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Przedmowa

Tom 8 Systemu Postępowania Cywilnego, który oddajemy do Państwa rąk przedsta-
wia niezwykle ważne dla praktyki zagadnienia dotyczące postępowania zabezpiecza-
jącego i egzekucyjnego. Autorzy – na tle rozważań teoretycznych opartych na analizie 
bogatego dorobku doktryny i judykatury prawa cywilnego procesowego – dokonali ana-
lizy wielu problemów interpretacyjnych, istotnych dla stosowania norm prawa w tych 
postępowaniach, powstających często ze względu na liczne, nie zawsze spójne zmiany 
Kodeksu postępowania cywilnego i przepisów wykonawczych. 

W publikacji odniesiono się również do niezwykle istotnych relacji, jakie zachodzą 
pomiędzy postępowaniem zabezpieczającym i egzekucyjnym a innymi postępowaniami 
sądowymi i administracyjnymi, które mają wpływ na status i stan majątku dłużnika, 
a także na możliwości zaspokojenia roszczeń poszczególnych kategorii wierzycieli. 
Autorzy poświęcają przy tym należytą uwagę tak złożonym zagadnieniom jak: zbiegi 
odnoszące się do postępowania zabezpieczającego, zbieg egzekucji sądowych, zbieg 
egzekucji sądowej i administracyjnej etc., co czyni opracowanie niezwykle użytecz-
nym dla komorników sądowych, sędziów oraz zawodowych pełnomocników biorących 
udział w tych postępowaniach. 

Autorzy, którzy podjęli się trudu opracowania zagadnień z zakresu postępowania 
zabezpieczającego i egzekucyjnego, zajmują się również interesującymi zagadnieniami 
natury ogólnej, wpływającymi na sposób interpretowania rozwiązań szczegółowych, 
wśród których należy dostrzec takie problemy jak: efektywne sposoby zabezpiecze-
nia świadczeń cywilnoprawnych, pozyskiwanie informacji przez organ egzekucyjny 
na potrzeby prowadzonego postępowania, szykanowanie dłużnika, a także zagadnienia 
kluczowe dla efektywności postępowania egzekucyjnego, takie jak wyjawienie majątku 
czy też poszukiwanie majątku dłużnika. 

Korzystając z tego tomu, warto również zwrócić uwagę na bardzo rozbudowane 
i szczegółowe analizy odnoszące się do poszczególnych rodzajów egzekucji świad-
czeń pieniężnych, zarówno tych, które są stosowane najczęściej jak: egzekucja sądowa 
z rachunku bankowego czy egzekucja sądowa z wynagrodzenia za pracę, jak i tych, 
które są stosowane rzadziej, ale wywołują nie mniej problemów praktycznych jak: eg-
zekucja sądowa z wierzytelności czy egzekucja sądowa z innych praw majątkowych. 
Analizy te odnoszą się do poszczególnych rozwiązań, istotnych dla definiowania upraw-
nień i obowiązków komornika sądowego w aspekcie konkretnych czynności proceso-
wych i egzekucyjnych, a także statusu i czynności stron postępowania w perspektywie 
efektywności postępowania, determinowanej ograniczeniami wynikającymi z licznych 
instrumentów ochrony prawnej dłużnika.

Z pewnością dopełnieniem kompleksowego opracowania, jakim jest Tom 8 Sys-
temu Postępowania Cywilnego są rozważania odnoszące się do środków zaskarżenia 
stosowanych w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, a w szczególności 
dotyczące kwestii stosowania skargi na czynności komornika sądowego, zdecydowanie 
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promowanej przez ustawodawcę w ostatnich zmianach Kodeksu postępowania cywilne-
go, a także pogłębione analizy instrumentów nadzoru judykacyjnego, którego granice 
ciągle wywołują dyskusje w doktrynie.

Wielość problemów praktycznych i zagadnień teoretycznych obejmujących kon-
strukcję postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego czyni przygotowane opra-
cowanie niezwykle przydatnym, bowiem zawiera ono nie tylko poglądy odnoszące się 
do zdiagnozowanych już kwestii problematycznych, ale również stanowi przyczynek 
do dyskusji co do kolejnych problemów wynikających w trakcie stosowania i interpre-
towania nieustannie zmienianych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Szczecin, listopad 2020 r. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US
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