
P
rz

ed
m

ow
a

Postępowanie cywilne. 
Komentarz praktyczny dla 
sędziów i pełnomocników 
procesowych. Wzory pism 
sądowych i procesowych
z przykładowymi stanami 
faktycznymi, linie 
orzecznicze, koszty sądowe
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Przedmowa

Przygotowana publikacja ma stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie dotyczące kompleksowego 
opracowania praktycznych aspektów prawa cywilnego procesowego opartych na teoretycz-
nych podstawach niezbędnych do zrozumienia i zastosowania poszczególnych instytucji.

Autorzy postanowili, na kanwie rozważań odnoszących się do istoty poszczególnych rozwiązań 
występujących w Kodeksie postępowania cywilnego, stworzyć instrumentarium niezbędne do 
prawidłowego ich zastosowania w praktyce zawodów prawniczych. 

W niniejszym zbiorze znalazła się analiza linii orzeczniczej, pism procesowych  stron i sądu 
z niezbędnym omówieniem oraz wskazaniem problematyki kosztów. Całość uzupełniają sche-
maty porządkujące wiedzę co do poszczególnych kwestii oraz zagadnienia do zapamiętania 
dotyczące kluczowych pojęć w analizowanej materii. W głównym spisie treści ujęto poszcze-
gólne punkty opracowania wraz ze wzorami, natomiast szczegółowe spisy treści znajdują się 
przy poszczególnych częściach.

Opracowanie zostało przygotowane z myślą o aplikantach gromadzących i porządkujących 
swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne przed kolejnymi kolokwiami oraz 
egzaminami, a także studentach. Ponadto przygotowany materiał z pewnością będzie intere-
sujący dla praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa cywilnego procesowego 
w różnych jego aspektach. Szczególnie adresujemy nasze dzieło do tych osób, które chciałyby 
usystematyzować swoją wiedzę i pogłębić niezbędne umiejętności na potrzeby wykonywania 
tych zawodów prawniczych, w których kompetencje z zakresu prawa cywilnego procesowego 
mają decydujące znaczenie dla jakości świadczonych przez prawnika usług.

Oddajemy do Państwa rąk książkę o niepowtarzalnej strukturze i w naszej ocenie – ciekawej 
zawartości, mając nadzieję, że pomoże ona w rozwiązaniu wielu problemów prawnych poja-
wiających się na etapie edukacji prawnika, a przede wszystkim na etapie późniejszym – gdy 
zdobytą wiedzę i umiejętności trzeba efektywnie zastosować w codziennej pracy zawodowej.

Warszawa, październik 2022 r.                                                                 Autorzy
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