
Przedmowa

Oddajemy w Państwa ręce kolejne opracowanie, które stanowi zaktualizo-
wane wydanie podręcznika stanowiącego pomoc przede wszystkim dla studen-
tów wydziałów prawa i administracji w nauce przedmiotu postępowanie cywilne, 
z uwzględnieniem zmian, orzecznictwa i poszerzeniem omawianej materii. Celem 
podręcznika jest przedstawienie instytucji postępowania cywilnego w aktualnym 
ich rozumieniu, w sposób przystępny, a jednocześnie wystarczający do uzyskania 
podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu. Prawo procesowe cywilne ma szcze-
gólnie istotne znaczenie i jest oparte na jednym z najobszerniejszych aktów praw-
nych obowiązujących w naszym systemie prawnym, co utrudnia przyswojenie go 
w sposób umożliwiający swobodne wykorzystanie w praktyce.

 Dodatkową trudnością w tym przypadku są również wielokrotne nowelizacje 
dotyczące różnych aspektów stosowania przepisów prawa cywilnego procesowego. 
Staraliśmy się dlatego też przedstawić, podobnie jak w poprzedniej pracy, mate-
rię na zasadzie problemowej, w formie wykładu uniwersyteckiego, z uwzględnie-
niem licznych nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Przy przygotowywa-
niu podręcznika uwzględniono stan prawny wynikający między innymi: z ustawy 
z 10.1.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2), z ustawy 
z 15.1.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218), ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restruktu-
ryzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978), ale także ustawy z 10.9.2015 r. o zmianie nie-
których ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania spo-
rów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595), ustawy 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 ze zm.) czy ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933).

Opracowanie nie zawiera polemiki ani stanowiska autorów na poszczególne 
instytucje postępowania cywilnego. W tej mierze nie ukazuje też zazwyczaj po-
glądów wyrażanych przez przedstawicieli doktryny oraz judykatury. Tezy orze-
czeń sądowych były przywoływane wówczas, kiedy – zdaniem autorów – mogły 
ułatwić studentom zrozumienie instytucji procesowych, wskazywały na przykłady 
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praktyczne, bądź też precyzowały ogólne pojęcia ustawowe oraz stanowią zobrazo-
wanie kierunku stosowania określonych instytucji.

Niniejsze opracowanie różni się nieco od podobnych podręczników przedmio-
tu postępowania cywilnego. Liczne, występujące w nauce postępowania cywilnego 
klasyfikacje i wyliczenia zostały dodatkowo wsparte prostymi diagramami i wykre-
sami, które mają pomóc studentom w przyswajaniu wiedzy, a zwłaszcza w powta-
rzaniu materiału już przyswojonego. Wskazano także najciekawsze nowe orzecz-
nictwo.

Zazwyczaj po każdym rozdziale znajdują się wzory wybranych pism proceso-
wych, co powinno ułatwić zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce. Jednym 
z najważniejszych zamysłów autorów było przedstawienie instytucji postępowania 
cywilnego w sposób aktualny, ale i maksymalnie przystępny dla studentów, jedno-
cześnie jednak pozwalający na uzyskanie podstawowej wiedzy przedmiotu. Stąd 
też na ogół zrezygnowano z wywodów teoretycznych, przyjmując stanowisko do-
minujące w nauce postępowania cywilnego. 

Z uwagi na cel, jaki opracowanie to powinno pełnić, zrezygnowano także 
z przypisów oraz komentarzy odautorskich. Wiedza ta nie jest dla studentów naj-
ważniejsza. Z tych samych względów zrezygnowano z podawania wykazu literatu-
ry do poszczególnych rozdziałów, ograniczając się do jej przedstawienia na począt-
ku opracowania, wykazu najważniejszych, ale nie wszystkich pozycji – podręczni-
ków, komentarzy i niektórych monografii.

Położyliśmy natomiast duży nacisk na przykłady, pozwalające studentom na 
lepsze zrozumienie materiału oraz formę graficzną. W wielu przypadkach zastą-
piono typowy tekst wyliczeniami i podaniem zagadnień w punktach. Postępowania 
odrębne i nieprocesowe zostały przedstawione na zasadzie różnic w stosunku do 
postępowania procesowego. Wprowadzono też liczne podkreślenia ważnych – zda-
niem autorów – kwestii związanych z omawianą akurat instytucją. Uwidoczniono 
też ważne przepisy, gdyż nauka tego przedmiotu nie może przebiegać w oderwaniu 
od lektury Kodeksu postępowania cywilnego.

W niniejszym opracowaniu starano się uwzględnić stan prawny na dzień 
1.9.2017 r.
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