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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 28/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w postępowaniu z wniosku przedsiębiorcy przesyłowego 

o ustanowienie służebności przesyłu dla istniejącego urządzenia 

przesyłowego dopuszczalne jest ustanowienie służebności według 

innego przebiegu niż istniejący i nakazanie przeniesienia urządze-

nia?” 

 

III CZP 29/17 

Wniosek Rzecznika Finansowego przedstawiony do rozpo-

znania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy na podstawie art. 3851 i 3852 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.; dalej: 

kc.), badanie, w kontroli incydentalnej, przesłanek zgodności z do-

brymi obyczajami i rażącego naruszenia interesów konsumenta – a 

więc nieuczciwego (abuzywnego) charakteru postanowienia (wa-

runku) umowy – dokonywane jest według stanu z chwili zawarcia 

umowy, biorąc pod uwagę jej normatywną treść, uwzględniając oko-

liczności jej zawarcia oraz z odniesieniem, w momencie jej zawarcia 

do innych warunków tej umowy lub innej umowy, od której ta jest 

zależna, czy też ocena ta dokonywana jest z uwzględnieniem spo-

sobu stosowania (wykonywania) badanego postanowienia i umowy 

praktyce w okresie od daty jej zawarcia do chwili wyrokowania?” 
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III CZP 30/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub 

zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elek-

tryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę 

na osobie lub mieniu wyrządzoną komukolwiek przez ruch przed-

siębiorstwa lub zakładu w rozumieniu art. 435 § 1 k.c., w sytuacji 

gdy szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie 

ponosi on odpowiedzialności i która nie została zidentyfikowana?” 

 

III CZP 31/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy dopuszczalne jest uzgodnienie treści księgi wieczystej 

z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wpisanie prawa własno-

ści na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, którzy pomimo zawia-

domienia w trybie art. 195 § 2 k.p.c. nie przystąpili do sprawy w cha-

rakterze powodów? 

2. Jeżeli wspólne występowanie po stronie powodowej 

współwłaścicieli o jakich mowa w punkcie 1 zagadnienia nie jest 

wymagane, to czy konieczny wówczas jest ich udział w sprawie w 

charakterze pozwanych?” 

 

III CZP 32/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy zakładowi opieki zdrowotnej przysługuje roszczenie wo-

bec Narodowego Funduszu Zdrowia o zapłatę wynagrodzenia z ty-
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tułu udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacjach, o któ-

rych mowa w art. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach 

opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 30 

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza denty-

sty (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 z późn. zm.) osobom innym niż 

świadczeniobiorcy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-

ków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. 

zm.)?” 

 

III CZP 33/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przy aktualizacji opłaty, o której mowa w art. 77 ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-

ściami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147), możliwe jest zaliczenie na poczet 

różncy między opłatą dotychczasową a opłatą zaktualizowaną war-

tości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nie-

ruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury 

technicznej dokonanych przed pierwszą aktualizacją opłaty, a jeśli 

tak – to czy można je zaliczyć w toku pierwszej aktualizacji?” 

 

III CZP 34/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu 

dopuszczalne jest wydanie na podstawie art. 318 § 1 k.p.c. w zw. z 

art. 13 § 2 k.p.c. postanowienia wstępnego o uznaniu żądania usta-

nowienia tej służebności za usprawiedliwione?” 
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III CZP 35/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w War-

szawie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 

11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 592) w brzmieniu wprowadzo-

nym ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Wła-

sności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z 

dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 585) znajdują zasto-

sowanie do spraw egzekucyjnych z nieruchomości rolnych wszczę-

tych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. przed 

dniem 30 kwietnia 2016 r., 

a w przypadku odpowiedzi twierdzącej 

– na jakim etapie postępowania egzekucyjnego powinna na-

stąpić weryfikacja warunków nabycia nieruchomości rolnej okre-

ślonych w art. 2a i 4 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 

11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 592 ze zm.)?” 

 

III CZP 36/17 

Wniosek Rzecznika Finansowego przedstawiony do rozpo-

znania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w razie poważnego uszkodzenia ciała lub wywołania roz-

stroju zdrowia osobom najbliższym poszkodowanego może przy-

sługiwać na podstawie art. 448 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie 

pieniężne z tytułu naruszenia ich własnego dobra osobistego? 

a na wypadek udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie: 

Czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
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Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 z późn. zm.) świadczenie ubezpieczyciela 

w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialno-

ści cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje za-

dośćuczynienie pieniężne za krzywdę z tytułu naruszenia dóbr oso-

bistych osób najbliższych poszkodowanego, który doznał poważ-

nego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia?” 

 

III CZP 37/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dla zachowania terminu, o którym mowa w art. 129 ust. 4 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. 

jedn.: Dz. U. 2017 r., poz. 519) wystarczające jest złożenie przed jego 

upływem do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej czy 

też doręczenie tego wniosku obowiązanemu?” 

 

III CZP 38/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy jednostka samorządu terytorialnego, której organ, zgod-

nie z art. 19 pkt 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 

roku o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), jest za-

rządcą części drogi publicznej przeznaczonej do ruchu pieszych, 

ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zdarzeniem, do 

którego doszło w następstwie niewykonania przez właściciela nie-

ruchomości, obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z 

art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250), uprzątnięcia 
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zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi 

publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy 

granicy nieruchomości?” 



8 

 

UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 115/16 – z dnia 6 kwietnia 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o za-

bezpieczeniu alimentów wydane na rozprawie liczy się – jeżeli stro-

na nie zażądała doręczenia postanowienia – od dnia jego ogłosze-

nia (art. 394 § 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c). 

 

III CZP 117/16 – z dnia 6 kwietnia 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Przewidziany w art. 207 ust. 9-12a ustawy z dnia 27 październi-

ka 2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 

1870 ze zm.) administracyjny tryb zwrotu środków przeznaczonych 

do realizacji programów finansowanych z funduszy europejskich 

nie wyłącza możliwości zabezpieczenia wekslem roszczenia o zwrot 

tych środków i drogi sądowej do dochodzenia zapłaty weksla wy-

stawionego w celu zabezpieczenia tego roszczenia. 

 

III CZP 3/17 – z dnia 13 kwietnia 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Elblągu 

Właściciel nieruchomości, na której znajduje się sieć wodo-

ciągowa, może żądać ustanowienia służebności przesyłu obciążają-

cej tę nieruchomość na rzecz gminy będącej właścicielem tej sieci 

także wtedy, gdy gmina wydzierżawiła sieć przedsiębiorstwu wodo-

ciągowo – kanalizacyjnemu (art. 3052 § 2 w związku z art. 3051 k.c.). 
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III CZP 4/17 – z dnia 13 kwietnia 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Elblągu 

Dopuszczalne jest zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika 

zwrotu kosztów obrony przed egzekucją, w tym kosztów zastępstwa 

procesowego, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego w 

związku z uchyleniem klauzuli wykonalności nadanej tytułowi egze-

kucyjnemu, na podstawie którego wszczęto to postępowanie (art. 

98 § 1 i 3 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). 

 

III CZP 84/16 – z dnia 19 kwietnia 2017 r. w składzie 7 sędziów 

Sądu Najwyższego na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Naj-

wyższego 

Korzystanie z nieruchomości przez posiadacza samoistnego, 

który oddał rzecz do używania najemcy, polega wyłącznie na pobie-

raniu pożytków cywilnych (art. 224 i 225 k.c.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

I CSK 825/15 – wyrok z dnia 8 grudnia 2016 r. 

W sprawie z powództwa dostawcy towarów przeciwko ich 

sprzedawcy sąd może badać, czy rabat będący elementem obniże-

nia ceny towaru jest ukrytą, niedozwoloną opłatą, o jakiej mowa w 

art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1503 ze zm.), jeżeli jego wysokość odbiega na niekorzyść dostawcy 

od marż pobieranych w innych umowach dotyczących takich sa-

mych towarów, a także wtedy, gdy strony nie ustaliły warunków, w 

jakich sprzedawca był uprawniony do zmniejszenia ceny. 

 

II CSK 230/16 – postanowienie z dnia 19 stycznia 2017 r. 

Prawa osobiste i roszczenia o cechach właściwych prawom 

rzeczowym, które powstały na podstawie umowy, podlegają ujaw-

nieniu w księdze wieczystej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (jedn. tekst: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.) tylko wtedy, gdy taką możliwość 

przewiduje ustawa. 

 

V CSK 215/16 – wyrok z dnia 24 stycznia 2017 r. 

1. W postępowaniu upominawczym art. 73 § 2 k.p.c. nie ma za-

stosowania. Sprzeciw od nakazu zapłaty wniesiony przez jednego 

ze współpozwanych o to samo roszczenie odnosi skutek proceso-

wy tylko w stosunku do niego. 

2. W sprawie z powództwa Ubezpieczeniowego Funduszu 
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Gwarancyjnego o zwrot świadczenia wypłaconego ofiarom wypad-

ku samochodowego, wniesionej przeciwko posiadaczowi pojazdu 

mechanicznego, który nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, art. 5 k.c. nie ma zasto-

sowania. 

 

IV CSK 125/16 – wyrok z dnia 25 stycznia 2017 r. 

Termin przedawnienia roszczenia informacyjnego przewidzia-

nego na art. 105 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-

skim i prawach pokrewnych wynosi dziesięć lat (art. 118 k.c.). Na 

bieg tego terminu nie ma wpływu dochodzenie jednym pozwem 

roszczenia informacyjnego oraz roszczenia o naprawienie szkody, o 

której mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b tej ustawy. 

 

IV CSK 149/16 – postanowienie z dnia 25 stycznia 2017 r. 

Pracownicza kasa zapomogowo-poźyczkowa ma zdolność są-

dową. 

 

IV CZ 96/16 – postanowienie z dnia 25 stycznia 2017 r. 

Datą uiszczenia opłaty sądowej przekazem pieniężnym reali-

zowanym przez biuro usług płatniczych na podstawie art. 3 ust. 1 

pkt 6 i ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatni-

czych (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 1572 ze zm.) jest data pole-

cenia dokonania tego przekazu, pod warunkiem że kwota objęta 

przekazem wpłynęła na rachunek właściwego sądu. 
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I CSK 203/16 – wyrok z dnia 2 lutego 2017 r. 

W stosunkach między przedsiębiorcą a konsumentem złożenie 

przez konsumenta oświadczenia woli w sposób dorozumiany może 

być uznane za skuteczne tylko wtedy, gdy przewiduje to ustawa lub 

umowa. 

 

II CSK 205/16 – postanowienie z dnia 15 lutego 2017 r. 

Władanie przez przedsiębiorstwo państwowe cudzą nieru-

chomością w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu w 

błędnym przekonaniu, że jest ono wykonywane na podstawie decy-

zji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 

1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (jedn. 

tekst: Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.), może prowadzić do za-

siedzenia takiej służebności. 

 

II CSK 340/16 – wyrok z dnia 15 lutego 2017 r. 

Odpowiednie wynagrodzenie, o którym mowa w art. 49 § 2 k.c., 

powinno odpowiadać aktualnej wartości rynkowej urządzeń przesy-

łowych, a jeżeli nie można jej ustalić, aktualnej wartości kosztów ich 

budowy. 

 

IV CSK 254/16 – wyrok z dnia 8 marca 2017 r. 

Przewidziany w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. 

– Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) zakaz publikowania 

danych osobowych obowiązuje od chwili faktycznego wszczęcia 

postępowania przygotowawczego na podstawie art. 308 k.p.k. 



13 

 

PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 7/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Świdnicy przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dla odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 245 

k.k. w sytuacji gdy sprawca w celu wywarcia wpływu na świadka 

używa groźby karalnej w rozumieniu art. 115 § 12 k.k. (o której mo-

wa w art. 190 k.k.) konieczne jest ustalenie, że groźba wzbudza uza-

sadnioną obawę, że zostanie spełniona i czy obawa spełnienia 

groźby u pokrzywdzonego stanowi ustawowe znamię czynu zabro-

nionego z art. 245 k.k.?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

III KK 225/16 – wyrok z dnia 23 listopada 2016 r. 

Poszczególne zachowania opisane w czynie ciągłym, co do 

którego w dodatku zastosowano kumulatywną kwalifikację z art. 11 

§ 2 k.k., nawet jeśli pozwalają na ich „naturalne” wyodrębnienie 

oraz gdy wypełniają w całości znamiona poszczególnych czynów 

zabronionych, nie mogą być analizowane w kontekście terminów 

przedawnienia w oderwaniu od treści art. 11 § 3 k.k. oraz art. 101 

k.k. W konsekwencji więc następuje przedawnienie całości prze-

stępstwa, a nie jego pojedynczych składników. 

 

IV KK 192/16 – postanowienie z dnia 6 grudnia 2016 r. 

Przyjęcie przez sąd jednego z konkurencyjnych, ale teoretycz-

nie możliwych, rezultatów wykładni nie oznacza z reguły rażącego 

naruszenia prawa, które mogłoby stanowić podstawę uwzględnienia 

kasacji (art. 523 § 1 k.k.). 

 

V KK 243/16 – wyrok z dnia 12 grudnia 2016 r. 

Przy obliczaniu terminu miesięcznego, o którym mowa w art. 

55 § 1 k.p.k., mającego charakter prekluzyjny, stosuje się także art. 

123 § 3 k.p.k. Jeśli zatem koniec terminu miesięcznego do złożenia 

subsydiarnego aktu oskarżenia przypada na dzień uznany przez 

ustawę za dzień wolny od pracy, to czynność tę można wykonać 

następnego dnia. 
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III KK 216/16 – postanowienie z dnia 14 grudnia 2016 r. 

W postępowaniu kasacyjnym nie przysługuje zażalenie na po-

stanowienie w przedmiocie kosztów procesu, o których po raz 

pierwszy orzekł Sąd Najwyższy. 

 

III KZ 80/16 – postanowienie z dnia 14 grudnia 2016 r. 

W postępowaniu odwoławczym w sprawach o wykroczenia na 

podstawie art. 109 § 1 k.p.s.w. odpowiednie zastosowanie mają tak-

że przepisy Kodeksu postępowania karnego dotyczące postępowa-

nia przed sądem pierwszej instancji, jeżeli przepisy Działu VIII Ko-

deksu postępowania w sprawach o wykroczenia do nich odsyłają. 

 

V KK 316/16 – postanowienie z dnia 20 grudnia 2016 r. 

Notariusz może ponosić odpowiedzialność karną na podsta-

wie art. 231 § 1 k.k. w razie ustalenia, że w sposób rażący i oczywi-

sty nie dopełnił obowiązków, w tym określonych w art. 80 § 2 i 3 

ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1796), czym działał na szkodę interesu publicznego lub pry-

watnego. 

Za działanie notariusza w celu osiągnięcia korzyści majątko-

wej w rozumieniu art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 115 § 4 k.k., może być 

uznane dążenie do uzyskania wynagrodzenia za sprzeczną z pra-

wem czynność notarialną podjętą z naruszeniem nakazu odmowy 

jej dokonania, określonym w art. 81 tej ustawy. 

 

SDI 42/16 – wyrok z dnia 13 stycznia 2017 r. 

W postępowaniach dyscyplinarnych adwokatów i radców 

prawnych znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o wznowie-

niu postępowania, określone w Rozdziale 56 Kodeksu postępowa-
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nia karnego (art. 95n pkt 1 ustawy – Prawo o adwokaturze; art. 741 

pkt 1 ustawy o radcach prawnych). 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZ-

NYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III UZP 5/17 

 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Łodzi przedstawione do rozpoznania przez skład 3 

sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wynikająca z art. 84 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 

1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2016 r., poz. 963 ze zm.) sprawa dotycząca odstąpienia od żą-

dania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu choro-

bowego należy do kategorii spraw o zasiłek chorobowy, dla których 

zgodnie z dyspozycją art. 4778 § 2 pkt 1 k.p.c. właściwy jest sąd re-

jonowy czy też do kategorii spraw z zakresu ubezpieczeń społecz-

nych, dla których zgodnie z dyspozycją art. 4778 § 1 k.p.c. właściwy 

jest sąd okręgowy?” 
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UCHWAŁA  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III UZP 1/17 – z dnia 26 kwietnia 2017 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

Uprawniony członek rodziny nabywa prawo do renty rodzinnej 

po osobie, która w chwili śmierci, pomimo niespełniania warunków, 

miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności 

do pracy na skutek błędu organu rentowego (art. 65 ust. 1 ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-

pieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 887 ze 

zm.). 


