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Od redaktorów

W dniach 26–29 września 2013 r. odbył się w Kocierzu Zjazd Katedr i Zakła-
dów Postępowania Cywilnego, który został zorganizowany przez Katedrę Postępowa-
nia Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.  W Zjeździe 
wzięli udział pracownicy i współpracownicy katedr, zakładów lub innych jednostek 
badawczych zarówno z ośrodków uniwersyteckich, jak i wyższych szkół niepublicz-
nych. Tradycją Zjazdów jest  uczestniczenie w nich przedstawicieli środowisk praw-
niczych, którzy współpracują z ośrodkami naukowymi i są żywo zainteresowani roz-
wojem badań nad prawem procesowym cywilnym. Mieliśmy zaszczyt gościć sędziów 
Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu 
Państwa, przedstawicieli korporacji adwokatów, komorników, radców prawnych, Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości.

Spotkanie akademickiej wspólnoty procesualistów cywilnych było okazją do 
podjęcia fundamentalnych zagadnień dla nauki i  praktyki prawa postępowania cy-
wilnego. Współpraca z Komisją Kodyfikacją Prawa Cywilnego przy Ministrze Spra-
wiedliwości zaowocowała wyborem tematu Zjazdu – Postępowanie rozpoznawcze 
w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego. Nieustanne nowelizacje Kodeksu 
postępowania cywilnego z 1964 r. doprowadziły do rozbicia jego pierwotnej spójno-
ści i nie wydaje się przy tym możliwa  racjonalna sanacja obecnego stanu prawnego. 
Z tej przyczyny podjęte prace w ramach Komisji Kodyfikacyjnej mają doprowadzić do 
powstania nowego Kodeksu postępowania cywilnego odpowiadającego najwyższym 
standardom, zapewniającego efektywne i rzetelne postępowania cywilne. Księga po-
zjazdowa jest podsumowaniem dotychczasowych efektów prac kodyfikacyjnych oraz  
zawiera opracowania, które będą inspiracją dla twórców nowego Kodeksu postępowa-
nia cywilnego.

W imieniu Katedry Postępowania Cywilnego uprzejmie dziękujemy za współ-
pracę i pomoc w organizacji Zjazdu Dziekanom Wydziału Prawa i Administracji UŚ, 
a w szczególności Panu Dziekanowi prof. dr hab. Czesławowi Martyszowi. W naszej 
wdzięcznej pamięci pozostaje pomoc  udzielona przez Pana prof. dr hab. Tadeusza 
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Erecińskiego, który umożliwił przygotowanie Zjazdu pod auspicjami Komisji Kody-
fikacyjnej. Słowa uznania kierujemy również do autorów referatów wygłoszonych na 
obradach oraz moderatorów dyskusji. Panu prof. dr. hab. Andrzejowi Marciniakowi 
dziękujemy za podjęcie owocnego trudu zrecenzowania przesłanych do druku publi-
kacji. Organizatorzy dziękują również za wsparcie finansowe umożliwiające publikację 
Księgi: Ministerstwu Sprawiedliwości, Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ 
„Facultas Iuridica” oraz Wydawnictwu C.H.Beck.

Katowice, sierpień 2014 r. 
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