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Wykaz skrótóW

Źródła prawa

instr. sąd. – zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i za-
kresu działania sekretariatów sądowych oraz 
innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. 
MS Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 
z późn. zm.)

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 
ze sprost. i późn. zm.)

k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 
z późn. zm.)

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 996 z późn. zm.)
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k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2082 z późn. zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 
spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1578 z późn. zm.)

o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 
z późn. zm.)

pr. adw. – ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwo-
katurze (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 615 
z późn. zm.)

pr. bank. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo ban-
kowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128 
z późn. zm.)

pr. not. – ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o no-
tariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 164 
z późn. zm.)

pr. up. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad-
łościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 
z późn. zm.)

p.u.s.p. – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.)

r.d.p.s. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego 
trybu i sposobu doręczania pism sądowych 
w postępowaniu cywilnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1222)

reg. sąd. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędo-
wania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316 
z późn. zm.)

rozp.czyn.kom. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników 
(Dz. U. Nr 10, poz. 52 z późn. zm.)

Autor: propo-
nuję zmianę 
skrótu na: 
r.c.k.



Wykaz skrótów 23

rozporządzenie nr 805/2004 – rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego 
Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspor-
nych (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, s. 15, 
z późn. zm.)

rozporządzenie 
nr 1896/2006

– rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
ustanawiające postępowanie w sprawie euro-
pejskiego nakazu zapłaty (Dz. Urz. UE L 399 
z 30.12.2006, s. 1, ze sprost. i późn. zm.)

rozporządzenie nr 861/2007 – rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. 
ustanawiające europejskie postępowanie w spra-
wie drobnych roszczeń (Dz. Urz. UE L 199 
z 31.07.2007, s. 1, z późn. zm.)

rozporządzenie 
nr 1215/2012

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 
2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orze-
czeń sądowych oraz ich wykonywania w spra-
wach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE 
L 351 z 20.12.2012, s. 1, z późn. zm.)

rozporządzenie nr 606/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 
2013 r. w sprawie wzajemnego uznawa-
nia środków ochrony w sprawach cywilnych 
(Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, s. 4)

u.g.n. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1774 z późn. zm.)

u.k.s.c. – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 623)

u.k.s.e. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komorni-
kach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1138 z późn. zm.)
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Henryk Pietrzkowski – sędzia Sądu Najwyższego, znany z wielu opracowań i artykułów z za-
kresu prawa cywilnego, m.in. komentarza do kodeksu postępowania cywilnego w części doty-
czącej postępowania egzekucyjnego oraz Metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych. Jest 
współautorem m.in. dzieła System Prawa Procesowego Cywilnego, komentarza do kodeksu 
cywilnego, a także książek: Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego 
oraz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych.

Piąte wydanie niezwykle praktycznej publikacji, cieszącej się dużą popularnością, objaśnia krok 
po kroku postępowanie cywilne z punktu widzenia obowiązków pełnomocnika procesowego. 
Książka w wielu fragmentach została znacznie rozbudowana ze względu na konieczność przy-
stosowania jej treści do nowego stanu prawnego. Zmiany dotyczą m.in.: 
–  pełnomocnictwa procesowego, doręczania pism procesowych i sądowych oraz czynności 

dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
–  postępowania dowodowego w związku z nową definicją dokumentu oraz zmianą przepisów 

o formie czynności prawnej;  
– wymagań formalnych pozwu oraz innych pism procesowych; 
– czynności związanych z mediacją;
– kosztów postępowania oraz wynagrodzenia pełnomocników zawodowych;
–  postępowania przed sądem polubownym, ze szczególnym uwzględnieniem skargi o uchyle-

nie wyroku sądu polubownego, wnoszonej aktualnie wyłącznie do sądu apelacyjnego; 
–  środków zaskarżenia, zwłaszcza w odniesieniu do skargi oraz sprzeciwu na orzeczenia refe-

rendarza sądowego, a także skargi na czynności komornika w kontekście sprawowanego przez 
sąd z urzędu nadzoru judykacyjnego nad komornikiem.

Opracowanie wzbogaca nowy rozdział poświęcony wnioskowi restytucyjnemu, którego celem 
jest zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia. Ponadto do licznie powołanych 
orzeczeń Sądu Najwyższego zostały dodane nowe, wydane w latach 2014–2016. 

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków – adwokatów, radców prawnych, radców Proku-
ratorii Generalnej Skarbu Państwa, rzeczników patentowych, aplikantów adwokackich i rad-
cowskich, a także sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.
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