
Przedmowa do wydania dziewiątego

Od ostatniego wydania Komentarza nastąpiło kilka zmian Kodeksu postępowania cywilnego,
które spowodowały, że poprzednie wydanie stało się nieaktualne. Zmiany legislacyjne oraz
wyczerpanie nakładu poprzedniego wydania stały się przyczyną przygotowania wydania 9. Ko-
mentarza.

Komentarz uwzględnia wszystkie nowelizacje przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
które ukazały się od poprzedniego wydania w tym:
1) ustawę z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania

cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311);
2) ustawę z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1854);
3) ustawę z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195);
4) ustawę z 11.3.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych

innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 437);
5) ustawę z 10.6.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

(Dz.U. z 2016 r. poz. 868);
6) ustawę z 10.6.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania de-

pozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996);
7) ustawę z 10.6.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych

innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1177);
8) ustawę z 22.7.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo

o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1358);

9) ustawę z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1579).

Kodeks postępowania cywilnego jest najczęściej zmienianą polską ustawą. Do czasu niniej-
szego wydania Komentarza nastąpiło już ponad 180 nowelizacji tego Kodeksu.

Stwarza to trudności prawnikom praktykom (sędziom, adwokatom, radcom prawnym) w sto-
sowaniu zmienionych lub wręcz nowych przepisów.

Wydawnictwo C.H.Beck stara się przyjść im z pomocą, wydając możliwie szybko nowy Ko-
mentarz, uwzględniający te zmiany w celu ułatwienia dokonywania właściwej wykładni nowych
przepisów.

W Komentarzu Autorzy uwzględnili zarówno dorobek doktryny, jak i judykatury.
W Komentarzu przytaczamy też bogatą literaturę przedmiotu w celu ułatwienia P.T. Czytelni-

kom – w razie potrzeby – pogłębienia wiedzy dotyczącej poszczególnych instytucji postępowania
cywilnego.
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