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ZADANIE NR 5 – CASUS 

 

I. Polecenie 

Proszę przeczytać dokładnie przedstawiony casus. W oparciu o podane w pkt IV podstawy prawne, 

a także powiązane z nimi komentarze lub/i orzecznictwo (np. z programu Legalis lub Lex) należy 

odpowiedzieć na poszczególne pytania pomocnicze umieszczając je w karcie odpowiedzi (plik excel 

„TIIK zadanie nr 5 casus – karta odpowiedzi”). Odpowiedzi powinny być krótkie (równoważniki zdań; 

od jednego do kilkunastu słów).   

Po wykonaniu tego zadania nazwę pliku należy zmienić wg wzoru: Nazwisko Imię nr indeksu nr 

grupy z TIIK (np. Kowalski Jan 234566 TIIK gr. 1), a następnie przesłać go na adres e-mail: 

wojciech.bijas@uwr.edu.pl. Odpowiedzi będą przyjmowane tylko w terminie określonym w 

ogłoszeniu.  

Zadanie nr 5 (casus) jest wyłącznie dla osób chętnych, które mają zamiar podwyższenia swojej 

oceny końcowej z Technik Informacji i Komunikacji. Ocena uzyskana z rozwiązania casusu będzie 

zastępowała najsłabszą uzyskaną ocenę z zestawów zadań od 1 do 4.  

Dane i stan faktyczny podany w casusie są fikcyjne. 

 

II. Casus 

Agnieszka K. założyła jednoosobową działalność gospodarczą. Chciałaby w jej ramach 

zatrudnić kilku kierowców, który dokonywaliby krajowego transportu osób pojazdami przeznaczonymi 

konstrukcyjnie do przewozu 8 osób (łącznie z kierowcą). Dowiedziała się, że zgodnie z art. 5b ustawy 

o transporcie drogowym musi uzyskać licencję na wykonywanie takiej działalności. Urząd do którego 

składała dokumenty zażądał m.in. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Agnieszka K. została 

pół roku temu skazana za popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. (prowadzenie pojazdu 

mechanicznego w stanie nietrzeźwości), co zostało wskazane na ww. zaświadczeniu (kara nie uległa 

jeszcze zatarciu).      

 

III. Pytania pomocnicze 

 

1) Czy osoba skazana za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji może uzyskać 

licencję na przewóz osób? (tak/nie) 

2) Czy zgodnie z art. 5 c ust. 1 pkt 1 ppkt a ustawy o transporcie drogowym, przestępstwo z art. 

178a § 1 k.k. jest jednym z „przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji”? (tak/ nie) 

3) Czy fakt, że Agnieszka K. nie będzie osobiście dokonywała przewozu osób ma znaczenie dla 

uzyskania ww. licencji? (tak/nie) 

4) Jaka powinna być decyzja organu administracji publicznej ? (przyznanie licencji czy odmowa 

przyznania?) 
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IV. Podstawy prawne 

1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. 

zm.) – art. 5b i 5 c    

2) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – art. 178a 

§ 1 


