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konanie w wyniku rozpoznania pewnej zmiany wyroku zaskarżone-
go przez np. powoda lub pozwanego (w przypadku postępowania 
cywilnego) lub np. oskarżonego bądź oskarżyciela (w postępowaniu 
karnym). Zmiana ów określona jest mianem tzw. wyroku reformato-
ryjnego. Rozpoznanie opisywanego środka odwoławczego przez sąd 
może jednak prowadzić również do innego rezultatu, którym jest 
uchylenie zaskarżonego wyroku – tym samym wydanie tzw. wyroku 
kasatoryjnego. Mowa tutaj oczywiście o przypadkach, w których 
rezultat rozpoznania apelacji jest pozytywny dla osoby skarżącego. 
Wszak apelację sąd może również odrzucić. 

Apelacja w polskim porządku prawnym prawa cywilnego 
funkcjonuje jako apelacja pełna tzn. taka, w której sąd II instan-
cji rozpatruje sprawę przedstawioną sądowi I instancji ponownie. 
Podstawowym celem postępowania apelacyjnego jest naprawie-
nie wszystkich błędów popełnionych zarówno przez sąd, jak i przez 
strony, przy czym chodzi zarówno o błędy natury prawnej, jak 
i faktycznej. Z tych względów nieodłącznym elementem apelacji 
pełnej jest także możliwość powoływania przed sądem II instancji 
tzw. nowości (facta noviter producta oraz facta noviter reperta) 
(Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 31 stycznia 2008 roku, 
sygn. akt III CZP 49/07). 

Sąd rozpatrujący sprawę w postępowaniu apelacyjnym może 
jednak pominąć nowe fakty i dowody, jeśli strona mogła przyto-
czyć je w postępowaniu przed sądem I instancji, chyba, że potrzeba 
powołania się na nie wynikła w późniejszym czasie (http://www.
gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/334135,apelacja.html 
2018). Rozwiązanie to jest wyrazem zasady koncentracji materiału 
procesowego. Przepisami Kodeksu postępowania cywilnego regu-
lującymi ściśle zagadnienie apelacji są art. 367-391.
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Bezsprzecznym jest, iż praca niniejsza, dla spełnienia swoich 
celów, winna rozpoczynać się od krótkiej charakterystyki tego, 
czym apelacja jest w swojej istocie – bez rozróżnienia jej obrazu 
i funkcjonowania w poszczególnych postępowaniach – konkretnie: 
w postępowaniu cywilnym i postępowaniu karnym. Celami wyżej 
wymienionymi są m.in. kompleksowa i niejako zbierająca dotychcza-
sowe osiągnięcia naukowo-jurydyczne w tejże dziedzinie, eksplika-
cja przedmiotowej instytucji prawnej, a także takie przedstawienie 
tej tematyki, aby była ona również jak najbardziej przydatna z per-
spektywy przeciętnego podmiotu obrotu prawnego.

Używane w rodzimym języku słowo „apelacja” pochodzi od 
łacińskiego appelatio, czyli „odwołanie” (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Apelacja_(prawo) 2018). Dla adeptów prawa termin ten znany 
staje się jeszcze przed rozpoczęciem wykładu z szeroko rozumianej 
procedury karnej i cywilnej, już na zajęciach z łacińskiej terminologii 
prawniczej – choćby z brzmienia takich paremii, jak: Reformatio in 
peius iudici appellato non licet – co oznacza: „Sędziemu apelacyj-
nemu nie wolno zmieniać (wyroku) na niekorzyść (odwołującego 
się)”(http://lacina.info.pl/index.php?dzial=sentencje&opcja=sen-
t&ktora=R&podst=on&praw=on&bibl=on&skrot=on 2018).

„Apelacja” – pojęcie, ośmielimy się stwierdzić, już dość szeroko 
znane w popkulturze z chociażby książki autorstwa Johna Grishama 
o tym samym tytule, czy też w końcu z bardzo szeroko praktykowa-
nego wypowiadania tego słowa w przestrzeni publicznej, oznacza, 
najprościej rzecz ujmując – podstawowy środek odwoławczy (http://
www.edukacjaprawnicza.pl/apelacja-w-sprawie-cywilnej/ 2018). Jej 
celem jest ponowne rozpoznanie sprawy przez sąd II instancji i do-
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Dopuszczalność apelacji

Podstawowym warunkiem dopuszczalności wniesienia apelacji 
jest istnienie wyroku, czy postanowienia (sententia existens), od któ-
rego ów środek zaskarżenia ma zostać wniesiony. 

Apelacja w postępowaniu cywilnym przysługuje od (https://so-
chapavel.wordpress.com/2016/10/17/dopuszczalnosc-apelacji-w-po-
stepowaniu-cywilnym/ 2018):

• wyroków końcowych (art. 367 k.p.c.);
• wyroków częściowych;
• wyroków wstępnych;
• wyroków łącznych;
• wyroków uzupełniających;
• wyroków zaocznych (w przypadku, gdy wyrok skarży powód 

art. 343 k.p.c.);
• postanowienia co do istoty sprawy w postępowaniu niepro-

cesowym (art. 518 k.p.c.);
• wpisu (wykreślenia) w księdze wieczystej dokonany przez sąd 

(art. 62610 § 3 k.p.c.).

Należy nadmienić, iż pozwanemu od wyroku zaocznego, za-
miast apelacji, przysługuje sprzeciw. Przesłanką niezbędną do moż-
liwości wniesienia apelacji jest również interes prawny (gravamen), 
czyli obiektywna potrzeba zmiany, lub uchylenia wyroku wyrażana 
przez skarżącego (https://sochapavel.wordpress.com/2016/10/17/
dopuszczalnosc-apelacji-w-postepowaniu-cywilnym/ 2018). Le-
gitymację do wniesienia apelacji posiadają: strona, interwenient 
uboczny, prokurator, inny organ działający na zasadach takich, jak 
prokurator, właściwa organizacja pozarządowa (https://lexplay.pl/
artykul/Postepowanie-Sadowe/apelacja_w_postepowaniu_cywil-
nym__wymogi1 2018). Warto wspomnieć, że uprawnienie do wnie-
sienia przedmiotowego środka odwoławczego przysługuje każdemu 
z powyższych podmiotów niezależnie od tego, czy dany podmiot 
brał udział w postępowaniu przed sądem I instancji, a więc w postę-
powaniu, które zostało de facto zaskarżone. Mocy wniesienia ape-
lacji od wyroku zaocznego nie ma: interwenient uboczny po stronie 
pozwanego, sam pozwany, a także organizacja pozarządowa wystę-
pująca w imieniu strony pozwanej (podmiotowi temu przysługuje 
jednakże sprzeciw). 

Kolejną istotną składową dopuszczalności wniesienia 
rzeczonego środka zaskarżenia jest złożenie owego środka 
w przewidzianym ustawą terminie. Termin ten wynosi dwa tygodnie  
i biegnie on od doręczenia skarżącemu wyroku wraz z uzasadnieniem, 
a w przypadku niezgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku razem 
z uzasadnieniem – początkiem biegu terminu do wniesienia apela-
cji jest dzień upływu terminu do żądania uzasadnienia. Termin prze-
widziany do przedłożenia omawianego środka jest terminem usta-
wowym. Rodzi to swoistą naturalną konsekwencję w postaci braku 
możliwości skracania bądź przedłużania tego okresu (Wójcik 2018). 

Apelacja jako pismo procesowe

Co do zasady apelacja powinna być wnoszona w formie pisma 
procesowego. Wyjątek od tej reguły stanowią sprawy z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych, w których pracownik lub ubezpie-
czony działający bez pomocy pełnomocnika profesjonalnego, (a więc 

np. adwokata, czy radcy prawnego), może zgłosić apelację we właści-
wym sądzie ustnie do protokołu. 

Apelacja, jak stanowi art. 368 § 1 k.p.c., wniesiona w „tradycyjny 
sposób”, a więc w taki, jaki został zobrazowany w pierwszym zdaniu 
bieżącego rozdziału, winna czynić zadość wymogom stawianym dla 
standardowego pisma procesowego, a ponadto powinna zawierać:

• oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskaza-
niem, czy jest on zaskarżony w całości, czy w części;

• zwięzłe przedstawienie zarzutów;
• uzasadnienie zarzutów;
• powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz 

wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem I 
instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na 
nie wynikła później;

• wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem 
zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

Nadto w sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość 
przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę 
wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedy-
nie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad 
żądanie (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 
cywilnego, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.). Jak uwa-
ża Sąd Najwyższy: „Wprawdzie oznaczenie wyroku, o którym mowa 
w art. 368 § 1 pkt 1 k.p.c., następuje przez wskazanie sądu, który 
wydał zaskarżony wyrok, jego sygnatury i daty wydania (a także stron 
i przedmiotu sprawy), jednakże niepodanie lub błędne określenie 
któregoś z elementów składających się na oznaczenie wyroku może 
uzasadniać odrzucenie apelacji tylko wtedy, gdy nie istnieje możliwość 
powiązania tego środka odwoławczego z konkretnym orzeczeniem” 
(Postanowienie SN z dnia 23 listopada 2011 r., sygn. akt III UZ 27/11). 
Z powyższego wynika konkluzja o jawnie pozytywnej prognozie dla 
osób, które na co dzień nie parają się prawniczym rzemiosłem, bo-
wiem pominięcie takich elementów skarżonego wyroku, jak np. 
jego sygnatura, nie skazuje z góry wniesienia apelacji na porażkę. Co 
wymagające zasygnalizowania – od apelacji powinna być wniesiona 
również opłata (chyba, że skarżący jest zwolniony z opłat sądowych).

Zarzuty apelacyjne

Zarzuty w apelacji cywilnej skonstruowane są w nieco inny spo-
sób, aniżeli ma to miejsce w przypadku apelacji karnej. Przede wszyst-
kim kluczową różnicę stanowi fakt, iż zarzutem, który nie odnotowuje 
swojego miejsca w kręgu uwag apelacji cywilnej jest zarzut tzw. rażą-
cej niewspółmierności kary. Zjawisko to podyktowane jest, natural-
nie rzecz biorąc, samą istotą postępowania cywilnego. Wyrok sądu 
cywilnego nie ma charakteru sankcji, a przynajmniej nie takiego cha-
rakteru, z jakim utożsamiana jest specyfika prawa karnego w ogóle. 

W zasadzie można by rzec, iż wyobraźnia skarżącego co do treści 
składanych zarzutów apelacyjnych może być bardzo bogata. Pretensje 
podmiotu apelującego mogą wszak dotyczyć wszelkich wadliwości, 
jakimi zostało, jego zdaniem, obarczone postępowanie w I instan-
cji. Mogą to być zatem uwagi dotyczące naruszenia prawa zarówno 
materialnego, jak i procesowego. Na szczególną uwagę, z punktu 
widzenia praktyki, zasługują zarzuty o nierozpoznanie istoty sprawy, 
niewyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, czy wadliwej oceny dowo-
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dów. Sąd w I instancji dopuścić może się również błędnej wykład-
ni przepisów prawnych, co w konsekwencji doprowadzi do równie 
błędnego wyroku. Nierzadką sytuacją jest również nieprawidłowa 
subsumpcja, a więc dopasowanie przepisu prawa do stanu faktycz-
nego rozpoznawanej przez sąd sprawy (https://www.infor.pl/prawo/
pozwy/informacje-ogolne/303854,Naruszenie-prawa-procesowego-
-i-prawa-materialnego-jako-zarzuty-w-apelacji.html 2018). Pewne sui 
generis odstępstwo zachodzi w przypadku postępowania o charakte-
rze uproszczonym. Na gruncie tego ostatniego postępowania, zarzuty 
dotyczyć mogą tylko naruszenia prawa materialnego przez jego błęd-
ną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie oraz naurszenia przepi-
sów postępowania (lecz jedynie w przypadku, w którym naruszenie 
ów mogło mieć istotny wpływ na rezultat sprawy). 

Zilustrowania wymaga, w świetle niniejszego rozdziału, także 
problematyka nieważności postępowania. Otóż sąd II instancji rozpo-
znający zaskarżoną sprawę, bierze pod uwagę z urzędu, w granicach 
zaskarżenia, wyłącznie możliwość naruszenia prawa procesowego, 
prowadzącego do nieważności postępowania. A contrario oznacza 
to ni mniej ni więcej nad to, iż sąd odwoławczy nie bierze pod uwa-
gę z urzędu wszystkich możliwych uchybień w zastosowaniu prawa 
procesowego, prócz tych tylko, które mogły skutkować nieważnością 
postępowania (Wyrok SN z dnia 18 czerwca 2010 r., sygn. akt V CSK 
448/09). Co za tym idzie – skarżący winien powołać, choćby z ostroż-
ności procesowej, wszystkie możliwe, dostrzeżone przez siebie dzia-
łania sądu I instancji, które mogły godzić w prawo formalne. Sam zaś 
stan nieważności postępowania zachodzi, gdy:

• droga sądowa była niedopuszczalna;
• o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami toczy 

się wcześniej wszczęta sprawa, albo sprawa taka została pra-
womocnie osądzona;

• strona została pozbawiona możliwości obrony swoich praw;
• zachodzi brak jurysdykcji krajowej;
• strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu 

powołanego do reprezentowania lub przedstawiciela usta-
wowego, albo, gdy pełnomocnik strony nie był należycie 
umocowany;

• skład sądu był sprzeczny z przepisami prawa, albo jeżeli 
w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy 
ustawy;

• sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest 
właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu;

• sprawę rozpoznano z naruszeniem immunitetu są-
dowego (http://www.przepisy.gof in.pl/przepisy-
no,15,80475,9,9,20150301,2,1.html 2018).

Kiedy zachodzi zmiana, a kiedy uchylenie
 orzeczenia na skutek apelacji

Następną niezwykle doniosłą, a jednocześnie niezbędną częścią 
każdej apelacji (nie tylko tej, na której skupia się niniejsza praca, 
czyli apelacji cywilnej) jest wniosek apelacyjny. Okazuje się bowiem, 
iż może on obejmować w swoim zakresie zmianę, albo uchylenie 
wyroku sądu I instancji w zależności od treści zarzutów. Jeżeli zarzut 
dotyczy tylko obrazy prawa materialnego, albo niewłaściwej oceny 
dowodów, uzasadniony będzie wniosek o zmianę skarżonego wyro-
ku. Jeśli, z kolei, zarzut dotykał będzie nieważności postępowania – 

słusznym będzie wnioskowanie o uchylenie skarżonego orzeczenia. 
Przy czym należy dodać, iż postulowanie zmiany wyroku jest szersze 
zakresowo niż wnioskowanie o jego uchylenie, ponieważ zmiana 
wyroku stanowi również jednocześnie jego uchylenie. 

Wniosek umiejscowiony w prezentowanym środku zaskarżenia 
nakreśla także granice zaskarżenia wyroku, którego dotyczy (http://
apelacjacywilna.pl/co-powinna-zawierac-apelacja/ 2018). Warto 
pamiętać o tym, że w przypadku, gdy apelacja opiewa na uchylenie 
lub zmianę jedynie części orzeczenia – w pozostałej, niezaskarżo-
nej, części orzeczenie staje się prawomocne z upływem terminu do 
wniesienia środka zaskarżenia.

Granice apelacji

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 378 § 1 Kodeksu Po-
stępowania Cywilnego: „sąd II instancji rozpoznaje sprawę w granicach 
apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę 
nieważność postępowania” (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 
Postępowania Cywilnego, Dz.U. z 2018 r. poz. 1360). Sąd w drugiej 
instancji nie jest uprawniony do kontroli orzeczenia wydanego przez I 
instancję, w niezaskarżonej przez wnoszącego apelację części. Co waż-
ne, powinien on jednak z urzędu rozpatrzyć możliwość wystąpienia 
nieważności postępowania. Skutkiem takiego zachowania sądu jest 
fakt, że strona wnosząca apelację nie co do całości, ale co do części 
wyroku, gwarantuje sobie niezmienialność niezaskarżonej części i po 
upłynięciu odpowiedniego terminu, jej uprawomocnienie (http://
apelacjacywilna.pl/jakie-sa-granice-apelacji/ 2018). Są to tak zwane 
granice przedmiotowe apelacji, które określane są właśnie przez za-
kres zaskarżenia pojawiający się we wniosku apelacyjnym. Warto tutaj 
zauważyć, że poza wnioskiem o zmianę czy nawet całkowite uchylenie 
wyroku, istnieje również możliwość złożenia wniosku o rozpoznanie 
przez sąd II instancji apelacji dotyczącej postanowień sądu wydanych 
w I instancji, które to postanowienia nie mogły zostać zaskarżone przez 
zainteresowaną stronę w drodze zażalenia, a miały istotny wpływ na 
wynik sprawy. To, o czym warto wspomnieć, jeżeli chodzi o granice 
apelacji, to fakt, że zasadniczo w postępowaniu apelacyjnym nie ma 
możliwości rozszerzenia żądania pozwu, ani występowania z nowymi 
roszczeniami (Broniewicz 2014). 

Podmiotowe granice apelacji aktualizują się w przypadku współ-
uczestnictwa obojętnie po której stronie. Należałoby zatem w tym 
miejscu omówić, jakie skutki mają poszczególne rodzaje współuczest-
nictwa dla stron apelacji, i tak (Broniewicz 2014):

• współuczestnictwo po stronie przeciwnej niż skarżąca – nie-
objęcie apelacją niektórych współuczestników powoduje 
uprawomocnienie się co do nich wyroku z I instancji, czego 
skutkiem jest niemożność rozpoznania sprawy wobec nich. 
Od zasady tej jest jednak wyjątek w postaci współuczestnic-
twa koniecznego;

• współuczestnictwo formalne po stronie skarżącej – wnie-
sienie apelacji przez niektórych współuczestników skutkuje 
uprawomocnieniem się wyroku i niemożnością rozpoznania 
sprawy wobec nich;

• współuczestnictwo materialne jednolite po stronie skarżącej 
– przy tym rodzaju współuczestnictwa, wniesienie apelacji 
przez jednego ze współuczestników lub niektórych z nich bę-
dzie skuteczne wobec pozostałych, czego skutkiem będzie 
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zobligowanie sądu do rozpoznania sprawy wobec wszystkich 
współuczestników;

• współuczestnictwo materialne zwykłe – skutkiem wniesienia 
apelacji w tym wypadku będzie wstrzymanie uprawomoc-
nienia się wyroku względem wszystkich współuczestników. 
Sąd będzie uprawniony do rozpoznania sprawy w granicach 
zaskarżenia także wobec nich.

Postępowanie apelacyjne i jego rezultaty

Czynnością, która rozpoczyna postępowanie apelacyjne jest 
wniesienie apelacji. Wnosi się ją do sądu, który jest odpowiedzial-
ny za wydanie zaskarżonego wyroku, adresując ją jednak do sądu 
drugiej instancji. Witold Broniewicz w książce Postępowanie Cywilne 
w zarysie, dzieli rozpoznawanie apelacji na dwa etapy – pierwszy, 
tak zwany etap wstępny, i drugi – etap zasadniczy. W pierwszym 
etapie następuje kontrola formalna apelacji, czyli na przykład to, 
czy apelacja spełnia warunki pisma procesowego i została należy-
cie opłacona. Jeżeli sąd stwierdzi istnienie braków, przewodniczący 
wzywa skarżącego, pod rygorem odrzucenia apelacji, do poprawie-
nia lub uzupełnienia wykrytych braków, w terminie, który jak się 
przyjmuje w literaturze, nie powinien być krótszy niż tydzień. Sąd 
I instancji uprawniony jest na posiedzeniu niejawnym do odrzucenia 
apelacji, która została wniesiona po upływie wyznaczonego terminu, 
jest nieopłacona czy dotknięta innymi przyczynami, które pozwalają 
uznać ją za niedopuszczalną, w tym również apelację, w której stro-
na skarżąca nie usunęła braków w wyznaczonym terminie. Jeżeli 
warunki dopuszczalności apelacji są spełnione, przechodzimy do 
drugiego, z wcześniej wspomnianych etapów – etapu zasadniczego 
– w którym to następuje przekazanie apelacji razem z aktami z sądu 
I instancji, do którego była ona wnoszona, do sądu właściwego II 
instancji, razem z doręczeniem apelacji uczestnikom postępowania. 
Każdy z uczestników ma prawo wniesienia odpowiedzi na apelację 
wprost do sądu II instancji (Broniewicz 2014).

Jeżeli sąd II instancji zdecyduje o nieodrzuceniu apelacji, prze-
chodzi do jej rozpoznania, które następuje zasadniczo w składzie 
trzech sędziów na rozprawie i liczba ta jest niezmienna, niezależnie 
od rodzaju postępowania, ani rodzaju rozstrzygnięcia (http://ape-
lacjacywilna.pl/ilu-sedziow-rozpoznaje-apelacje/ 2018). Wyjątkami 
od tej zasady rozpoznawania sprawy na rozprawie jest moment, 
kiedy zachodzi nieważność postępowania, albo doszło do cofnięcia 
pozwu czy apelacji – wtedy sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu 
niejawnym. Rozprawa w II instancji przebiega w sposób klasyczny, 
czyli w taki, jak przebiegała w pierwszej instancji, z dwoma jednak, 
dość znaczącymi różnicami, którymi są:

• możliwość przedstawienia zagadnienia do rozstrzygnięcia 
przez Sąd Najwyższy, razem z odroczeniem rozpoznania 
sprawy, gdy powstaną „zagadnienia prawne budzące po-
ważne wątpliwości”;

• brak możliwości wydania wyroku zaocznego, którego nie 
wydaje się w postępowaniu odwoławczym.

Rezultatami postepowania apelacyjnego może być wydanie wy-
roku uwzględniającego albo oddalającego apelację. Gdy sąd decy-
duje się na wydanie wyroku uwzględniającego, może on mieć dwie 
formy – wyroku zmieniającego, jeżeli wyrok w pierwszej instancji 
zapadł z naruszeniem prawa materialnego, a zebrany materiał do-

wodowy pozwala na wydanie takiego orzeczenia, albo wyrok uchy-
lający, który występuje w czterech wypadkach (Broniewicz 2014): 

• stwierdzenia nieważności postępowania przed sądem I 
instancji z przyczyny niestanowiącej podstawy odrzucenia 
pozwu ani umorzenia postępowania;

• pozew ulega odrzuceniu albo zachodzi potrzeba umorzenia 
postępowania;

• istota sprawy nie została rozpoznana przez sąd I instancji; 
• wydanie wyroku innego niż zaskarżony wymaga przeprowadze-

nia postępowania dowodowego w całości.
W toku postępowania może dojść również do jego umorzenia, które 
może być następstwem dwóch sytuacji (http://apelacjacywilna.pl/
mozliwe-umorzenie-postepowania-apelacyjnego/ 2018):

• cofnięcia apelacji;
• jako następstwo zawieszenia postepowania, gdy postępo-

wanie zawieszone nie zostanie podjęte we wskazanym ter-
minie. 

Konkludując – za Broniewiczem – można przyjąć sześć dróg 
zakończenia postępowania apelacyjnego, którymi są (Broniewicz 
2014):

1. Odrzucenie apelacji;
2. Zmiana zaskarżonego wyroku;
3. Uchylenie zaskarżonego wyroku z odpowiednim orzecze-

niem dodatkowym;
4. Oddalenie apelacji;
5. Umorzenie postępowania apelacyjnego;
6. Umorzenie postepowania w całości.
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