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KPC Manowska. Komentarz. 1.09.2015 
 

 

Z przyjemnością prezentujemy trzecie wydanie popularnego 
Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego 
napisanego przez praktyków dla praktyków. Autorzy tego 
Komentarza rozwiązują problemy, z którymi spotykają się na co 
dzień w pracy. Wśród nich są przedstawiciele różnych zawodów 
prawniczych: sędziowie, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu 
Państwa oraz radca prawny. Uwagi zawarte w komentarzu 
uwzględniają zatem spojrzenie na stosowanie przepisów 
regulujących postępowanie cywilne zarówno sędziego, jak i 
pełnomocnika.  
 
W komentarzu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: 

1. Jak intepretować zmiany mające wpływ na kpc, które 

zostały uchwalone w 2015 r.? 

2. Czym jest europejskie poświadczenie spadkowe? 

3. Jakie są obecnie możliwości wnoszenia pism 

procesowych za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego i dokonywania doręczeń 

elektronicznych? 

4. Jaka jest procedura ograniczenia władzy rodzicielskiej 

jednemu z rodziców w sytuacji braku porozumienia co 

do sposobu jej wykonywania? 

5. Jak procedować przed wejściem w życie przepisów 

ustawy z 10 lipca 1015 r. o zmianie ustawy - Kodeks 

cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw? 

Część ujętych w trzecim wydaniu Komentarza zmian musiała 
zostać omówiona w formie suplementu z uwagi na ich odległy 
termin wejścia w życie. Dzięki temu książka ma walor 
intertemporalny, pozwalający praktykom na co dzień 
stosującym Kodeks postępowania cywilnego porównać różne 
stany prawne.  
 
Komentowane zagadnienia mają przede wszystkim oparcie w 
orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.  
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
L.p. Tytuł KOD Cena 

brutto 
Cena po 
rabacie 

Ilość 
egz. 

Razem 
zł 

1 Kodeks postępowania cywilnego. 
Komentarz 

NEX-
0124:W03P01 

369,00 276,75   

Imię i nazwisko  
Firma  
NIP  
Ulica  
Kod  
Miasto  

 

 Tel.:  
Faks:  
E-mail:  
ADRES WYSYŁKOWY (jeśli inny od podanego 
obok):  
Odbiorca:  
Ulica  
Kod  
Miasto  

 

WYSYŁKA: 

Pocztą na koszt wydawnictwa 

Wysyłka priorytetowa - Poczta Polska (12,00 
zł brutto) 

Kurierem na koszt klienta (15,90 zł brutto) 

 PŁATNOŚĆ: 

Pobranie (Płatność przy odbiorze) 

Przelew (Termin płatności: 14 dni od daty 
wystawienia faktury) 

Kurierem na koszt klienta (15,90 zł brutto) 

Paweł Gulbinowicz 
728 323 630 
22 326 24 22 
pgulbinowicz@wolterskluwer.pl 
www.profinfo.pl 

Zamówienie prosimy składać faksem 22 326 24 22 
lub pocztą elektroniczną 

pgulbinowicz@wolterskluwer.pl 

 


