Przedmowa
W tomie II Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego przedstawiono
problematykę postępowania rozpoznawczego w części uregulowanej przepisami
art. 2051 –42412 , głownie pod kątem potrzeb praktyków. Komentarz do wymienionych
przepisów dotyczy organizacji postępowania, rozprawy, dowodów i postępowania
dowodowego, orzeczeń sądowych (wyroków, nakazów zapłaty, postanowień) i środków
zaskarżenia.
Od wielu lat polskie postępowanie cywilne jest przedmiotem nieustających zmian
legislacyjnych, zróżnicowanych co do swego znaczenia i zakresu. Zmiany te dotyczą
głownie Kodeksu postępowania cywilnego, będącego podstawowym źródłem prawa
postępowania cywilnego. To samo odnosi się do wielu innych aktów prawnych
regulujących postępowanie cywilne lub z nim związanych, które dodatkowo są
obejmowane sukcesywnie nowymi tekstami jednolitymi. Wszystko to powoduje
nieustannie częściową dezaktualizację dotychczasowych komentarzy Kodeksu postępowania cywilnego i narzuca potrzebę opracowania ich nowych wydań, których aktualna
treść wykazuje dość istotne różnice w porównaniu z treścią wydania poprzedniego.
Przy redagowaniu zaś kolejnej wersji komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego
pojawiają się projekty nowych ustaw nowelizujących ten Kodeks, których ostateczny
kształt i wejście w życie trudne są do jednoznacznego określenia ze względu
na trwające nad nimi prace legislacyjne. Natomiast niezbędność zamknięcia prac
nad tekstem aktualnego komentarza powoduje konieczność zasygnalizowania w nim
projektowanych nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wraz ze stosownymi
objaśnieniami.
Nowelizacje w części obejmującej przepisy art. 2051 –42412 KPC przewidziane są
przede wszystkim w ustawie z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469). Ustawa ta
zmienia ponad sto przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w przedstawionym
zakresie artykułowym. Nowelizacje te polegają na zmianie, uchyleniu oraz dodaniu
kolejnych artykułów do Kodeksu postępowania cywilnego, także o nowej, nieistniejącej
uprzednio numeracji. Przewidziane w tej ustawie zmiany dotyczą wielu instytucji
prawa procesowego cywilnego. Na szczególną uwagę zasługują w tym zakresie nowe
przepisy art. 2051 –20512 KPC o organizacji postępowania dotyczące w szczególności
posiedzenia przygotowawczego i planu rozprawy. W związku z tym pozostają nowe
przepisy dotyczące rozprawy prowadzonej na podstawie planu rozprawy i bez
takiego planu. Nowa regulacja dotyczy także wniosków dowodowych i przesłanek
pominięcia przez sąd dowodu, opinii biegłych, ogłoszenia i uzasadnienia wyroku,
apelacji i postępowania apelacyjnego, zażalenia, w tym zażalenia do innego
składu sądu I instancji i zażalenia do innego składu sądu II instancji, skargi
kasacyjnej i postępowania kasacyjnego, skargi na orzeczenie referendarza sądowego
oraz skargi na wznowienie postępowania. Wszystkie te zmiany zostały uwzględnione
w odpowiednich miejscach II tomu Komentarza.
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Wymieniona ustawa z 4.7.2019 r. (ZmKPC2019) nie kończy prac nad zmianami
prawa postępowania cywilnego. W najbliższym czasie prawo to zostanie dotknięte
dalszym zalewem dotyczących go nowelizacji, na co wskazuje kilkanaście projektów
ustaw będących przedmiotem prac legislacyjnych (zob. w szczególności Druki sejmowe
Nr 3600, 3541, 3518, 3480, 3475, 3254, 3023). Nie dotyczą one szczęśliwie materii
objętej przepisami art. 2051 –42412 KPC.
W aktualnym wydaniu II tomu Komentarza, Czytelnik może zapoznać się także
z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu
Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, poświęconym omawianej w tej części
komentarzu materii.
Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i innych praktyków prawa, zwłaszcza adwokatów, radców prawnych,
komorników sądowych oraz aplikantów. Może służyć także z powodzeniem przedstawicielom doktryny, doktorantom, studentom wydziałów prawa i administracji oraz
wszystkim osobom zmagającym się z problemami postępowania cywilnego.
prof. dr hab. Andrzej Marciniak
Warszawa, 26 sierpnia 2019 r.
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