrym pomysłem jest zebranie dowodów, które przekonają organ kontrolny o zasadności twierdzeń 

zawartych w odwołaniu. W praktyce bardzo często wystarczające jest naprawienie drobnych 

uchybień przez przedsiębiorcę, aby mógł on dalej bez problemu korzystać z udzielonej mu wcześniej 

koncesji. Jeśli jednak naruszenia są zbyt poważne, organ odbierze zezwolenie na prowadzenie 

określonej działalności i nałoży karę pieniężną, a w skrajnych przypadkach także karę pozbawienia 

wolności na przedsiębiorcę. Utrata koncesji nie jest z reguły definitywna, istnieje więc możliwość 

ponownego ubiegania się o jej udzielenie w przyszłości. 

Promesa koncesji 

Jeśli przedsiębiorca zamierza podjąć działalność gospodarczą, która wymaga koncesji, to 

przed jej uzyskaniem może ubiegać się o przyrzeczenie wydania koncesji – tak zwaną promesę. 

W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może być krótszy niż 6 miesięcy. W tym czasie 

organ nie może odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej 

w promesie, chyba że: 

1) zmianie uległy dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy 

2) nie zostały spełnione wszystkie warunki określone w promesie 

3) nie zostały spełnione warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją 
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4) jest to uzasadnione ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub 

obywateli. 

Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej 

Zezwolenie również jest aktem administracyjnym, ale w tym przypadku, jeśli przedsiębiorca 

spełni warunki udzielenia zezwolenia, właściwy organ nie może odmówić mu przyznania zezwolenia. 

Jeżeli chodzi o samą definicję zezwolenia, jest to pozwolenie na wykonywanie działalności w sposób 

legalny, tj. zgodny z prawem. 

Dana działalność może wymagać zezwolenia, tylko jeśli zostało to wprost określone 

w przepisach. Zezwolenia są wydawane po sprawdzeniu, czy przedsiębiorca jest w stanie i ma 

możliwości techniczne lub organizacyjne wykonywania określonej działalności gospodarczej. 

Zezwolenie ma formę decyzji administracyjnej i jest wydawane w trybie postępowania 

administracyjnego. Może zawierać warunki specjalne, które także trzeba spełnić. 

Przykłady działalności wymagającej zezwolenia: 

1) Działalność związaną ze sprzedażą alkoholu (zarówno hurtową, jak i detaliczną), 

2) Działalność dotyczącą hazardu – organizowania i prowadzenia gier na automatach, gier 

losowych, loterii i zakładów bukmacherskich, 

3) Działalność związaną z gospodarką odpadami – usuwanie, wykorzystywanie, 

unieszkodliwianie odpadów 

4) Działalność dotycząca zwierząt – prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

5) Działalność ubezpieczeniową i wykonywanie pośrednictwa ubezpieczeniowego, 

6) Działalność związaną z rejestracją pojazdów samochodowych – produkcja i sprzedaż tablic 

rejestracyjnych. 

Różnice między koncesją a zezwoleniem 

Podstawowe różnice pomiędzy zezwoleniem a koncesją uwzględniają katalog działalności 

gospodarczych objętych tymi formami regulacji. Warto zwrócić uwagę, iż inne dziedziny są objęte 

przyznaniem zezwolenia, a inne koncesji. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku koncesji Państwo 

niejako rezygnuje z monopolu. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku zezwolenia. Zezwolenie jest 

wydawane w formie decyzji związanej, natomiast cechą koncesji jest jej uznaniowość. Oznacza to, że 

organ wydający zezwolenie musi je przyznać po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych 

warunków. Natomiast w przypadku koncesji, organ wydający decyzję ma pełną swobodę w tym 

zakresie i może decydować według własnego uznania. Ponadto, celem zezwolenia jest sprawdzenie, 

czy przedsiębiorca aby na pewno spełnia warunki konieczne do wykonania danej działalności. 

Koncesja natomiast ma za zadanie w sposób elastyczny i indywidualny regulować działalność danego 

przedsiębiorstwa. 

Wpis do rejestru działalności regulowanej 

Działalność regulowana jest najprostszą formą reglamentacji działalności gospodarczej 

w Polsce. Wymaga od przedsiębiorcy: 

1) spełnienia określonych warunków jej prowadzenia 



 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a1

7
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

KRASNOSTAWSKI 

2) złożenia wniosku o wpisu do rejestru działalności regulowanej 

3) złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności 

(jako załącznik do wniosku). 

Rejestry działalności regulowanej są jawne i każdy może je przeglądać za pośrednictwem organu, 

który je prowadzi. W rejestrze są ujawnione dane dotyczące firmy, numer NIP lub – na wniosek 

organu – inne dane, ale tylko te, które są zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej odmawia wpisu do rejestru, gdy: 

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania 

działalności gospodarczej objętej wpisem 

2) wykreślono przedsiębiorcę z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania 

decyzji o zakazie wykonywania działalności w okresie 3 lat poprzedzających złożenie 

wniosku 

3) w przypadkach określonych w szczegółowych przepisach. 

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie 

o dokonaniu wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku wraz z oświadczeniem 

o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr 

jest prowadzony. 

W przypadku zaprzestania wykonywania działalności regulowanej należy złożyć do organu 

prowadzącego rejestr wniosek o wykreślenie cię z rejestru. Jeśli w ogóle przedsiębiorca zamierza 

zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej, wystarczy, że dokona wyrejestrowania 

w CEIDG albo wykreślenia z KRS (w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności). 

Przykłady działalności wymagających wpisu do rejestru działalności regulowanej: 

Przedmiot działalności Organ prowadzący rejestr 

Przechowywanie dokumentacji osobowej i 

płacowej pracodawców o czasowym okresie 

przechowywania 

Marszałek województwa 

Konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony 

roślin 

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i 

nasiennictwa 

Usługi detektywistyczne Minister właściwy do spraw wewnętrznych 

Prowadzenie: 

 indywidualnej praktyki lekarskiej, 

 indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej 

 grupowej praktyki lekarskiej 

Okręgowa rada lekarska 

Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, 

pracowni psychologicznej dla instruktorów, 

egzaminatorów i kierowców. Organizowanie 

Starosta właściwy ze względu na miejsce 

wykonywania działalności 
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kursów dokształcających dla kierowców 

przewożących towary niebezpieczne 

Organizowanie imprez turystycznych  Marszałek województwa 

 

Autor: Rafał Kuźma  
Radca Prawny/Doradca Obywatelski/Mediator Sądowy 
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5. Utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych 

W polskim systemie prawnym przewidziano bardzo dużo przypadków, w których kierowca 

może stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W ostatnich latach notuje się znaczne 

zaostrzenie polityki penalnej, która rozszerzyła zakres sytuacji pozwalających na zabranie prawa 

jazdy. 

Przepisy dotyczące sytuacji zatrzymania prawa jazdy oraz odebrania uprawnień do 

kierowania pojazdami wprowadzone zostały między innymi przez ustawę o kierujących pojazdami 

z dnia 5 stycznia 2011 roku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 niniejszej ustawy: Prawo jazdy jest wydawane 

przez starostę, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz 

po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. 

Zatrzymanie prawa jazdy a utrata uprawnień do kierowania pojazdami 

Należy zwrócić uwagę, na konieczność rozróżnienia okoliczności zatrzymania prawa jazdy, od 

czynności pozbawienia uprawnień do kierowania pojazdami. W wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2014 r., sygn.: II SA/Rz 803/13 Sąd stwierdził, że: 

„decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy nie jest tożsama z decyzją o cofnięciu uprawnień do kierowania 

pojazdami”. Wniosek ten sąd oparł na treści art. 102 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o kierujących 

pojazdami.  

Zatrzymanie prawa jazdy może oznaczać tylko zawieszenie uprawnień do kierowania albo 

nawet jego utratę. Może nastąpić to z takich powodów jak np.: przekroczenia dopuszczalnej 

prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym, przewożenia zbyt dużej liczby pasażerów, 

nieczytelności prawa jazdy, podejrzenia podrobienia lub przerobienia dokumentu prawa jazdy, 

upływu jego terminu ważności, prowadzenia pojazdu niewyposażonego w obowiązkową blokadę 

alkoholową, kierowania pojazdu mimo obowiązywania zatrzymania, cofnięcia prawa jazdy lub 

sądowego zakazu; przekroczenia tolerowanej liczby 24 punktów karnych. 

Co ciekawe, zatrzymanie prawa jazdy grozi od kilku lat także dłużnikom alimentacyjnym. O ile 

zobowiązany do łożenia alimentów uchyla się od obowiązku, to jest przez okres ostatnich 6 miesięcy 

świadczył pieniądze w kwocie niższej niż 50% od ustalonych alimentów, starosta może zatrzymać 

prawo jazdy. W takim wypadku osoba uprawniona do alimentów (najczęściej rodzic działający 

w imieniu dziecka) może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu 

na swoje miejsce zamieszkania wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do 

takiego wniosku należy dołączyć zaświadczenie uzyskane od komornika prowadzącego postępowanie 

egzekucyjnego o bezskuteczności egzekucji alimentów, zawierające informacje o stanie egzekucji, 

przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania 

zasądzonych alimentów. Nawet jednak, gdy takie zaświadczenie nie zostanie załączone, to organ sam 

zwróci się do właściwego komornika o jego przesłanie. Na skutek powyższego wniosku organ albo 

samodzielnie wszczyna postępowanie albo – gdy zajdzie taka potrzeba z uwagi na odmienne miejsce 

zamieszkania – występuje z wnioskiem do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego o podjęcie wobec niego działań. Prawo 

jazdy nie jest odbierane dłużnikowi alimentacyjnemu na zawsze. Istnieje bowiem możliwość 
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uchylenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Jest to jednak możliwe tylko na wniosek organu (wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika), 

w przypadku wystąpienia jednej z poniższych przesłanek. Pierwszą z nich jest ustanie przyczyny 

zatrzymania prawa jazdy. oraz wywiązywanie się przez dłużnika alimentacyjnego przez okres 

ostatnich 6 miesięcy w każdym miesiącu z ciążących na nim zobowiązań alimentacyjnych w kwocie 

nie niższej niż 50% kwoty alimentów ustalonych w orzeczeniu sądowym lub ugodzie. Obie te 

przesłanki muszą być spełnione łącznie, a zatem nie wystarczy spełnienie tylko jednej z nich. Co się 

tyczy tej ostatniej okoliczności, to nie chodzi o jednorazowe pokrycie 50% kwoty alimentów za 

ostatnie 6 miesięcy, ale systematyczność w płaceniu alimentów przez okres kolejnych 6 miesięcy, 

przy czym w żadnym z tych miesięcy zapłacona kwota nie może być niższa niż 50% należności 

alimentacyjnej. Drugą z przesłanek jest utrata statusu dłużnika alimentacyjnego, co nastąpi 

w przypadku spłaty całości zadłużenia alimentacyjnego 

Decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami 

Zgodnie z art. 103 ustawy o kierujących pojazdami: Starosta wydaje decyzję administracyjną 

o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku: 

1) stwierdzenia: 

a) na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdem, 

b) na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdem, 

c) utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego 

w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, 

d) niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być 

przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b; 

2) ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu 

drogowego w okresie 5 lat od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 98a ust. 4, dotyczącej 

konieczności ukończenia kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 3 pkt 1; 

3) popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub 

jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 

4) orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów; 

5) kierowania pojazdem silnikowym w przedłużonym okresie, o którym mowa w art. 102 ust. 1d; 

6) uchylenia sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 182a § 3 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy. 

 

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów 

Najpopularniejsze przypadki utraty omawianych uprawnień wiążą się orzeczeniem zakazu 

prowadzenia pojazdu za przekroczenie przepisów prawnych. Sprawcy zabiera się prawo jazdy za 

popełnienie przestępstwa przeciw bezpieczeństwu drogowemu, jeżeli znajdował się w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Warto pamiętać, że przestępstwem przeciw 

bezpieczeństwu drogowemu jest nie tylko sama jazda po pijanemu czy pod wpływem innych 

środków. 
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Innymi występkami, za które grozi utrata uprawnień w podanych wyżej okolicznościach, są 

też sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub jej bezpośredniego 

niebezpieczeństwa i spowodowanie wypadku. W podanych sytuacjach zabiera się prawo jazdy 

również w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia. Innymi przestępstwami są dopuszczenie po 

pijanemu do ruchu niebezpiecznego pojazdu oraz zapewnianie po pijanemu bezpieczeństwa ruchu 

pojazdów mechanicznych. Jeżeli sprawca dopuścił się wspomnianych przestępstw „na trzeźwo”, to 

i tak grozi mu utrata uprawnień, jeśli sąd przyjmie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża 

bezpieczeństwu w komunikacji. 

Można mieć zabrane prawo jazdy nie kierując pojazdem. Orzeczenie zakazu jest możliwe 

w stosunku do współsprawcy przestępstwa albo osoby uczestniczącej w ruchu, na przykład pieszego 

lub pasażera. Zakaz prowadzenia pojazdów można orzec także za niektóre wykroczenia, to jest: jazda 

po użyciu alkoholu (od 0,2 do o,5 promila alkoholu we krwi albo od  0,1 do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 

wydychanego powietrza) i podobnie działającego środka, nieudzielenie pomocy ofierze wypadku 

przez jego uczestnika, niezachowanie należytej ostrożności i spowodowanie zagrożenia w ruchu 

drogowym, ignorowanie kontroli drogowej oraz jazda bez uprawnień (co nie oznacza utraty 

uprawnień, ale niemożność ich nabycia). 

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami 

Dodatkowe restrykcje obejmują osoby po pierwszym zdanym egzaminie na prawo jazdy. 

Starosta może cofnąć im uprawnienia, o ile w ciągu roku przekroczą 20 punktów karnych. „Młodzi” 

kierowcy mogą też stracić uprawnienia, jeśli w okresie 2 lat od wydania im po raz pierwszy prawa 

jazdy popełnili przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (cofnięcie może nastąpić 

niezależnie od orzeczenia zakazu sądowego) lub  dowolne trzy wykroczenia spośród czynu tzw. 

zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu, prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie 

działającego środka, niezachowania ostrożności na drodze wewnętrznej oraz przekroczenia 

dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h. 

Utrata uprawnień do kierowania pojazdami wcale nie musi wynikać z popełnienia 

przestępstwa czy wykroczenia. Cofnięcie prawa jazdy może nastąpić ze względu na stan zdrowia 

fizycznego i psychicznego. Przeciwwskazania zdrowotne, wynikać z problemów ze wzrokiem, 

słuchem, zachowaniem równowagi, nerkami, cukrzycą, układem ruchu, sercowo-naczyniowym, 

oddechowym, nerwowym, w tym padaczki. Mogą także pochodzić z choroby psychicznej, 

nadużywania lub uzależnienia od alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu lub ich 

nadużywanie, stosowania lekarstw mogących mieć wpływ na kierowanie, a także z innych poważnych 

zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami. 

Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień 

Zgodnie z art. 180a Kodeksu Karnego: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub 

w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu 

o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Jest to jedno z nielicznych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 

o charakterze indywidualnym właściwym. Jego sprawcą może być wyłącznie osoba posiadająca 
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uprawnienia do kierowania pojazdami, której te uprawnienia zostały cofnięte przez uprawniony 

organ. Przepis zakazuje prowadzenia pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, w strefie 

zamieszkania lub w strefie ruchu. Nie jest objęte zakresem zakazu prowadzenie pojazdu 

niemechanicznego lub prowadzenie pojazdu mechanicznego poza wskazanymi w przepisie miejscami. 

Konieczne jest, aby decyzja o cofnięciu uprawnień była ostateczna. Nie ma znaczenia przyczyna 

cofnięcia. Nie wyczerpuje znamion tego przestępstwa prowadzenie pojazdu mechanicznego po 

przywróceniu cofniętych uprawnień (art. 103 ust. 3 KierPojU) w sytuacji gdy została wydana decyzja 

o ich przywróceniu, lecz kierowca nie odebrał prawa jazdy. Kryminalizacji nie jest poddane 

prowadzenie pojazdu przez osoby nieposiadające uprawnień do ich prowadzenia z innych przyczyn. 

Mogą to być osoby, które w ogóle nie uzyskały uprawnień lub zostało im zatrzymane prawo jazdy na 

podstawie art. 135 ust. 1 PrRuchDrog lub art. 102 ust. 1 pkt 1 – 5 KierPojU. 

Przestępstwo to jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2). Zgodnie z art. 58 § 1 k.k. sąd orzeka karę pozbawienia wolności tylko wtedy, gdy 

inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary. Możliwe jest warunkowe umorzenie 

postępowania (art. 66 § 1 i 2 k.k.) i orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat (art. 67 § 3 

k.k.). 

Cofnięcie w trybie administracyjnym prawa jazdy a dokument wydany przez inne państwo UE: 

Cofnięcie w trybie administracyjnym prawa jazdy wydanego przez właściwy organ 

Rzeczypospolitej Polskiej (z powodu przekroczenia limitu punktów karnych) nie pozbawia kierowcę 

możliwości kierowania pojazdami w oparciu o ważny dokument wydany przez inne państwo Unii 

Europejskiej. Kierowca korzystający z takiego dokumentu nie popełnia wykroczenia z art. 94 § 1 k.w. 

(II Waz 87/07 – wyrok SO Tarnów z dnia 25-07-2007). 

Autor: Rafał Kuźma  
Radca Prawny/Doradca Obywatelski/Mediator Sądowy 

 


