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XIX

Przedmowa

Szanowni Państwo, 
oddajemy w Państwa ręce Tom 6 Systemu Postępowania Cywilnego. Przedstawiamy 
w nim postępowania odrębne unormowane w Kodeksie postępowania cywilnego. W ra-
mach tych postępowań przed sądami rozstrzygana jest większość sporów cywilnych. 
O znaczeniu postępowań odrębnych decydują nie tylko liczby, lecz przede wszystkim 
rodzaj rozpoznawanych tam spraw, począwszy od spraw z zakresu prawa pracy i ubez-
pieczeń społecznych oraz spraw rodzinnych, poprzez postępowanie w sprawach gospo-
darczych, kończąc na sprawach dotyczących własności intelektualnej, a także ochrony 
konkurencji i konsumentów. Równie ważnym punktem odniesienia pozostaje kierunek 
zmian w systemie prawa. Nowe instytucje procesowe często najpierw wprowadzane są 
do postępowań odrębnych, a następnie część z nich zostaje przeniesiona do postępowa-
nia zwykłego. Wysoka dynamika cechuje również, systematycznie powiększany, katalog 
postępowań. Na początku 2022 r. wydawano orzeczenia w osiemnastu postępowaniach 
odrębnych, spodziewane jest dołączenie kolejnych. Okoliczności te sprawiają, że zain-
teresowanie doktryny i praktyki stale skupia się na instytucji postępowań odrębnych. 

Mając świadomość przywołanych uwarunkowań naszym celem była prezentacja naj-
bardziej charakterystycznych elementów postępowań odrębnych. Połączono ją z analizą 
wewnątrzsystemowych powiązań, w jakich funkcjonują normy tych postępowań. Wiele 
z nich cechuje wysoki stopień skomplikowania. Potrzebne są zatem również informacje 
ułatwiające orientację wśród tej treści norm procesowych oraz wiedza o dostępnych 
mechanizmach zarządzania przebiegiem postępowania sądowego prowadzonego na za-
sadach przewidzianych dla postępowań odrębnych. Zostały one zorientowane zarówno 
na doświadczenia sędziów, jak i pełnomocników procesowych. Te role zawodowe wy-
konują też Autorzy tego tomu. 

Realizując zadanie badawcze korzystano z dorobku jurysprudencji i judykatury, 
porównano na wybranych przykładach rozwiązania obowiązujące w innych państwach 
europejskich, a przede wszystkim odniesiono się do zagadnień procesowych, które są 
nowe lub zmodyfikowane w drodze szybko postępujących po sobie nowelizacji Ko-
deksu postępowania cywilnego, w tym datowanej na 4.7.2019 r. oraz wprowadzania 
przepisów szczególnych z powodu stanu epidemii COVID-19, które to normy będą 
obecne w krajowym porządku prawnym przez kilka najbliższych lat. 

W piętnastu rozdziałach przedstawiono poszczególne postępowania odrębne, prze-
znaczając jeden wspólny rozdział na postępowania w sprawach z zakresu regulacji 
energetyki, telekomunikacji i poczty oraz transportu kolejowego. Pominięto natomiast 
dwa europejskie postępowania w sprawach transgranicznych: europejskie postępowanie 
nakazowe i europejskie postępowanie upominawcze ponieważ zostały poddane anali-
zie w tomie 10 Systemu Postępowania Cywilnego poświęconym międzynarodowemu 
i europejskiemu postępowaniu cywilnemu.
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Omawiając szczegółowe zagadnienia postępowań odrębnych starano się nie tracić 
z pola widzenia ich prawnego otoczenia i normatywnych interakcji. Postępowania od-
rębne mają wymierny wpływ na kształt i kondycję całego systemu postępowania cy-
wilnego. Niniejsze opracowanie przybliża również te kwestie. W każdym z rozdziałów 
nawiązano do tego tematu, szerzej odnosząc się do niego we wprowadzeniu.

Oddawany w Państwa ręce tom 6 Systemu Postępowania Cywilnego, wraz z pozo-
stałymi tomami cyklu tej publikacji, stanowi próbę naszkicowania treści realizowanych 
obecnie przez cywilne prawo procesowe. Pilną koniecznością, w obliczu zmian techno-
logicznych, politycznych i społecznych jest ustalenie, czy owe treści, w tym normy po-
stępowań odrębnych, nadal służą takim wartościom jak wzmacnianie gwarancji ochrony 
praw procesowych oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG
Gdańsk, maj 2022 r.
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