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 Przedmowa

Zaczynamy w miejscu, do którego dotarli nasi Poprzednicy… 
kończymy tam, skąd zaczną nasi Następcy…

Obecne, piąte już wydanie Pism procesowych w sprawach cywilnych z obja-
śnieniami i płytą CD, zostało uaktualnione. Wolą Pani Profesor Kingi Flagi-Gieru-
szyńskiej, będącej naukową spadkobierczynią Naszego Profesora, oraz Dyrekcji Wy-
dawnictwa C.H.Beck, jako wychowankom Pana Profesora  Andrzeja Zielińskiego, 
powierzono nam aktualizację niniejszej publikacji. Decyzja ta stanowi dla nas nie-
wątpliwe wyróżnienie, będąc jednocześnie ogromnym wyzwaniem. 

Naszym zamysłem było przede wszystkim skupienie się na tym, co zostało przez 
Pana Profesora stworzone, by w jak najmniejszym stopniu ingerować w Jego autor-
ską koncepcję popartą wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym w pracy na-
uczyciela akademickiego, ale przede wszystkim w pracy adwokata. Z tych wzglę-
dów właśnie, w całkowicie zamierzony sposób, nie dokonywaliśmy zmian dat pism 
procesowych, dostosowując je natomiast do aktualnego stanu prawnego, uwzględ-
niając także planowane nowelizacje o istotnym znaczeniu.

W czasie między czwartym a piątym wydaniem nastąpiły liczne zmiany legisla-
cyjne, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego. Wszystkie nowelizacje 
według stanu prawnego na dzień 14.10.2020 r. zostały uwzględnione w obecnym 
wydaniu książki. Konsekwencją tego są uzupełnienia zarówno w samych wzorach, 
jak i w uwagach i objaśnieniach do poszczególnych wzorów pism procesowych. 

Aktualizacji uległy poszczególne rozdziały dotyczące zarówno sporządzania 
pism przed wszczęciem procesu, jak i pism obejmujących postępowanie przed są-
dem pierwszej i drugiej instancji, postępowanie zabezpieczające, postępowanie 
egzekucyjne, prawo rodzinne, a także zaskarżalność orzeczeń.

W ten sposób piąte wydanie książki zawiera wzory pism obejmujące całość za-
gadnień materialnoprawnych i procesowych, będących przedmiotem postępowa-
nia procesowego i nieprocesowego oraz postępowanie mediacyjne.

Koncepcja książki została tak pomyślana przez Pana Profesora Andrzeja Zieliń-
skiego, aby mogła służyć pomocą zarówno prawnikom, w szczególności profesjo-
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nalnym pełnomocnikom procesowym, jak i osobom, które nie wykonują zawodów 
prawniczych. 

Choć Pana Profesora Andrzeja Zielińskiego nie ma już wśród nas, mamy nadzie-
ję, że kolejne wydanie Pism procesowych w sprawach cywilnych z objaśnieniami 
i płytą CD, rozszerzone i uaktualnione, będzie pomocnym i praktycznym narzę-
dziem, jak miało to miejsce przy okazji poprzednich wydań. 

Z pewnością Pan Profesor byłby wdzięczny za ewentualne uwagi Czytelników, 
które okazałyby się pomocne w opracowaniu kolejnych wydań, o co również prosi-
my, licząc na wyrozumiałość, życzliwość i konstruktywność w zakresie ewentual-
nych uwag krytycznych. 

Warszawa, październik 2020 r.     Aleksandra Klich
Marcin Białecki 
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