
Przedmowa

Komentarz niniejszy w obecnej wersji obejmuje drugą część Kodeksu postępowania cywilnego
– Postępowanie zabezpieczające, trzecią część – Postępowanie egzekucyjne, czwartą część – Prze-
pisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz piątą część – Sąd polubowny
(arbitrażowy) – tzn. art. 730–1217. Opracował go Zespół składający się głównie z pracow-
ników naukowych (i doktorantów) kierowanej przeze mnie Katedry Postępowania Cywilnego
I Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród pracowników, poza profesorami, adiunktami, jest wiceprezes
sądu rejonowego (były kierownik sekcji egzekucyjnej), adwokat, radca prawny. Zaprosiliśmy
do współpracy również Panią Sędzię Sądu Apelacyjnego w Łodzi (byłego wizytatora do spraw
egzekucyjnych), naczelnika w departamencie prawnym Komisji Nadzoru Finansowego oraz ad-
wokata, adiunkta w UKSW. Komentarz jest dziełem zbiorowym, chociaż nie stanowi wspólnego
opracowania jego autorów w tym sensie, że przedstawione poglądy czy zajęte stanowiska są
zapatrywaniami Zespołu. Każdy z komentatorów jest odpowiedzialny za wyrażone przez siebie
poglądy. Dążyliśmy jednak do ujednolicenia stanowisk i wypracowania możliwie zharmonizowa-
nej wykładni kontrowersyjnych unormowań.

Komentarz jest najobszerniejszym omówieniem przepisów regulujących postępowanie eg-
zekucyjne, jaki kiedykolwiek ukazał się na naszym rynku. Zamierzeniem Zespołu było jak
najdokładniejsze przedstawienie problematyki, dbaliśmy o to, żeby nie ograniczać się do wyli-
czenia orzeczeń Sądu Najwyższego i odesłania Czytelnika do poszukiwania ich treści w zbiorach
orzeczeń lub systemach informacji prawnej. Chcieliśmy przedstawić, jeżeli to możliwe, linię
orzecznictwa i omówić poszczególne tezy orzeczeń oraz ewentualne glosy.

Sięgaliśmy do wszelkiej dostępnej literatury, w tym szeroko korzystaliśmy z piśmiennictwa
międzywojennego, które prezentowało bardzo wysoki poziom i w wielu kwestiach zapatrywa-
nia wyrażone na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego z 1932 r. pozostają nadal aktualne.
Obecny Kodeks podlega ciągłym nowelizacjom, od momentu jego uchwalenia był nowelizowany
ponad 150 razy. Jedna z ostatnich, a zarazem najpoważniejszych i najobszerniejszych nowelizacji
została dokonana mocą ustawy z 10.7.2015 r., która wejdzie w życie 8.9.2016 r.; Komentarz
obejmuje jej omówienie.

Oddając niniejszy Komentarz w ręce Czytelników, redaktor, Zespół i Wydawca wyrażają na-
dzieję, że będzie on przydatny w pracy sędziów, komorników, adwokatów, radców prawnych,
notariuszy oraz innych przedstawicieli zawodów prawniczych, a także studentów piszących prace
magisterskie i doktorantów przygotowujących dysertacje naukowe.
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