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Dział I. Artykuły. 

 

Sprawy spadkowe. 

 

I. Czy postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku może być ograniczone 

do części spadku? 

 

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku nie może być ograniczone do części spadku.  

Z postanowienia wynika bowiem, kto i w jakiej części jest spadkobiercą, czyli następcą 

prawnym zmarłego. Postanowienie takie jest wydawane niezależnie od tego, czy zmarły 

pozostawił jakiś majątek, bowiem w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku sąd 

co do zasady nie bada, co, i czy w ogóle cokolwiek wchodzi w skład spadku. Zrozumiałym 

jest zatem, że takie postanowienie musi w sposób całościowy stwierdzać następstwo 

prawne (w tym przypadku: dziedziczenie) po danej osobie. Również sądowe stwierdzenie 

nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego może nastąpić jedynie w toku postępowania 

o stwierdzenie nabycia spadku; nie jest dopuszczalne wszczęcie odrębnego postępowania 

o stwierdzenie nabycia tego przedmiotu. Stwierdzenie nabycia spadku jest natomiast 



często mylone z postanowieniem o dziale spadku, a tu sprawa wygląda inaczej. Dział 

spadku, o ile jest umowny, może być ograniczony do części spadku, jeśli zaś następuje 

przed sądem, w zasadzie powinien obejmować całość spadku - częściowy dział spadku 

przed sądem jest możliwy jedynie z ważnych powodów (art. 1038 k.c.). Jednak 

przeprowadzenie działu spadku wymaga uprzedniego ustalenia kręgu spadkobierców, co 

powoduje konieczność powołania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo 

zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 680 k.p.c.). Jeżeli stwierdzenie 

nabycia spadku nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia 

dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku 

postępowania o dział spadku (art. 681 k.p.c.); trudno byłoby bowiem dzielić spadek, nie 

wiedząc, kto jest spadkobiercą i w jakich częściach. Wracając do pytania, należy 

przypomnieć, że polskie prawo nie zna „częściowego stwierdzenia nabycia spadku”. 
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II. Odwołanie testamentu notarialnego. 

 

Byłem u notariusza i spisałem testament ale teraz chciałbym go zmienić czy muszę iść 

jeszcze raz do tego samego notariusza żeby zmienić ten testament czy mogę to zrobić w 

inny sposób? 

 

Spadkodawca może w każdej chwili zmienić lub odwołać sporządzony prze siebie 

testament. 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten 

sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze 

odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź 

wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania 

jego postanowień. Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, 

że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego 

testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu. Testament 

notarialny można zmienić poprzez sporządzenie testamentu innego rodzaju np. 

własnoręcznego i nie jest do tego konieczna kolejna wizyta u notariusza. Natomiast aby 

odwołać testament nie ma potrzeby sporządzania nowego testamentu ale należy pamiętać, 

że w takim wypadku będzie obowiązywać kolejność dziedziczenia ustawowego. 
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III.  Testament własnoręczny (holograficzny). 

 

Znajomy powiedział mi, że mogę własnoręcznie sporządzić testament i będzie on ważny 

jakie są wymogi takiego testamentu i czy taki testament nie jest mniej ważny niż 

testament sporządzony przez notariusza? 

 

Zgodnie z treścią art. 949 kodeksu cywilnego aby sporządzić testament własnoręczny 

(holograficzny) spadkodawca musi napisać testament w całości pismem ręcznym. 

Niedopuszczalne jest napisanie go np. na maszynie do pisania czy na komputerze lub 

podyktowanie go innej osobie. Za testament uważany jest tylko oryginał testamentu 

zatem, nie jest możliwe uznanie jego kserokopii czy też uwierzytelnionych odpisów. W 

treści testamentu spadkodawca powinien określić w sposób wyraźny komu jaką część 

spadku przypada. Testament dla swej ważności musi posiadać również podpis 

spadkodawcy oraz być opatrzony datą jego sporządzenia. Należy pamiętać, że testament 

mogą sporządzić tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

W kwestii daty sporządzenia testamentu, to co do zasady jej brak nie pociąga za sobą 

nieważności testamentu, jeżeli jej brak nie wywołuje wątpliwości co do zdolności 

spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego 

stosunku kilku testamentów. Data ma istotne znaczenie w sytuacji gdy spadkodawca 

sporządził kilka testamentów, ponieważ wówczas pod uwagę brany będzie ostatni. 

Spadkodawca może dokonać w testamencie wydziedziczenia, przy czym dla jego ważności 

konieczne jest przytoczenie w jego testamencie przyczyn takiego postanowienia. Taki 

testament ma taką samą moc jak inne rodzaje testamentów w tym testament notarialny. 
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Spraw cywilne. 

 

IV. Przekazanie mieszkania w zamian za opiekę. 

 

Klientka ma jednego syna, który wyjechał za granicę i nie interesuje się nią. Klientka jest 

osobą starszą i schorowaną i wymaga pomocy innych osób. Obecnie opiekują się nią 

sąsiedzi. Chciałaby przepisać na nich swoje własnościowe mieszkanie w zamian za opiekę. 

Gdzie powinna to załatwić i czy będzie musiała płacić podatek? 

 

Aby przekazać sąsiadom mieszkanie w zamian za opiekę Klientka powinna u notariusza 

podpisać z nimi umowę o dożywocie. Do jej przygotowania będą potrzebne następujące 

dokumenty : 



 odpis zwykły księgi wieczystej nieruchomości; 

 dowód nabycia prawa własności; 

 wypis z rejestru gruntów (budynków); 

 zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za czynsz.  

 

Podpisanie umowy o dożywocie nie wiąże się z koniecznością zapłacenia przez Klientkę 

podatku, o ile mieszkanie jest jej własnością ponad 5 lat. 

Po podpisaniu umowy o dożywocie syn nie będzie miał prawa ani do dziedziczenia 

mieszkania po Klientce – jego matce ani do zachowku po Niej. Warto pamiętać, że umowy 

o dożywocie nie można odwołać. Można ją natomiast rozwiązać przez sąd, ale jedynie w 

wyjątkowych okolicznościach, gdy zostanie udowodnione, że obdarowane osoby nie 

wywiązują się z obowiązku opieki. 
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V. Kiedy można zrezygnować z podpisanej umowy? 

 

Babcia Klientki na pokazie organizowanym w jednym z miejskich domów kultury zakupiła 

na raty zestaw garnków. Teraz chciałaby zrezygnować z podpisanej umowy. Czy może to 

zrobić? 

 

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz  

o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. 

nr.22 poz.271) przewiduje, że jeżeli towar został zakupiony w miejscu wynajętym przez 

firmę, w którym nie prowadzi ona działalności to kupujący ma prawo w ciągu 10 dni z 

takiego zakupu zrezygnować. 

Informacja o tym powinna znaleźć się w umowie. Gdy jej brak, to termin na rezygnację z 

umowy przedłuża się do 3 miesięcy. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać do firmy, listem poleconym najlepiej 

za potwierdzeniem odbioru. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić pieniądze, które wpłaciła 

kupująca, nie pobierając za to żadnych dodatkowych opłat. Prawo do odstąpienia od 

umowy dotyczy także zakupów dokonywanych w domu i na ulicy a także przez Internet lub 

wysyłkowo. 
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Sprawy karne. 

 

VI. Przestępstwo gwałtu. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się beneficjentka  której małoletnia 

córka uczennica gimnazjum została zgwałcona przez dorosłego mężczyznę w obecności 

dwóch jego kolegów. Córka przez dwa dni była poza domem, będąc w kontakcie 

telefonicznym z matką i po powrocie do domu nie chciała się przyznać matce co w 

międzyczasie się wydarzało, gdyż bała się reakcji rodziców. Dopiero po dwóch kolejnych 

dniach pracodawczyni u której odbywała praktykę niejako wymusiła na niej ujawnienie co 

się stało gdy była poza domem i powiadomiła o tym fakcie jej matkę. 

Matka jej imieniem jako osoby małoletniej złożyła stosowne zawiadomienie na Policji celem 

wszczęcia śledztwa w tej sprawie przeciwko trzem podejrzanym. 

 

Stan prawny: 

 art.197 § 1 kk – kodeks karny z dnia 6.06.1997 roku z późniejszymi zmianami / 

Dz.U. z dnia 2.08.1997 roku nr 88 , poz.553 /;  

 art. 53 kodeksu postępowania karnego – ustawa z dnia 6.06.1997 roku z 

późniejszymi zmianami / Dz.U. z dnia 4.08.1997 roku nr 89 , poz.555 /; 

Przestępstwo gwałtu jest czynem zabronionym ściganym z urzędu. Dla wszczęcia 

postępowania konieczne jest jednak niezależnie od zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa, które może, ale nie musi pochodzić od ofiary – złożenie przez nią wniosku, 

by prokurator podjął wskazane wyżej czynności. Wniosku cofnąć już nie można.  

W wyniku wniesienia zawiadomienia w sprawie toczy się śledztwo przeciwko podejrzanym 

o popełnienie przestępstwa z art. 197 § 1 k.k. Prokurator nadzorujący sprawę zleci 

biegłemu lekarzowi sądowemu wydanie opinii co do okoliczności dopuszczenia się przez 

podejrzanych zarzucanego mu czyni oraz powoła biegłego psychologa, w związku z 

faktem, że pokrzywdzoną jest małoletnia, co do okoliczności zdolności postrzegania przez 

nią i oceny zaistniałych faktów, skłonności do konfabulacji i generalnie rzecz biorąc oceny 

wiarygodności jej zeznań. Niewątpliwie natychmiastowe złożenie zawiadomienia o 

popełnieniu przestępstwa byłoby bardziej wiarygodne i pełniejsza możliwość 

zabezpieczenia istotnych w sprawie dowodów w szczególności opinii biegłego lekarza 

sądowego. 

Matka pokrzywdzonej w tej sprawie chce być stroną i mieć szerokie uprawnienia w 

śledztwie i dlatego winna złożyć do Prokuratora wniosek o dopuszczenie jej do udziału w 

sprawie jako  oskarżyciela posiłkowego. Jeśli zebrany w sprawie materiał dowodowy da 

podstawy do złożenia aktu oskarżenia to Prokurator wniesie go do Sądu właściwego do 

rozpoznania sprawy, a jeśli nie to umorzy postępowanie. 
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VII.  Sekcja penitencjarna. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się beneficjentka w następującej 

sprawie: Jej mąż prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego uznany został winnym 

popełnienia przestępstwa z art. 207 k.k. – znęcanie psychiczne bądź fizyczne nad 

członkami rodziny. Otrzymał karę bezwzględną pozbawienia wolności w wymiarze jednego 

roku i sześciu miesięcy i odbywa ją w zakładzie karnym począwszy od czerwca br. 

Poprzednim wyrokiem miał orzeczoną karę pozbawienia wolności w zawieszeniu jednakże z 

uwagi na okoliczność, że w okresie próby popełnił podobne przestępstwo nastąpiło 

obligatoryjne zarządzenie wykonania kary. Obecnie zamierza wystąpić z wnioskiem o 

wydanie postanowienia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu. 

 

Stan prawny : art. 78 § 1 kk , art. 80 § 1 k.k. - kodeks karny – ustawa z dnia 6.06.1997 

roku 

z późniejszymi zmianami / Dz.U. z dnia 2.08.1997 roku, Nr 88 , poz.553 /; 

  

W zaistniałym przypadku mąż beneficjentki winien wystąpić ze stosownym wnioskiem do 

właściwego wydziału karnego Sądu, w siedzibie którego odbywa karę pozbawienia wolności 

do sekcji penitencjarnej tego wydziału o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Sędzia 

penitencjarny wyznacza posiedzenie sądowe w zakładzie karnym i po analizie materiału 

dowodowego wydaje postanowienie uwzględniające, bądź też nie wniosek. Skazany może 

zostać warunkowo przedterminowo zwolniony po odbyciu co najmniej połowy kary, w tym 

konkretnym przypadku po 9 miesiącach. Wydając pozytywne rozstrzygnięcie Sąd bierze 

pod uwagę przede wszystkim dotychczasową postawę skazanego, kierując się opinią 

wychowawcy i dyrekcji zakładu karnego, a czas pozostały do odbycia kary stanowi okres 

próby, który nie może być krótszy niż dwa lata, a nie dłuższy niż lat 5. Na niekorzystne 

postanowienie przysługuje skazanemu prawo złożenia zażalenia do właściwego Sądu 

wyższej instancji za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. 
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Prawo pracy. 

 

VIII. Odprawa z powodu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. 

 

Klientka wraz z dwoma koleżankami została zwolniona z pracy z przyczyn reorganizacji 

w firmie (zlikwidowano dział księgowości i zatrudniono zewnętrzne biuro księgowości). 

Firma liczy około 50 osób. Klientka przepracowała w firmie 7 lat. Czy należy się jej 

odprawa? 

  

Do rozwiązania z Klientką umowy o pracę winny mieć zastosowanie zasady przewidziane 

przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania 

z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 

W/w ustawa ma zastosowanie gdy pracodawca zatrudnia minimum 20 pracowników. 

Przepisów ustawy nie stosuje się natomiast do pracodawców zatrudniających poniżej 

20 pracowników. Oznacza to z kolei, że w razie zwolnień z przyczyn dotyczących 

pracodawcy w sytuacji zatrudniania mniejszej ich liczby mają zastosowanie zasady ogólne 

przewidziane w Kodeksie pracy i to bez względu na to, jaki procent załogi jest zwalniany. 

W myśl art. 1 tej ustawy: 

„1. Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę 

zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 

pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy 

porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co 

najmniej: 

 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 

 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 

300 pracowników, 

 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej 

pracowników 

– zwanego dalej »grupowym zwolnieniem«. 

Liczby odnoszące się do pracowników, o których mowa w ust. 1, obejmują pracowników, 

z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy 

z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 

5 pracowników”. 

 

Niewątpliwie reorganizacja działu księgowości, likwidacja stanowisk i powierzenie 

prowadzenia działu firmie zewnętrznej (co nazywa się outsourcingiem), a więc 

wykorzystywanie podmiotów trzecich dla wykonywania zadań, w tym przypadku 

księgowych, jest przyczyną rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących 

pracownika. 



Nie zmienia tego faktu nawet to, że doszło do zwolnienia mniejszej niż wskazana w art. 1 

wspomnianej ustawy liczby pracowników, w myśl bowiem art. 10 ust 1 tej ustawy: 

„przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania 

przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z 

przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód 

uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia 

stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę 

pracowników niż określona w art. 1”. Innymi słowy nawet, gdy pracodawca zwalnia jedną 

osobę, ale z przyczyny od niej niezależnej, ma ona prawo do odprawy pieniężnej. 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 omawianej ustawy: „pracownikowi, w związku z rozwiązaniem 

stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w 

wysokości: 

(1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego 

pracodawcy krócej niż 2 lata; 

(2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego 

pracodawcy od 2 do 8 lat ; 

(3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego 

pracodawcy ponad 8 lat”. 

 

W niniejszym stanie faktycznym Klientce należy się odprawa w wysokości 

dwumiesięcznego wynagrodzenia. 

Jak podkreśla się w nauce prawa, pracownik nabywa prawo do odprawy pieniężnej z 

upływem ostatniego dnia trwania stosunku pracy, co w praktyce oznacza, że pracodawca 

winien ją wypłacić najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy. Zgodnie z orzecznictwem 

Sądu Najwyższego (wyrok SN z 21 października 1999 r., I PKN 320/99, OSNP 2000, nr 9, 

poz. 8) odsetki za opóźnienie z wypłatą tego świadczenia przysługują od dnia następnego 

po dniu ustania stosunku pracy (art. 481 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 k.p.).  

W tej sytuacji, skoro nie doszło do dobrowolnej wypłaty odprawy, Klientka powinna 

wezwać pracodawcę do zapłaty należnej jej odprawy, a gdyby wezwanie okazało się 

bezskuteczne to nie pozostaje nic innego, jak pozwać byłego pracodawcę o zapłatę kwoty 

odprawy, powołując się na wypowiedzenie umowy z przyczyn od pracownika niezależnych. 

Pracodawca albo wystraszy się i zapłaci należne wynagrodzenie, albo wda się w spór przed 

sądem. 

Jeśliby jednak pracodawca wdał się w spór, to on będzie musiał udowodnić, że przyczyną 

wypowiedzenia umowy o pracę były jakieś zawinione przez Klientkę działania. Klientka nie 

będzie musiała udowadniać, że nic złego nie zrobiła. Dlatego też jeżeli pracodawca nie 

udowodni, że istniała inna przesłanka rozwiązania z Klientką umowy o pracę to sąd zasądzi 

na jej rzecz odprawę. 
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Sprawy różne. 

 

IX. Oryginały dokumentów złożone w aktach sprawy. 

 

Potrzebne mi są oryginalne dokumenty, które kiedyś załączyłem do akt sprawy spadkowej 

– sprawa ta już się zakończyła. Czy te dokumenty złożone w sądzie „przepadły”, czy 

można je jakoś odzyskać? 

 

Dokumenty są do odzyskania – w zasadzie nie „przepadają”. Kwestię wydawania 

oryginalnych dokumentów z akt sprawy normuje Regulamin Urzędowania Sądów 

Powszechnych z dnia 23 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późn. zm.)– przede 

wszystkim w § 90. Zgodnie z § 90 ust. 2 po zakończeniu postępowania w sprawie wydanie 

dokumentu (…) następuje na zarządzenie przewodniczącego wydziału. Uprawnionym do 

uzyskania oryginalnego dokumentu jest osoba, która dany dokument złożyła. Zgodnie z § 

90 ust. 5, Wydanie dokumentu następuje dopiero po złożeniu do akt uwierzytelnionego 

odpisu lub wypisu z dokumentu albo jego uwierzytelnionej kserokopii, z tym że w 

przypadku, gdy postępowanie jest już zakończone, przewodniczący wydziału może zwolnić 

wnioskodawcę od tego obowiązku. Jeśli zatem z jakichś powodów są niezbędne oryginalne 

dokumenty, należy  złożyć do sądu wniosek o wydanie ich z akt sprawy. We wniosku należy 

wskazać m. in. sygnaturę akt oraz o jakie dokumenty konkretnie chodzi (wyszczególnić 

je). Co do zasady wydanie dokumentów z akt sprawy wiąże się z koniecznością uiszczenia 

opłaty, której sumaryczna wysokość jest uzależniona od ilości wydawanych kart. W sądach 

powinien być dostępny gotowy formularz wniosku, gotowe formularze są także dostępne 

na stronach internetowych sądów. Nie wszystkie dokumenty mogą jednak być wydawane z 

akt sprawy w oryginałach; nie wydaje się z akt sprawy m. in. oryginałów testamentów (§ 

142 Regulaminu). 
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X. Przedawnienie roszczenia związanego z opłatą nałożoną w związku  

z przejazdem środkami komunikacji publicznej bez ważnego biletu za 

przejazd. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się Pani A., która poinformowała 

dyżurującego w Centrum prawnika, że w dniu 24 września 2012 r. jechała autobusem MPK 

bez ważnego biletu na przejazd oraz, że w dniu 14 października 2013 r. otrzymała 

wezwanie do zapłaty nałożonej na nią kary pieniężnej związanej z tym przejazdem. Pani A. 

poprosiła o wyjaśnienie kwestii dotyczących terminów przedawnienia roszczeń. 

  

Prawnik poinformował Panią A., że zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art. 118 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) „Jeżeli 

przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla 

roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej - trzy lata.” Prawnik wyjaśnił, przy tym, że: (1) przepisem szczególnym w 

rozumieniu art. 118 k.c. jest każdy przepis ustawy przewidujący krótszy lub dłuższy termin 

przedawnienia, w tym (m.in.) przepis art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - 

Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1173 z późn.zm.) - stanowiący, że 

roszczenia dochodzone na podstawie tej ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu 

przedawniają się z upływem roku]; (2) bieg przedawnienia roszczeń związanych z 

przewozem osób zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do 

zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia 

załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia 

reklamacji lub wezwania do zapłaty; (3) bieg przedawnienia 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, przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje 

lub przez wszczęcie mediacji; (4) po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na 

nowo. 

Mając na uwadze powyższe (po uprzednim szczegółowym zweryfikowaniu przekazanych 

przez Panią A. informacji, w szczególności dotyczących tego, że wezwanie doręczone jej w 

dniu 14 października 2013 r. było jedynym wezwaniem do uiszczenia niezapłaconej opłaty 

oraz, że nie została przedsięwzięta jakakolwiek czynność mająca na celu dochodzenie 

roszczenia) – prawnik zalecił Pani A. podniesienie zarzutu hamującego przedawnienia, 

wyjaśniając przy tym, że w razie ewentualnego postępowania sądowego sąd nie weźmie 

pod uwagę przedawnienia roszczenia z urzędu. 
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XI.  Egzekucja z rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się Pan W., który poinformował 

dyżurującego w Centrum prawnika, o tym, że komornik sądowy w toku postępowania 

egzekucyjnego prowadzonego przeciwko Panu W. (dłużnikowi) na podstawie tytułu 

wykonawczego – bankowego tytułu egzekucyjnego, zastosował środek egzekucyjny w 

postaci egzekucji z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego - zajmując na poczet 

egzekwowanej wierzytelności wszystkie środki znajdujące się na tym rachunku. 

Pan W poprosił o wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej tego, czy komornik mógł dokonać 

takiego zajęcia. 

  

Prawnik wyjaśnił Panu W., że bankowy tytuł egzekucyjny stwierdzający istnienie 

wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała z bankiem czynności 

bankowej lub która ustanowiła na rzecz banku zabezpieczenie takiej wierzytelności - po 

nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności – staje się tytułem wykonawczym i stanowi 

podstawę do wszczęcia i prowadzenia egzekucji sądowej przez komornika. Zwrócił jednak 

uwagę, że stosownie do przepisu art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.) - „Środki pieniężne znajdujące się na 

rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na 

rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby 

zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego 

tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień 

wystawienia tytułu wykonawczego.” 

  

W tym stanie rzeczy prawnik sporządził dla Pana W. pismo obejmujące zakresem swojej 

treści prośbę o udzielenie przez bank prowadzący rachunek oszczędnościowo - 

rozliczeniowy dla Pana W. o udzielenie szczegółowych wyjaśnień dotyczących zaistniałej 

sytuacji. Pismo, o którym mowa zostało także doręczone (do wiadomości) - komornikowi 

prowadzącemu postępowanie egzekucyjne. 
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XII. Zapłata mandatu za niepełnoletnie dziecko. 

 

Siedemnastoletnia córka Klientki dostała mandat za jazdę autobusem bez biletu. Klientka 

otrzymała od zakładu komunikacji miejskiej wezwanie, z którego wynika, że to ona 

powinna uiścić należność. Córka stwarza spore problemy wychowawcze i matka nie chce 

regulować za nią jej długów. Czy faktycznie jako matka ma obowiązek zapłaty mandatu za 

niepełnoletnie dziecko? 

  

Klientka nie ma obowiązku zapłaty mandatu za niepełnoletnie dziecko otrzymanego w 

związku z jazdą „na gapę” środkami komunikacji miejskiej. 

Zgodnie bowiem z art. 15 Kodeksu cywilnego: „Ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione 

częściowo”. Zdolność do czynności prawnych (pojęcie niezdefiniowane w k.c.) – to 

możność nabywania praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego własnym działaniem 

(we własnym imieniu). Oznacza to, że osoba mająca zdolność do czynności prawnych 

może swym własnym działaniem nabywać i tracić prawa oraz zaciągać zobowiązania – 

ogólnie rzecz ujmując, wywoływać skutki prawne w drodze czynności prawnych. 

Dodatkowo art. 20 k.c. stanowi, że osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych 

może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów 

powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Powszechnie 

przyjmuje się, że korzystanie z usług komunikacji miejskiej stanowi właśnie umowę 

powszechnie zawieraną w drobnych sprawach życiowych. W związku z tym to samo 

dziecko staje się stroną tej umowy i ponosi odpowiedzialność za jej zawarcie. 

Uważam, że właśnie w oparciu o te przepisy Klientka ma prawo odmówić zapłaty kary za 

córkę. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 77 prawa przewozowego roszczenie 

zakładu transportowego o zapłatę mandatu przedawnia się z upływem roku. Termin ten 

należy liczyć od końca terminu widniejącego na mandacie, w trakcie którego osoba jadąca 

bez biletu powinna zapłacić nałożoną karę. 

 

Zakłady przewozu miejskiego żądając zapłaty od rodziców osoby, która ukończyła 13 lat, 

lecz nie uzyskała pełnoletności, wywodzą swoje prawo z dwóch źródeł z Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu cywilnego. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi, że dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą 

rodzicielską. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do 

wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, 

z poszanowaniem jego godności i praw. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka 

pozostającego pod ich władzą rodzicielską (art. 92, 95 § 1 oraz 98 § 1). Zdaniem zakładów 

oznacza to, że do dnia, gdy nie dziecko nie osiągnie 18 lat, to na rodzicach ciążą zarówno 

obowiązki wychowawcze, jak i odpowiedzialność za jego czyny i działania.  



Kodeks cywilny zaś w art. 427 stanowi: „Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany 

do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy 

poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę 

osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także 

przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób 

wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której 

z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można”.  

 

Jednakże w niniejszym stanie faktycznym, gdy córka ma niemal 18 lat i jej rozwój 

umysłowy jest prawidłowy, nie sposób uznać, że nie ponosi ona winy za swoje zachowanie, 

a tym samym nie sposób stwierdzić, że Klientka – matka zobowiązana jest do naprawienia 

szkody powstałej w związku z korzystaniem przez córkę z komunikacji miejskiej bez 

zapłaty (czyli zapłaty mandatu za niepełnoletnie dziecko).  

Z chwilą, gdy córka ukończy 18 lat, będzie miała pełną zdolność do czynności prawnych. 

Od tego dnia będzie już całkowicie samodzielnie ponosić odpowiedzialność za wszelkie 

swoje zobowiązania i żaden z jej dłużników nie będzie miał roszczenia do jej matki, chyba 

że matka poręczy zobowiązanie córki. Do tego momentu Klientka nie ma możliwości 

prawnego zabezpieczenia się przed roszczeniami aktualnych wierzycieli córki o zapłatę jej 

zobowiązań. 

 

Tak więc obecnie Klientka powinna odpisać zakładowi komunikacji, że po pierwsze żąda 

wskazania podstawy prawnej roszczenia. Gdy podstawa zostanie wskazana, Klientka 

powinna odpisać kolejny raz, że odmawia zapłaty z uwagi na przepisy, które wskazane 

zostały powyżej. Jeżeli wezwanie z zakładu komunikacji nie zostało przez Klientkę 

pokwitowane, to można je zignorować i czekać do kolejnego wezwania, gdyż zakład musi 

wykazać, że wezwanie dotarło do Klientki. Takie działania pozwolą przeciągnąć sprawę 

zapłaty mandatu w czasie, najprawdopodobniej do chwili uzyskania pełnoletności przez 

córkę. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

§§ 

 

XIII. Zasady holowania pojazdów. 

 

Jakich zasad muszę przestrzegać podczas holowania pojazdu? 

 

Zasady holowania pojazdu zostały sprecyzowane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm). 

Zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 31 ustawy Kierujący może holować pojazd 



silnikowy tylko pod warunkiem, że: 

1) prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 

60 km/h poza tym obszarem; 

2) pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej 

widoczności; 

3) w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania 

tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę 

kierowania nim; 

4) pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający 

odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien 

być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający 

łatwe odczepienie; 

5) pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie 

ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności 

ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem 

odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób 

widoczny dla innych uczestników ruchu; 

6) w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden 

układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim - dwa układy; 

7) odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a 

od 4 do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na 

przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy 

żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów 

jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej. 

Zabronione jest holowanie: 

1) pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, 

chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia; 

2) pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu 

hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony; 

3) więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego; 

4) pojazdem z przyczepą (naczepą); 

5) na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania 

do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych. 

 

Należy również pamiętać o tym, że w razie holowania pojazdu w sposób wykluczający 

potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu 

holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.  
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XIV.  Zmiana danych wskazanych w dokumencie prawa jazdy. 

 

Przeprowadziłem się i zmianie uległ mój adres zamieszkania. Czy w związku z tym jestem 

zobowiązany do wymiany prawa jazdy? 

 

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest zobowiązana niezwłocznie 

zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich 

zawartych, w tym adresu zamieszkania.  
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Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 

I.  Wstąpienie do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się beneficjentka w następującej 

sprawie: Z jej zawiadomienia został wniesiony akt oskarżenia przeciwko konkubentowi,  

z którym posiada trójkę małoletnich dzieci i Sąd wyznaczył termin rozprawy w tej sprawie, 

wzywając ją w charakterze świadka jak też i dopuszczone zostały inne dowody w sprawie. 

Beneficjentka jednak chce mieć większe uprawnienia w sprawie i mieć status strony  

z możliwością zadawania pytań oskarżonemu jak też i ewentualnego wniesienia środka 

odwoławczego w postaci apelacji w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia. 

  

Stan prawny sprawy : 

 art. 157 § 1 kk – kodeks karny / Dz.U.z dnia 2.08.1997 r nr 88 poz.553 / z dnia 

6.06.1997 roku ; 

 art. 54 § 1 kpk – kodeks postępowania karnego / Dz.U z dnia 4.08.1997 roku nr 89 

poz.555 / ustawa z dnia 6.06.1997 roku. 

  

W oparciu o dyspozycje powołanych powyżej przepisów, beneficjent może aż do czasu 

rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie na piśmie, 

bądź do protokołu rozprawy, że zamierza działać w sprawie w charakterze oskarżyciela 

posiłkowego. Gdyby nawet oskarżyciel publiczny czyli prokurator odstąpił od oskarżenia, 

nie pozbawia to oskarżyciela posiłkowego możliwości dochodzenia swoich praw. 



Sąd decyduje czy dopuści pokrzywdzonego do udziału w sprawie w charakterze 

posiłkowego mając na uwadze interes społeczny. Pokrzywdzony może także domagać się 

od oskarżonego obowiązku naprawienia szkody w postaci roszczenia finansowego, bądź 

zamiast tego nawiązki w celu zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia, także za doznaną 

krzywdę. O ile to zadośćuczynienie nie będzie satysfakcjonujące dla beneficjenta, 

ewentualnej różnicy może dochodzić na drodze sądowej w formie powództwa cywilnego. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

§§ 

 

II. Nadzwyczajne złagodzenie kary. 

 

Nadzwyczajne złagodzenie kary to konstrukcja prawa karnego prowadząca do 

uelastycznienia granic ustawowego wymiaru kary.  

 

Na podstawie dyspozycji art. 60 § 6 k.k. możliwe jest wymierzenie kary poniżej dolnej 

granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego w sankcji za dane przestępstwo albo kary 

łagodniejszej rodzajowo według następujących zasad: 

a) jeżeli czyn stanowi zbrodnię, która jest zagrożona co najmniej karą 25 lat 

pozbawienia wolności sąd wymierza karę pozbawienia wolności nie niższą niż 8 lat; 

b) jeżeli czyn stanowi inną zbrodnię sąd wymierza karę pozbawienia wolności nie 

niższą od jednej trzeciej dolnej granicy ustawowego zagrożenia (w przypadku 

przestępstwa rozwoju kwalifikowanego, który jest zagrożony karą pozbawienia 

wolności co najmniej 3 lat, to po nadzwyczajnym złagodzeniu kary będzie wynosić 

co najmniej rok pozbawienia wolności); 

c) jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest 

kara pozbawienia wolności nie niższa od roku, sąd wymierza grzywnę, karę 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności – dolna granica ustawowego 

zagrożenia wynosi 2 lata pozbawienia wolności, zaś po nadzwyczajnym złagodzeniu 

kary będzie wynosić 1 miesiąc, bądź też sąd będzie mógł orzec karę łagodniejszego 

rodzaju w postaci grzywny lub kary ograniczenia wolności; 

d) jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest 

kara pozbawienia wolności niższa od roku, sąd wymierza grzywnę albo karę 

ograniczenia wolności; 

e) jeżeli czyn zagrożony jest alternatywnie karami: grzywny, ograniczenia wolności 

i pozbawienia wolności, nadzwyczajne złagodzenie kary polega na odstąpieniu od 

wymierzenia kary i orzeczeniu środka karnego wskazanego w art. 39 pkt. 2-8 k.k.: 

zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakaz prowadzenia działalności 



związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, 

obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub 

miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania 

konkretnego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakaz wstępu na imprezę masową, 

zakaz wstępu do ośrodka gier i uczestnictwa w grach hazardowych, zakaz 

prowadzenia pojazdów, obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie za 

doznaną krzywdę, nawiązka, świadczenie pieniężne, podanie wyroku do publicznej 

wiadomości. Odstępując od wymierzenia kary sąd nie może odstąpić od 

wymierzenia środka karnego. 

 

W kodeksie karnym przewidziano szereg podstaw fakultatywnego nadzwyczajnego 

złagodzenia kary. Sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę m.in. wobec: 

a) nieletniego przestępcy, który odpowiada na podstawie przepisów kodeksu 

karnego; 

b) sprawcy, który jedynie usiłował w sposób nieudolny dokonać przestępstw; 

c) pomocnika do popełnienia czynu zabronionego; 

d) pomocnika lub podżegacza do czynu, którego nawet nie usiłowano dokonać; 

e) pomocnika lub podżegacza, którzy dobrowolnie lecz bezskutecznie usiłowali 

zapobiec dokonaniu czynu zabronionego; 

f) sprawcy, który przekroczył granice obrony koniecznej; 

g) sprawcy, który przekroczył granice stanu wyższej konieczności; 

h) sprawcy, który pozostaje w nieusprawiedliwionym błędzie co do kontratypu; 

i) sprawcy młodocianego, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze; 

j) wobec sprawcy, który pojednał się z pokrzywdzonym, szkoda została naprawiona 

albo obaj uzgodnili sposób jej naprawienia. 

Sąd jest natomiast zobowiązany wymierzyć karę nadzwyczajnie złagodzoną: 

a) wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego, który odpowiada na podstawie 

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w chwili orzekania ukończył 18 lat, 

zaś stosowanie wobec niego środka poprawczego nie byłoby już celowe; 

b) wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego, który odpowiada na podstawie 

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ukończył 18 lat przed rozpoczęciem 

wykonywania środka poprawczego, którego jego stosowanie nie byłoby już celowe; 

c) wobec sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, 

jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje 

dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności 

jego popełnienia (niezależnie od stanu wiedzy organu o tym przestępstwie). 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

§§ 



 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 

I.  Biegły sądowy. 

 

Biegły sądowy jest organem pomocniczym Sądu. Jest to osoba posiadająca specjalistyczną 

wiedzę z określonej dziedziny, sprawdzone kwalifikacje zawodowe i odpowiednie 

doświadczenie, u której sąd zasięga opinii w wypadkach wymagających wiadomości 

specjalnych.  

Biegłym sądowym może zostać osoba, która: 

 wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym; 

 korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

 ukończyła 25 lat życia; 

 udokumentuje posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości 

specjalnych w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej 

umiejętności, dla której ma być ustanowiona; 

 daje rękojmie należytego wykonywania obowiązków biegłego. 

 

W sądach prowadzone są listy biegłych sądowych według poszczególnych specjalności.  

Biegłym sądowym w sprawie może być wyznaczona przez sąd osoba figurująca na liście 

biegłych prowadzonej przez prezesów sądów okręgowych (tzw. biegły z listy), jak również 

inna osoba, ale o której wiadomo, że posiada odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie (tzw. 

biegły ad hoc). Możliwe jest również powołanie jako biegłego instytucji naukowej lub 

specjalistycznej (tzw. biegły instytucjonalny). 

Sporządzona przez biegłego opinia stanowi pełnoprawny materiał dowodowy w postępowaniu 

przed Sądami oraz innymi władzami i organami wymiaru sprawiedliwości.  

Strony postępowania mogą przedstawić sądowi również tzw. opinie prywatne - 

sporządzone przez osoby, których sąd nie powołał na biegłych. Opinie takie, zasadniczo nie 

stanowią dowodu w postępowaniu, chyba że sąd podejmie decyzję o powołaniu jej autora 

jako biegłego sądowego. 
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II. Prowokacja. 

 

Prowokacja, to jedna z form popełnienia przestępstwa, polegając zgodnie z treścią art. 23 

k.k. na nakłanianiu innej osoby do popełnienia czynu zabronionego po to, by skierować 

przeciwko niej postępowanie karne. Celem prowokatora nie jest zatem rzeczywiste 



dokonanie czynu zabronionego przez osobę nakłanianą, lecz osiągnięcie rezultatu 

stanowiącego konsekwencję podjęcia przez nią przestępnego zachowania w postaci 

wszczęcia i prowadzenia przeciwko niej postępowania karnego.  

Prowokator odpowiada karnie, jak za podżeganie, tj. w granicach przewidzianych dla 

sprawstwa (dokonania danego czynu zabronionego), z tym że nie znajdują do niego 

zastosowania przepisy pozwalające na złagodzenie lub uwolnienie podżegacza od 

odpowiedzialności karnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


