
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Filipa Libickiego 

na 2. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara 

Szanowny Panie Ministrze! 

W ostatnim czasie zwrócił się do mnie pan mecenas J.N., reprezentujący mieszkańca mojego okręgu wy-

borczego, pana P.S., i przedstawił mi następującą sprawę. 

„Szanowny Panie Senatorze! 

Nawiązując do Pańskiego spotkania z Panem P.S. z dnia 5 listopada b.r. i dokonanych ustaleń, pragnę 

przypomnieć, na czym polega problem, z którym boryka się Pan P.S. 

1. Zgodnie z prośbą Pana S. pragnę przypomnieć, że wykonywał on przez niemal 30 lat działalność go-

spodarczą, nie dając powodu do wyciągania sankcji karnych za naruszenie przepisów prawa. 

Pan S. prowadził działalność polegającą na odpłatnym transporcie drogowym na podstawie licencji wyda-

nej 15 lat temu. W związku ze zbliżającym się upływem terminu ważności licencji Pan S. złożył wniosek 

o wydanie nowej licencji. 

W okresie po złożeniu wniosku minął termin ważności starej licencji i faktycznie Pan S. wykonywał 

transport drogowy i wtedy doszło do kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Policji; okazało się, że 

okazana licencja straciła ważność kilka dni wcześniej. Z tego też powodu wojewódzka inspekcja transportu 

drogowego wydała decyzję o wymierzeniu grzywny w kwocie 12 000 zł. 

Przyznać należy, że Pan S. nie odwoływał się od decyzji, ubiegał się za to o ulgę w spłacie grzywny. De-

cyzja była odmowna. Pan S., przy mojej pomocy, napisał odwołanie, wskazując m.in., że przyznanie ulgi 

w spłacie grzywny (polegające na częściowym umorzeniu albo rozłożeniu płatności na raty) złagodzi rygo-

ryzm grzywny. 

Niestety, Główny Inspektor Transportu Drogowego stanął stanowczo na straży dyscypliny finansów pu-

blicznych i utrzymał decyzję w mocy. 

Mamy jeszcze 20 dni na złożenie skargi do sądu administracyjnego. 

2. W załączeniu przesyłam skany z odnośnymi decyzjami. Pozwolę sobie także przesłać skan ze skargą do 

sądu administracyjnego, co może być przydatne, gdyby Pan Senator był w kontakcie z Panem Bodnarem – 

Rzecznikiem Praw Obywatelskich”. 

Załączam stosowne dokumenty w tej sprawie. 

Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – o ile to możliwe – pomoc w tej spra-

wie. 

Z wyrazami szacunku 

Jan Filip Libicki 

 
 


