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Wzór nr 2 – wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

Poznań, 1 czerwca 2009 r.

Michał Dębski
ul. Narutowicza 116/8
60-004 Poznań

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
     Wydział II Orzeczniczy
     60-510 Poznań
     ul. Krasińskiego 18

Wniosek
o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji

dotyczy: skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w  Poznaniu z  dnia 
1 lutego 2009 roku (l.dz. AR-5680/11/09/MF, decyzja nr 11/2009) utrzymującej w mocy decyzję Komendanta 
Miejskiego Policji w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2008 roku (nr MR-A-5381/8456/98/08) o nałożeniu kary 
pieniężnej w kwocie 5000 zł za wykonywanie przewozu drogowego osób bez wymaganego zezwolenia.

Na podstawie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wnoszę o: 

wstrzymanie wykonania w  całości zaskarżonej decyzji z  powodu niebezpieczeństwa wyrządzenia 
znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Uzasadnienie
Wnoszę o wstrzymanie przez Sąd wykonania w całości zaskarżonej przeze mnie decyzji z powodu nie-

bezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Mam na 
utrzymaniu rodzinę: żonę oraz trójkę małoletnich dzieci. Moim jedynym źródłem dochodów jest działal-
ność polegająca na wykonywaniu przewozu osób. Za wykonywaną pracę pobieram wynagrodzenie, które 
średnio za okres ostatnich 3 miesięcy wynosiło brutto 1200 zł. Jednocześnie uiszczam miesięcznie opła-
ty: ZUS oraz wydatki na paliwo. Nie mam żadnych oszczędności. 

Konsekwencje egzekucji kwoty 5000 zł mogą być trudne do odwrócenia, a późniejszy zwrot tej kwoty 
może nie przywrócić stanu sprzed egzekucji. Branża, w której pracuję, wymaga ciągłych nakładów finan-
sowych – prowadzonej przeze mnie działalności nie można wykonywać bez wydatków na paliwo, ubezpie-
czenie, przeglądy techniczne. Egzekucja kary pieniężnej pozbawi mnie płynności finansowej i uniemożli-
wi pokrywanie bieżących, niezbędnych wydatków związanych z prowadzoną działalnością. Taka sytuacja 
może w  konsekwencji doprowadzić do konieczności zaprzestania prowadzenia działalności w  postaci 
przewozu drogowego osób, co będzie stanowiło trudny do odwrócenia skutek.

Te wszystkie powody skłaniają mnie do złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania w całości zaskar-
żonej decyzji z  powodu niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody i  spowodowania trudnych do 
odwrócenia skutków dla mnie i dla mojej rodziny.

Michał Dębski
(własnoręczny podpis)
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– odpis wniosku
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