Słowniczek terminów użytych w podręczniku BIIAB LEVEL2 NATIONAL
CERTIFICATE FOR PERSONAL LICENCE HOLDERS
Słowo lub zwrot

Definicja znaczenia w kontekście prawa i praktyki koncesjonowania

Procentowa zawartość
Miara procentowej zawartości alkoholu w napoju
alkoholu wg objętości
AHRS

Strategia ograniczenia szkodliwego wpływu alkoholu

Alkohol

Napój o zawartości alkoholu przekraczającej 0,5%

Odwołanie

Proces, który umożliwia odwołanie się od decyzji

ASBO

Sądowy zakaz zachowań antyspołecznych

Osoba upoważniona

Osoba, która została przeszkolona przez DPS lub posiadacza personal
licence i upoważniona do sprzedaży alkoholu

Upijanie się

Rozmyślne picie alkoholu w celu wprowadzenia się w stan nietrzeźwości
lub spożycie dużej ilości alkoholu przy jednej okazji lub w krótkim czasie.

Naruszenie

Złamanie prawa

Nakaz zamknięcia

Nakaz zamknięcia jednego lub wszystkich premises w danym rejonie

Warunki

Środki uzgodnione przez licensing authority i premises licence holder jako
niezbędne do zrealizowania celów koncesjonowania

Konsumpcja,
konsumować

Jeść lub pić

Wyrok skazujący

Uznanie osoby za winną wykroczenia

Crime and Disorder
Reduction
Partnerships

Strategie współpracy na skalę lokalną, których celem jest ograniczenie
przestępczości i zakłócania porządku publicznego w danym rejonie. Inne
określenie: Community Safety Partnerships

Weryfikacja
niekaralności

Obrona

Proces, który umożliwia osobie wykazanie, że figuruje bądź nie figuruje
ona w krajowym rejestrze karnym

Argument prawny, na jaki powołuje się osoba, która zaprzecza, jakoby
popełniła wykroczenie.

Designated premises Osoba, która odpowiada za przestrzeganie przepisów w premises, w
supervisor
którym prowadzona jest sprzedaż alkoholu.
Zakłócenie porządku

Głośne, uciążliwe zachowanie, często pod wpływem alkoholu.

Due diligence

Podjęcie wszelkich praktycznych kroków, aby zapobiec złamaniu prawa.

Wyjątek

Przypadek, do jakiego nie stosuje się prawo lub przepis.

Wyposażenie lokalu
służące do rozrywki

Na przykład parkiet do tańca lub fortepian, służące zapewnieniu rozrywki.

Wykroczenie za
granicą

Wykroczenie podobne do relevant offence, ale popełnione poza granicami
Anglii i Walii.

Forfeit, forfeiture

Trwałe odebranie, przepadek

Frywolny

Niepoważny

Wysłuchanie stron

Możliwość przedstawienia argumentów przez strony w sporze dotyczącym
koncesji.

HM Revenue and
Customs

Organ zajmujący się egzekwowaniem prawa dotyczącego cła i podatku
VAT

Strona
zainteresowana

Osoba lub osoby mieszkające lub pracujące w okolicy premises

Tymczasowe
Proces przywrócenia premises licence w krótkim czasie
przywrócenie koncesji
Wygasać

Utracić ważność, przestać obowiązywać

Posiłek serwowany w Gorące posiłki i napoje serwowane od 23:00 do 5:00 — działalność
godzinach nocnych
podlegająca koncesji.
Działalność
podlegająca koncesji

Wyróżnia się cztery rodzaje działalności podlegającej koncesji. Wszystkie
razem i każda z osobna wymagają premises licence.

Licensing authority

Organ władz lokalnych odpowiedzialny za sprawy związane z koncesjami.

Cele koncesjonowania Cztery zasady, na których opiera się Ustawa.
Warunki, które muszą zostać spełnione w każdym premises posiadającym
Warunki obowiązkowe koncesję na sprzedaż alkoholu. Spełnienie tych warunków jest
obowiązkowe.
Zawiadomienie

Poinformowanie władz lokalnych o tym, że ma nastąpić temporary event
notice. W większości innych spraw wnosi się podanie.

Sprzeciw

W kontekście prawa odnoszącego się do koncesji, sprzeciw określany jest
jako relevant representation. Policja może wnieść sprzeciw wobec
temporary event notice lub kandydatury na stanowisko DPS.

Operating schedule

Plan działania firmy. Plan taki należy dołączyć do wniosku o wydanie
premises licence.

Kara

Kara; zazwyczaj kara grzywny i/lub pozbawienia wolności.

Personal licence

Koncesja przyznana osobie, zezwalająca na sprzedaż alkoholu w

powiązaniu z premises licence.
Premises licence

Koncesja wystawiona na lokal, zezwalająca na prowadzenie działalności
podlegającej koncesjonowaniu.

Zakazy

Czynności zabronione przez prawo

Oświadczenie
tymczasowe

Rodzaj koncesji (premises licence) udzielanej na lokal w trakcie budowy
lub remontu.

Rozrywka podlegająca Rozrywka określona w ustawie jako działalność podlegająca
regulacji
koncesjonowaniu.
Przepisy

Instrukcje, których rząd udziela lokalnym władzom odpowiedzialnym za
koncesjonowanie, dotyczące opłat i procedury rozpatrywania wniosków.

Zainteresowane
organy władzy

Organy władzy zainteresowane zagadnieniami związanymi z polityką
koncesjonowania.

Relevant offence

Przestępstwo kryminalne wymienione w ustawie jako powód do odebrania
personal licence.

Relevant
representations

Sprzeciw wobec przyznania premises licence.

Powtórzenie

Sprzeciw podobny do wysuniętego wcześniej przez tę samą osobę w ciągu
jednego roku.

Aktualizacja

Proces prawny, który pozwala wprowadzić zmiany do operating schedule
danego premises po to, aby zapewnić realizację celów koncesjonowania.

Cofnięcie

Odebranie; zazwyczaj używane w odniesieniu do premises licence

Ocena ryzyka

Ocena elementów ryzyka i sposobów ich zmniejszenia. Przed złożeniem
wniosku o wydanie premises licence ocenę taką musi przedstawić osoba,
która ubiega się o premises licence.

Towary przemycone

Towar przyjęty bez opłacenia podatku

Wytyczne Sekretarza
Rządowe wytyczne dla władz lokalnych w sprawie wdrożenia Ustawy
Stanu
Osoba pilnująca
Osoby pilnujące wejścia do lokalu muszą posiadać licencję SIA (Security
porządku posiadająca
Industry Authority)
koncesję SIA
Wyrok skazujący,
który uległ zatarciu

Wyrok skazujący, który został usunięty z rejestru karnego po upływie
określonego czasu.

Statement of licensing Dokument określający cele i zasady działania licensing authority,
policy
publikowany co trzy lata.
Zawieszenie

Czasowa utrata ważności; zazwyczaj dotyczy personal licence lub
premises licence.

Temporary Event
Notice (TEN)

Sposób, w jaki działalność podlegająca koncesji może być prowadzona w
lokalu, gdzie zwykle nie jest to dozwolone.

Przeniesienie

Proces przeniesienia premises licence na drugą osobę.

Sprzedaż alkoholu, której nie obejmują warunki premises licence i
Sprzedaż alkoholu bez
operating schedule, a także sprzedaż prowadzona w lokalu bez koncesji
zezwolenia
TEN i bez premises licence.
Wyrok skazujący, który jest wpisany do rejestru karnego i który może być
Wyrok skazujący,
który nie uległ zatarciu przyczyną odmówienia wydania personal licence.
Zmiana

Proces, który umożliwia wprowadzenie zmian w operating schedule,
polegających np. na rozszerzeniu koncesjonowanej działalności lub
przedłużeniu godzin otwarcia lokalu.

Okolica

Okolica. Dokładny sens tego pojęcia pozostaje do interpretacji sądu.

Sprzeciw szykanujący Sprzeciw, który uznano za wynikający z rywalizacji w biznesie.

