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Dział I. Artykuły. 

 

Sprawy cywilne. 

 

I. Odmowa wszczęcia postępowania egzekucyjnego na podstawie notarialnie 

potwierdzonego odpisu wyroku sądowego w sprawie o alimenty zaopatrzonego w klauzulę 

wykonalności. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się pani M., która poinformowała dyżurującego w 

Centrum prawnika, że komornik sądowy odmówił wszczęcia postępowania egzekucyjnego, na 

podstawie notarialnie potwierdzonego odpisu wyroku sądowego w sprawie o alimenty zaopatrzonego w 

klauzulę wykonalności. Pani M. wyjaśniła przy tym, że przy sporządzaniu odpisu informowała notariusza 

o celu, dla którego zamierza odpisu użyć (wszczęcie postępowania egzekucyjnego) oraz, że notariusz 

nie kwestionował przydatności odpisu dla osiągnięcia celu, o którym mowa. 

 

Kwestia ta była rozpoznawana przez Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu uchwały z dnia 8 grudnia 2005 r. 

(sygn. akt III CZP 101/05) Sąd wyjaśnił, iż „Artykuł 776 k.p.c., stanowi, że tytułem wykonawczy jest 

tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytułem wykonawczym w rozumieniu 

przepisów kodeksu postępowania cywilnego jest tylko jego oryginał”. Stanowisko takie jest 

powszechnie przyjmowane w doktrynie i orzecznictwie. Wyrażone zostało m. in. w postanowieniu Sądu 

Najwyższego z 12 czerwca 1996 r. (sygn. akt III CZP 61/96), w którym stwierdzono, że tytułem 

wykonawczym w rozumieniu przepisów 776 i 797 k.p.c. jest wyłącznie oryginał. Zatem dołączenie do 

wniosku o wszczęcie egzekucji odpisu (wypisu, wyciągu, kopii, kserokopii, reprodukcji itp.) tytułu 

wykonawczego nie spełnia wymagań stawianych przez art. 797 k.p.c., a egzekucja wszczęta na 

podstawie wniosku, do którego nie dołączono tytułu wykonawczego, lub dołączono tylko jego 

odwzorowanie, jest egzekucją bezpodstawną i podlega umorzeniu. Stanowisko takie znajduje 

potwierdzenie zarówno w brzmieniu literalnym konkretnych przepisów kodeksu postępowania 

cywilnego, w których zawsze mowa jest wprost o tytule egzekucyjnym, a nie jakiejkolwiek jego wtórnej 

postaci, jak również w regulacjach, które przewidują szczególny tryb uzyskiwania dalszych tytułów 

wykonawczych (art. 793 k.p.c.) oraz wydanie tytułu egzekucyjnego zamiast utraconego (art. 794 

k.p.c.). W każdym przypadku uzyskanie nowego tytułu, czy to dalszego, czy w miejsce utraconego, 

następuje na mocy decyzji sądu. Daje to istotne gwarancje ochrony praw dłużnika w postępowaniu 

egzekucyjnym. Wierzyciel nie ma bowiem możliwości wszczęcia i prowadzenia egzekucji na podstawie 

dokumentu, który nie jest oryginałem tytułu wykonawczego, lub nie został uzyskany w trybie art. 793 i 

794 k.p.c. Jeżeli więc wystąpi sytuacja, w której w obrocie miałaby występować większa liczba tytułów 

wykonawczych dotyczących tego samego świadczenia, to wydawanie dalszych tytułów pozostawać 

zawsze będzie pod kontrolą sądu. Przytoczone powyżej okoliczności przemawiają za przyjęciem 
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stanowiska, w myśl którego w obrocie prawnym funkcję tytułu wykonawczego może spełniać tylko 

oryginał tego tytułu, dalszy tytuł uzyskany w trybie art. 793 k.p.c., w zakresie wskazanym w odnośnym 

postanowieniu sądu, albo tytuł uzyskany w trybie art. 794 k.p.c. Pojęciem tym nie można więc 

obejmować odpisu tytułu wykonawczego, opatrzonego odpowiednim poświadczeniem przez 

notariusza.” 

Mając na uwadze powyższe pani M. powinna zwrócić się do notariusza, który sporządził odpis tytułu 

wykonawczego, z wnioskiem o zwrot opłaty za sporządzenie odpisu.  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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II. Realizowanie uprawnień gwarancyjnych przy braku dokumentu gwarancyjnego. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się pan X., który poinformował dyżurującego w 

Centrum prawnika, że przed 6 miesiącami nabył w sklepie Y urządzenie. Od chwili zakupu urządzenie, o 

którym mowa, było już czterokrotnie naprawiane i pomimo dokonywanych napraw w dalszym ciągu 

pozostaje niesprawne. Pan X. okazał zawartą ze sprzedawcą umowę sprzedaży, z której wynikało, że 

sprzedawca Y. udziela kupującemu (panu X.) 24 miesięcznej gwarancji jakości. Pan X. wyjaśnił, że 

kupione przez niego urządzenie było już czterokrotnie naprawiane i działało sprawnie zaledwie przez 

kilka dni po każdej naprawie. Pan X. zapytał prawnika, czy może zażądać od sprzedawcy wymiany 

urządzenia na nowe, wolne od wad. 

 

Udzielenie gwarancji jakości rzeczy następuje zazwyczaj przez wręczenie kupującemu dokumentu 

gwarancyjnego (najczęściej książeczki gwarancyjnej). Kupujący który dochodzi swoich uprawnień z 

tytułu gwarancji, zobowiązany jest przedstawić dowód na okoliczność jej udzielenia. Może to uczynić, 

okazując dokument gwarancyjny (książeczkę gwarancyjną) lub powołując się na postanowienia umowy 

sprzedaży rzeczy objętej gwarancją, jeżeli w umowie takiej znajdują się stosowne zapewnienia 

gwarancyjne. Z art. 577 § 1 k.c. wynika, że na gwarancie ciąży obowiązek naprawy rzeczy lub 

wymiany rzeczy na wolną od wad, ale tylko o tyle, o ile co innego nie wynika z treści gwarancji 

(dokumentu gwarancyjnego). Strony umowy sprzedaży mogą bowiem inaczej (korzystniej dla 

kupującego) określić uprawnienia i obowiązki wynikające z gwarancji. Wszelkie ograniczenia lub 

wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli są dopuszczalne w świetle przepisów kodeksu 

cywilnego, muszą być zakomunikowane nabywcy przed zawarciem umowy i podlegają kontroli 

sądowej. Przepisy kodeksu cywilnego w przedmiocie gwarancji stanowią bowiem najniższy próg 

ochrony kupującego. To na podstawie tych przepisów należy oceniać umowne postanowienia zawarte w 

umowach, kartach gwarancyjnych i innych dokumentach. W szczególności przy wykładni postanowień 

kart gwarancyjnych i podobnych dokumentów prawnych należy kierować się zasadą, według której w 

razie wątpliwości określone postanowienie powinno być interpretowane na korzyść kupującego. Zasada, 

o której mowa, jednoznacznie wynika z art. 385 § 2 k.c. w odniesieniu do konsumenta. 

 

W powyższej sytuacji skoro gwarant (sprzedawca) nie wydał panu X. (kupującemu) dokumentu 

gwarancyjnego, ani też nie zapowiedział w umowie sprzedaży wydania takiego dokumentu a jedynie 

określił długość okresu gwarancji jakości sprzedawanej rzeczy (24 miesiące) - to nie może być 

wątpliwości, że pan X. może żądać od tego gwaranta (sprzedawcy) usunięcia wad fizycznych kupionej 

rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Wyjaśnił przy tym, że pomimo tego, że uprawnienia 

gwarancyjne uprawniają gwaranta do dokonania wyboru, to zobowiązanie się przez gwaranta do 

naprawy rzeczy jest niewystarczające w sytuacji, gdy rzeczy naprawić się nie da lub, gdy rzecz była już 
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wielokrotnie naprawiana, bądź też, gdy naprawa przedłuża się nadmiernie. Dlatego też pan X. w 

zaistniałej sytuacji nie tylko może ale nawet powinien zażądać wymiany rzeczy na rzecz nową wolną od 

wad.    

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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III. Rozwód i alimenty dla małżonka. 

 

Czy i pod jakimi warunkami mogę żądać zasądzenia alimentów od mojego byłego męża? 

 

Wniosek o alimenty może być zgłoszony na rozprawie w obecności drugiego małżonka albo na piśmie. 

Żądanie na piśmie sąd musi drugiemu z małżonków doręczyć. 

Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi (lub pozostającymi  w orzeczonej przez sąd 

separacji) małżonkami jest „kontynuacją” obowiązku wzajemnej pomocy, który powstaje z chwilą 

zawarcia związku małżeńskiego. Dla zakresu i okresu jego trwania istotne znaczenie ma rozkład winy 

za rozpad małżeństwa. 

Prawo do alimentów przysługuje tylko pod warunkiem, że rozwiedziony małżonek nie został uznany za 

wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Małżonek nie jest tego wyłącznie winny, jeżeli wyrok rozwodowy 

zapadł bez orzekania o winie albo sąd ustalił winę obojga małżonków. 

W tych sytuacjach małżonek może żądać od współmałżonka dostarczenia środków na utrzymanie w 

zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i 

majątkowym małżonka, który ma płacić alimenty. Warunkiem przyznania przez sąd alimentów jest to, 

aby żądający ich małżonek znajdował się w niedostatku. Obowiązek dostarczenia środków utrzymania 

byłemu małżonkowi wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Ze względu na szczególne 

okoliczności sąd na żądanie uprawnionego do alimentów może przedłużyć ten termin. 

Jeżeli zaś sąd wyrokiem orzekł rozwód z winy jednego z małżonków, to sytuacja domagającego się 

alimentów niewinnego małżonka jest lepsza. Nie musi on bowiem udowadniać, że znajduje się w 

niedostatku. W zasadzie wystarczy wykazanie dysproporcji  między sytuacją niewinnego małżonka po 

rozstaniu i tej w jakiej znajdowałby się, gdyby do rozwodu nie doszło i gdyby małżonkowie 

kontynuowali pożycie. Ocena i sama możliwość przyznania alimentów pozostawiona jest do uznania 

sądu. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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IV. Ustalenie ojcostwa. 

 

Osoba zainteresowana pyta o możliwość ustalenia ojcostwa. Jest osobą pełnoletnią. O tym, że jej 

biologiczny ojciec żyje i posiada rodzinę dowiedziała się w 2011r. od matki, która w obliczu śmierci 

wyjawiła jej kto jest ojcem. Osoba zainteresowana jako dziecko miała wiedzę, że jej ojciec nie żyje. 

Ustalenie ojcostwa wcześniej nie nastąpiło, albowiem jej matka w chwili porodu była osobą 

niepełnoletnią, a jej rodzice nie wystąpili do sądu ze stosownym wnioskiem. Również matka po 

osiągnięciu pełnoletności przez dziecko nie wniosła do sądu takiego wniosku.  

 

Zgodnie z art. 84 § 2 k.r.o. dziecko może wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko 

domniemanemu ojcu. Wystąpienie pełnoletniego dziecka o ustalenie ojcostwa nie jest ograniczone w 

czasie i nie przedawnia się co oznacza, że można wystąpić do sądu w każdej chwili. Wytoczenie 

powództwa o ustalenie ojcostwa jest zwolnienie od opłat sądowych.  



5 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

& 

 

V. Majątek osobisty małżonka – kupno mieszkania za środki pochodzące z majątku 

osobistego małżonka w czasie trwania małżeństwa. 

 

Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży działki, którą darowali mi rodzice przed ślubem zakupiłem 

mieszkanie. Czy w przypadku rozwodu to mieszkanie również będzie podzielone miedzy mnie a żonę? 

 

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 

● przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, 

● przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub 

darczyńca inaczej postanowił, 

● prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, 

● przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, 

● prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, 

● przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia 

albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej 

poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy 

zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na 

przyszłość, 

● wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z 

małżonków, 

● przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, 

● prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, 

● przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej. 

 

W art. 33 pkt 10 k.r.o. wskazano, iż do majątku osobistego małżonka należą także przedmioty nabyte 

w zamian za składniki majątku osobistego, jest to tzw. surogacja. Nabyte w zamian tzn. zakupione za 

pieniądze ze sprzedaży dóbr należących do majątku osobistego, wybudowane za pieniądze z ich 

sprzedaży, a także uzyskane w drodze zamiany tych przedmiotów. Zatem w razie ustania wspólności 

majątkowej małżonków wskutek np. rozwodu dobra te nie są objęte podziałem. 

 

Mieszkanie należy uznać za należące do majątku osobistego klienta. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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VI. Wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka. 

 

Pani Anna mieszka wraz z mężem w niewielkim domu jednorodzinnym. Oboje pracują. Od jakiegoś 

czasu gdy zlikwidowano jej dotychczasowy zakład pracy i zmuszona została podjąć mniej płatną pracę i 

ma poważne problemy z realizowaniem wszelkich świadczeń pieniężnych związanych z utrzymaniem 

domu (płatności za prąd, gaz, opał, wodę, wywóz śmieci itp.). Mąż cały czas mieszka we wspólnym 

domu i odmawia ponoszenia kosztów jego utrzymania, jego stanowiska nie zmieniła także zapowiedź 

odcięcia prądu i gazu z powodu zaległości w płatnościach. 
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Jak stanowi art. 28 k.r.o. jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia 

ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, 

ażeby wynagrodzenie za pracę lub inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w 

części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Nakaz ten zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu 

wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić 

albo uchylić. 

 

Beneficjentka powinna zatem skierować wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału III Rodzinnego i 

Nieletnich właściwego ze względu na miejsce zamieszkania - o nakazanie uczestnikowi, ażeby 

wynagrodzenie za prace albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub części 

wypłacane drugiemu małżonkowi. Orzeczenie zaopatrzone w klauzule wykonalności należy złożyć w 

zakładzie pracy małżonka i przy każdej wypłacie odpowiednia kwota pieniężna będzie potrącana z jego 

wynagrodzenia i przekazywana bezpośrednio na rzecz beneficjentki celem realizowania bieżących 

świadczeń pieniężnych.  

Nakaz taki zachowuje swą moc pomimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia stron. Może być 

również zmieniony albo uchylony przez Sąd na wniosek każdego z małżonków. Oczywiście nakaz ten 

nie stanowi alimentów na potrzeby drugiego małżonka, tylko na zaspokojenie ciążącego obowiązku 

przyczynienia się do zaspokojenia potrzeb rodziny, a konkretnie w tym przypadku kosztów utrzymania 

wspólnego domu. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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VII. Wniosek o ubezwłasnowolnienie. 

 

Klientka od kilkunastu lat zajmuje się upośledzoną umysłowo ciotką, która obecnie jest w wieku 65 lat. 

Chora nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w tym podejmować jakichkolwiek decyzji 

związanych z jej zdrowiem czy też majątkiem. Klientka chciałaby złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie 

chorej ciotki. Czy jako siostrzenica chorej osoby może złożyć taki wniosek 

 

Zgodnie bowiem z art. 545 § 1 kpc, wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić: 

a. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie; 

b. jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; 

c. jej przedstawiciel ustawowy; 

 

Klientka nie jest żadną z osób wymienionych w art. 545 § 1 i dlatego nie jest ona uprawniona do 

złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie. 

Jeżeli żadna z osób nie może lub nie chce złożyć takiego wniosku to klientka może zwrócić się do 

prokuratora okręgowego z wnioskiem o rozważenie złożenia przez niego wniosku o 

ubezwłasnowolnienie jej ciotki. Prokurator jest osobą uprawnioną do złożenia wniosku o 

ubezwłasnowolnienie. 

 

We wniosku do prokuratora należy wskazać, iż krewna klientki jest osobą upośledzoną umysłowo i z 

tego powodu nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem ani dokonywać czynności prawnych z 

rozeznaniem co do ich treści  oraz skutków. 

Klientka powinna również wskazać we wniosku, że jest osobą bliską chorej, ale jako siostrzenica nie ma 

uprawnienia do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie w sądzie. Można też wskazać, że chora nie ma 
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bliższej rodziny poza klientką, w szczególności osoby, która byłaby uprawniona do złożenia wniosku w 

sądzie. 

W przypadku jeśli osoba chora nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem koniecznym jest jej 

ubezwłasnowolnienie, a w dalszej kolejności ustanowienie dla niej opiekuna prawnego, który zadbałby 

o jej interesy i majątek. Do wniosku warto dołączyć, jeżeli oczywiście Klientka posiada zaświadczenie 

lekarskie, zawierające informacje na temat stopnia i skutków upośledzenia, które powodują, że ciotka 

nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem. 

Jeżeli prokurator dojdzie do wniosku, że dana osoba jest w takim stanie umysłowym, że zachodzi 

potrzeba jej ubezwłasnowolnienia to wówczas wystąpi do sądu okręgowego z wnioskiem o 

ubezwłasnowolnienie. Należy jednakże mieć na uwadze, że prokurator nie jest związany wnioskiem i 

może odmówić złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie w sądzie. Na decyzję negatywną prokuratora 

nie przysługuje środek odwoławczy – nie jest to decyzja podejmowana w toku postępowania.  

Jeżeli prokurator złoży wniosek o ubezwłasnowolnienie w sądzie i sąd wyda orzeczenie o 

ubezwłasnowolnieniu danej osoby, to wówczas zostanie wszczęte kolejne postępowanie, tym razem w 

sądzie rejonowym, o ustanowienie dla ubezwłasnowolnionego opiekuna prawnego (jeżeli sąd orzeknie 

ubezwłasnowolnienie całkowite) lub kuratora prawnego (jeżeli sąd orzeknie ubezwłasnowolnienie 

częściowe). 

Klientka może zostać ustanowionym opiekunem prawnym dla ubezwłasnowolnionej jeżeli Sąd uzna, że 

będzie ona prawidłowo dbała o interesy i majątek krewnej. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

& 

 

VIII. Pozbawienie władzy rodzicielskiej byłego małżonka przed sądem zagranicznym. 

 

Beneficjentka chce wystąpić z wnioskiem o pozbawienie byłego męża władzy rodzicielskiej nad 

małoletnim synem stron. W wyroku rozwodowym władza rodzicielska została powierzona obojgu 

rodzicom. Od ponad trzech lat małoletni syn przebywa wraz z nią w Niemczech, ona sama ponownie 

wyszła za mąż za obywatela Niemiec i ze związku tego posiada dwoje małoletnich dzieci. Były mąż od 

ponad roku nie łoży na syna zasądzonych alimentów, ani też nie utrzymuje żadnych kontaktów 

zarówno z nią jak i z dzieckiem. Egzekucja alimentów poprzez komornika jest jak dotychczas 

bezskuteczna. Z uwagi na to, że w wielu sytuacjach potrzebna jest zgoda drugiego rodzica w istotnych 

sprawach dotyczących syna, a w tym przypadku praktycznie jest całkowicie uniemożliwione dlatego 

słuszne jest wystąpienie z takim wnioskiem. 

 

Zgodnie z art.8 rozporządzenia Rady /WE/ nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003 r. dotyczącego jurysdykcji 

oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawa dotyczących 

odpowiedzialności rodzicielskiej beneficjentka winna skierować stosowny wniosek do sądu właściwego 

według miejsca pobytu małoletniego dziecka. Nie może wnieść wniosku do sądu polskiego, gdyż 

wniosek taki zostanie odrzucony ze względu na brak jurysdykcji krajowej. Skoro od ponad trzech lat 

dziecko przebywa na terenie Niemiec wraz z matką, tam uczęszcza do szkoły i tam w zasadzie jest jego 

centrum życiowe to wyłącznie właściwy jest sąd niemiecki. Beneficjentka z uwagi na brak znajomości 

przepisów prawnych państwa w którym mieszkam i barierę językową, trudną sytuację materialną może 

również zwrócić się o zwolnienie jej od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu, 

koszty którego zostaną pokryte przez państwo. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

& 
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Prawo pracy. 

 

IX. Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę. 

 

Otrzymałam od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę. Później jednak pracodawca nabrał 

wątpliwości, czy rzeczywiście chce rozwiązania ze mną stosunku pracy. Ostatnio oświadczył, że zanim 

dojdzie do rozwiązania umowy jeszcze raz rozważy moją sytuację i może jeszcze anulować złożone 

przez siebie wypowiedzenie. Czy jest możliwe anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę?  

 

Kodeks pracy reguluje wprost kwestię wypowiedzenia stosunku pracy, nie zawiera natomiast przepisów 

dotyczących zagadnienia wycofania złożonego wypowiedzenia. Nie oznacza to jednak, że odwołanie 

wypowiedzenia nie jest możliwe. Inaczej jednak niż przy samym wypowiedzeniu, odwołania w zasadzie 

nie można dokonać jednostronnie – niezbędna będzie do tego zgoda obu stron stosunku pracy. Zgodnie 

z art. 61 k.c. jednostronne cofnięcie wypowiedzenia jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy dojdzie do 

adresata jednocześnie z wypowiedzeniem umowy bądź wcześniej (taka sytuacja może zaistnieć np. 

przy wysłaniu wypowiedzenia listem). Gdyby więc pracodawca złożył oświadczenie woli o odwołaniu 

złożonego wcześniej wypowiedzenia, do skutecznego odwołania niezbędna będzie zgoda pracownika na 

odwołanie wypowiedzenia. Jeśli natomiast pracownik nie wyrazi – odwołanie wypowiedzenia będzie 

bezskuteczne, a umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

& 

 

X. Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń. 

 

Dostałem wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej. 5 lat temu nie zapłaciłem miesięcznej opłaty za 

telewizję kablową, dowiedziałem się, że wezwanie do zapłaty przerywa przedawnienie. Czy to prawda? 

 

Przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie określonego prawem czasu dłużnik może 

odmówić zapłaty należnego świadczenia . W polskim prawie zasadą jest, iż termin przedawnienia 

wynosi 10 lat a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej-wynosi 3 lata. Zatem roszczenie o zapłatę miesięcznej opłaty za korzystanie 

z telewizji kablowej przedawnia się po 3 latach jako świadczenie okresowe. 

Natomiast bieg przedawnienie przerywa się: 

- przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub 

egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio 

w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia np. przez wniesienie 

pozwu; 

- przez wszczęcie mediacji; 

- przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której przysługuje.  

Zatem wezwanie do zapłaty nie jest działaniem skutkującym przerwaniem biegu przedawnienia. 

W danym przypadku klient może odmówić zapłaty tego roszczenia jako przedawnionego w przypadku 

wniesienia pozwu do sądu przez wierzyciela, dłużnik może w toku procesu podnieść zarzut 

przedawnienia skutkujący oddaleniem pozwu przez sąd. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

& 
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XI. Zwrot nienależnie pobranej renty rodzinnej. 

 

Klientka pobierała rentę rodzinną na dwoje dzieci, w tym pełnoletnią studiującą córkę. Córka przestała 

się uczyć i została skreślona z listy studentów z dniem 31 stycznia 2010 r. Klientka nie powiadomiła 

Oddziału Regionalnego KRUS o zaprzestaniu nauki przez córkę. Oddział KRUS, w ramach kontroli 

uprawnień do rent rodzinnych dla dzieci, które ukończyły 16 lat, ustalił, że córka nie kontynuowała 

nauki w szkole wyższej. Czy Klientka będzie musiała zwrócić pobraną rentę rodzinną? 

 

Klientka po zaprzestaniu nauki przez córkę powinna powiadomić Oddział KRUS o przerwaniu nauki. 

Wobec braku takiego zawiadomienia należy uznać, iż wypłacone jej zwiększenie 5% renty rodzinnej 

przysługujące na drugą uprawnioną osobę za okres od 1 lutego 2010 r. jest nienależnym 

świadczeniem. Osoba, która nienależnie pobrała świadczenia jest zobowiązana do jego zwrotu. 

Zgodnie z art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227) za nienależnie pobrane świadczenia uważa się 

świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych 

przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie. 

W przypadku Klientki, świadczenie zostało wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących 

ustanie prawa do świadczeń, w sytuacji, gdy Klientka była pouczona w decyzji organu rentowego o 

okolicznościach mających wpływ na prawo do świadczenia. Dlatego mimo, że od zajścia okoliczności 

powodujących ustanie prawa do renty minął ponad dwuletni okres, Klientka zostanie zobowiązana do 

zwrotu nienależnie pobranej renty rodzinnej.  

Nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż 12 miesięcy tylko 

wówczas, jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ rentowy o zajściu okoliczności 

powodujących ustanie prawa do świadczenia albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w 

części, a mimo to świadczenia były jej nadal wypłacane. W pozostałych wypadkach okres za jaki można 

dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wynosi 3 lata. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

& 

 

Sprawy karne. 

 

XII. Dochodzenie zapłaty nawiązki orzeczonej w wyroku skazującym. 

 

Oskarżony został skazany wyrokiem za pobicie na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Sąd 

zobowiązał go również w orzeczeniu do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego nawiązki za uszczerbek na 

zdrowiu. W orzeczeniu nie wskazano terminu w jakim skazany ma zapłacić tą kwotę, a skazany uchyla 

się od zapłaty. Jakie działania może podjąć pokrzywdzony w celu egzekucji nawiązki. 

 

Sąd karny orzekając w wyroku nawiązkę nie orzeka terminu, w jakim skazany jest zobowiązany do jej 

uiszczenia, obowiązek ten staje się bowiem aktualny z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. 

Zgodnie natomiast z art. 107 k.p.k. sąd, który orzekał co do roszczeń majątkowych, nadaje na żądanie 

osoby uprawnionej klauzulę wykonalności orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji. Za 

orzeczenia co do roszczeń majątkowych uważa się również orzeczenia nakładające obowiązek 

naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nawiązkę orzeczoną na rzecz 

pokrzywdzonego, jeżeli nadają się one do egzekucji w myśl przepisów Kodeksu postępowania 

cywilnego, tj. przez komornika.  
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

& 

 

XIII. Nieuregulowanie kary grzywny. 

 

Zostałem skazany na karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 10 zł. Nie dostałem jeszcze 

wezwania z Sądu do zapłaty tej kwoty. Jakie mogą być konsekwencje jeśli nie zapłacę tej grzywny? 

 

Sąd wzywa do uregulowania kary grzywny w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli 

skazany nie zastosuje się do wezwania i uregulowania należności w wyznaczonym w wezwaniu 

terminie, a następnie egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy będzie 

wynikało, że byłaby ona bezskuteczna z powodu braku środków i dochodów, sąd może zamienić 

grzywnę nieprzekraczającą stu dwudziestu stawek dziennych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez 

skazanego, na pracę społecznie użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest 

równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem do pełnego miesiąca (100 

stawek może zostać zamienione na 10 miesięcy kary ograniczenia wolności).  

Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie 

skutki Sąd może odroczyć wykonanie grzywny albo rozłożyć ją na raty na czas nie przekraczający 1 

roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie. W wypadkach zasługujących na 

szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć 

grzywnę na raty na okres do 3 lat.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie może 

uiścić grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w 

szczególnie uzasadnionych wypadkach, grzywnę w całości lub części umorzyć; nie zarządza się 

egzekucji, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

& 

 

XIV. Konsekwencje uchylania się od obowiązku naprawienia szkody orzeczonego w wyroku 

skazującym. 

 

Za kradzież zostałem skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz obowiązek 

zapłaty w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia na rzecz pokrzywdzonego kwoty 500 

zł tytułem równowartości skradzionego mienia. Nie mam pracy i w związku z tym nie mam możliwości 

uregulowania tej kwoty. Co może mi w związku z tym grozić? 

 

Zgodnie z treścią art. 75 k.k. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby 

rażąco narusza porządek prawny, w szczególności uchyla się od wykonania nałożonych obowiązków lub 

orzeczonych środków karnych. 

Wniosek o zarządzenie wykonania kary w związku z nieuregulowaniem należnej kwoty w zakreślonym 

w orzeczeniu terminie może złożyć pokrzywdzony, lub w przypadku objęcia skazanego dozorem, także 

kurator sądowy. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

& 

 

Sprawy różne. 

 



11 

 

XV. Złożenie zeznania PIT po terminie. 

 

Co grozi w przypadku niezłożenie zeznania podatkowego w terminie? 

 

Termin złożenia zeznania podatkowego za 2011 rok oraz termin płatności, wynikającej z zeznania 

podatkowego - różnicy podatku do zapłaty upływa z dniem 30 kwietnia 2012 roku. 

Niezapłacony w terminie płatności podatek stanowi zaległość podatkową, od której naliczane są odsetki 

za zwłokę. 

Nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej lub zeznania podatkowego stanowi wykroczenie skarbowe 

i jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 150,00 zł do 30.000,00 zł lub nałożeniem mandatu 

karnego w wysokości od 150,00 zł do 3.000,00 zł. 

Złożenie zeznania podatkowego po obowiązującym terminie, tj. po dniu 30 kwietnia 2012 r. powoduje 

utratę prawa: 

a) do zastosowania łącznego opodatkowania dochodów małżonków, 

b) do zastosowania opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, 

c) do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

Podstawa prawna: 

- art. 51, art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, 

poz. 60 ze zmianami), 

- art. 6 ust. 10 w związku z art. 6 ust. 2 i 4, art. 45 ust. 1 i art. 45c ustawy z dnia 26.07.1991r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t Dz. U. z 2010 roku, Nr 51, poz. 307 ze zmianami), 

- art. 54 i 56 § 4 ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 roku, Nr 111, 

poz. 765 ze zmianami). 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

& 

 

XVI. Uprawnienia w ruchu drogowym z tytułu niepełnosprawności. 

 

Jestem osobą niepełnosprawną (orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności), mam problemy w poruszaniu się, często jestem wożona samochodem przez 

sąsiada i chciałabym móc skorzystać z możliwości postoju w miejscu, gdzie jest to zabronione znakiem 

drogowym, gdyż ułatwiłoby mi to poruszanie się w środowisku. Czy wystarczy oznakowanie samochodu 

naklejką z symbolem niepełnosprawności? 

 

Należy stanowczo podkreślić, że sam emblemat (np. w postaci naklejki na szybę) z symbolem 

niepełnosprawności, który każdy może kupić w sklepach z akcesoriami motoryzacyjnymi, nie daje 

żadnych uprawnień w ruchu drogowym. Jest to jedynie informacja dla innych uczestników ruchu, że w 

pojazdem porusza się niepełnosprawny.  

Zgodnie z art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym uprawnienie daje natomiast tzw. Karta parkingowa. 

Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym 

oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących 

zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami. Pamiętać należy, że karta parkingowa 

umożliwia niestosowanie się tylko do niektórych znaków drogowych (np. do znaku zakazu postoju B-

35, ale nie np. zakazu zatrzymywania się!). W przypadku gdy posiadacz karty parkingowej jest 

przewożony przez kogoś innego – kierowca tego pojazdu w czasie przewożenia niepełnosprawnego 

korzysta z uprawnień związanych z kartą parkingową. Karta powinna być umieszczona za przednią 
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szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie. Kartę parkingową wydaje się 

na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: 

 orzeczenia o niepełnosprawności, 

 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

 orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, że osoba niepełnosprawna 

spełnia przesłanki określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym, z tym, że w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia 

niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku 

ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu 

ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). 

Wniosek o przyznanie karty parkingowej składa się do Starosty. Opłata za jej wydanie wynosi 25 zł. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

& 

 

Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 

I. Mediacja w postępowaniu karnym. 

 

W polskim ustawodawstwie postępowanie mediacyjne w sprawach karnych zostało wprowadzone w 

kodeksie postępowania karnego w 1997 r. Mediacja jest próbą doprowadzenia do ugodowego 

satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu w sprawie karnej na drodze dobrowolnych negocjacji 

prowadzonych przy udziale osób trzecich tj. mediatora. Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia – 

znalezienia takiego porozumienia, które satysfakcjonuje zarówno poszkodowanego jak i 

pokrzywdzonego. Jest to szczególnie korzystna forma w odniesieniu do konfliktów, w których osoby 

pozostają ze sobą w stałych kontaktach i bliskich relacjach np. z uwagi na pokrewieństwo, więzi 

zawodowe, sąsiedztwo itp. Mediacja odgrywa także ważną rolę jeśli przestępstwo ma charakter 

jednostkowy lub przypadkowy, a konflikt pomiędzy stronami istnieje od niedawna. Stosowanie mediacji 

karnych ma szczególne znaczenie w stosunku do osób młodych, niepełnoletnich, które po raz pierwszy 

popełniły czyn karalny. Do mediacji karnej kierowane są najczęściej sprawy dotyczące: bójek, pobicia, 

uszkodzenia ciała, fizycznego i psychicznego znęcania się nad rodziną, niealimentacji, naruszenia miru 

domowego, wypadku drogowego oraz innych przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego.  

Sprawę do mediacji karnej można skierować: 

a) w postępowaniu przygotowawczym: prokurator, Policja, inny organ prowadzący dochodzenie; 

b) w postępowaniu publicznoskargowym i prywatnoskargowym Sąd, a także w postępowaniu 

wykonawczym sąd penitencjarny. 

 

Etapy mediacji: 

 Myśl o porozumieniu i przebaczeniu. 

 Skierowanie sprawy do mediatora. 

 Spotkanie obu stron. 

 Zawarcie porozumienia. 

Zasady mediacji: 

 Bezstronność – brak możliwości opowiadania się przez mediatora po którejkolwiek stronie 

konfliktu. 

 Dobrowolność – uczestnictwo w procesie mediacji z własnej i nieprzymuszonej woli. 

 Neutralność – brak możliwości narzucania własnych rozwiązań przez mediatora. 
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 Poufność – zobowiązanie stron oraz mediatora do zachowania tajemnicy. 

 Akceptowalność  - zgoda stron na wybór osoby mediatora oraz zasady i reguły mediacji.  

 

Niewątpliwą zaletą mediacji karnych jest szansa na naprawę i utrzymanie poprawnych stosunków 

stron. Jednocześnie ważne jest iż strony nie ponoszą żadnych kosztów postępowania mediacyjnego, 

gdyż koszty te pokrywa skarb państwa. W czasie spotkań mediacyjnych pokrzywdzony ma możliwość 

uświadomienia sprawcy krzywdy jaka została mu wyrządzona, poznania pobudek sprawcy, ustalenia 

zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę (materialną oraz niematerialną), a czasem usłyszenia słowa 

przepraszam. Z kolei sprawca ma możliwość uświadomienia sobie krzywdy jaką wyrządził często 

bliskiej osobie, wyrażenia skruchy, naprawienia szkody. Jednocześnie zawarcie ugody daje sprawcy 

daje możliwość np. warunkowego umorzenia postępowania karnego, zawieszenia orzeczeniem 

wykonywanej kary itp. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

II. Mediacja w sprawach nieletnich. 

 

Mediacja w sprawach nieletnich została wprowadzona wraz wejściem w życie ustawy o postępowania w 

sprawach nieletnich nowelizacją w 2001 r. Przepisy ustawy pozwalają na prowadzenie mediacji w 

każdym stadium postępowania. Organem uprawnionym do przekazywania spraw do mediacji jest sąd 

rodzinny. Postępowanie mediacyjne również w tym przypadku ma charakter dobrowolny i wymaga 

zgody obu stron. Warto jednak zaznaczyć iż w rozporządzeniu podkreśla konieczność przekazania 

sprawy jeśli nie ma wątpliwości co do okoliczności popełnienia czynu. Wszczęcie postępowania 

następuje po wydaniu postanowienia o przekazaniu konkretnej sprawy do postępowania mediacyjnego. 

Sąd określa termin w czasie którego powinien otrzymać sprawozdanie z wyników mediacji w ciągu 6 

tygodni. Mediator po otrzymaniu akt sprawy do mediacji ma obowiązek zapoznania się z informacjami 

tam zawartymi. W postępowaniu mediacyjnym uczestniczy nieletni, pokrzywdzony oraz rodzice lub 

opiekun nieletniego, a jeśli pokrzywdzonym jest nieletni także jego rodzice lub opiekun. To właśnie oni 

muszą wyrazić i podtrzymywać zgodę na mediację. Istota mediacji wyklucza wyręczenie którejkolwiek 

ze stron w podejmowaniu decyzji przez rodziców i opiekunów. Koszty mediacji  sprawach nieletnich 

ponosi Skarb Państwa. Jeśli chodzi o skutki mediacji i jej wpływu na decyzję finalną to sąd ma 

obowiązek uwzględniania pozytywnego wyniku mediacji. Może w związku z powyższym umorzyć 

postępowanie, zobowiązać małoletniego do naprawienia szkody, przeproszenia. Mediacja może mieć 

także wpływ na zmianę lub uchylenie środka wychowawczego lub przy warunkowym zwolnieniu  

z zakładu poprawczego. 1 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

& 

 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 

I. Beneficjent. 

 

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie 

umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, podjętej odpowiednio przez właściwego ministra, jeśli 

                                                 
1 . Przy opracowaniu tekstu korzystano z publikacji A,. Kalisz, A. Zienkiewicz Mediacja sądowa i pozasądowa. 

Zarys wykładu. Warszawa 2009.  
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pełni funkcję instytucji zarządzającej albo instytucji pośredniczącej, albo przez wojewodę, jeśli pełni 

funkcję instytucji pośredniczącej, 

Beneficjent ostateczny (Ultimate beneficiary) - Osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna) 

bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy (źrodło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl). 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

II. Klauzula prawomocności. 

Zgodnie z art. 363 kpc orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek 

odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Po uprawomocnienia się orzeczenia osoba uprawniona, tj. 

Strona postępowania może złożyć stosowny wniosek o wydanie odpisu orzeczenia z klauzulą 

prawomocności. Opłata od wniosku wynosi 6,00 zł za stronę dokumentu. Na odpisie orzeczenia Sąd 

nabija pieczątkę, w której wpisuje się datę, z którą dane orzeczenie stało się prawomocne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównym kryterium doboru informacji publikowanych w Newsletterze są potrzeby i interesy osób odwiedzających 

kolpingowskie Centra Porad Prawnych i Obywatelskich (więcej informacji: www.prawo.kolping.pl). 

 

Newsletter opracowywany jest na podstawie ogólnie dostępnych materiałów, m.in.: 

Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych, komunikatów organów administracji publicznej. 
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