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Słowo wstępne

Księga ta stanowi zbiór studiów z dziedziny prawa dedykowanych Profesorowi Andrzejo-
wi Marciniakowi dla uczczenia Jego podwójnego Jubileuszu – siedemdziesiątych urodzin oraz 
czterdziestopięciolecia pracy naukowej.

Profesor Andrzej Marciniak urodził się dnia 23.9.1952 r. w miejscowości Cieciułów, 
w rodzinie nauczycielskiej. W 1971 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Wieluniu. W latach 1971–1975 studiował na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Po skończeniu studiów, z dniem 
1.10.1975 r. został zatrudniony w charakterze asystenta stażysty na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Postępowania Cywilnego. Następnie został 
zatrudniony na stanowisku asystenta i starszego asystenta. W latach 1977–1979, pracując 
w Katedrze Postępowania Cywilnego, odbył jednocześnie aplikację sądową w okręgu Sądu 
Wojewódzkiego w Łodzi zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. 

Profesor Andrzej Marciniak pod opieką naukową prof. dra hab. Witolda Broniewicza roz-
wijał swój warsztat naukowy, czego rezultatem była rozprawa doktorska pt. „Ograniczenia 
egzekucji sądowej”, którą obronił w 1983 r. Rozprawa ta została wyróżniona na XXVI ogól-
nopolskim konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie. 
W 1983 r., po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych został zatrudniony w Katedrze Po-
stępowania Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku adiunkta. Stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 1991 r. na podstawie dorobku naukowego 
obejmującego monografię pt. „Podstawa egzekucji sądowej (Tytuł wykonawczy)”. Monogra-
fia ta została nagrodzona indywidualną nagrodą Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Po uzy-
skaniu stopnia doktora habilitowanego, w 1993 r. został mianowany na stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego. W 2001 r., w związku z dalszymi osiągnięciami 
naukowymi Jubilat uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Głównym osiągnięciem 
naukowym, będącym podstawą nadania mu tego tytułu, była książka pt. „Dochodzenie rosz-
czeń zabezpieczonych zastawem lub hipoteką”. Po uzyskaniu tytułu profesora nauk prawnych 
został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim (2004 r.). 

Profesor Andrzej Marciniak w latach 1993–1996, 1999–2000 kierował Katedrą Postę-
powania Cywilnego, a od 2002 r. do chwili obecnej kieruje Katedrą Postępowania Cywil-
nego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przez dwanaście lat 
pełnił w Uniwersytecie Łódzkim funkcję rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli 
akademickich.

Jubilat w latach 1990–1992 brał udział w pracach Komisji do spraw Reformy Prawa Cy-
wilnego przy Ministrze Sprawiedliwości w ramach grupy roboczej reformy postępowania eg-
zekucyjnego i zabezpieczającego oraz Zespołu Prawa Cywilnego i Obrotu Międzynarodowe-



XIV

Słowo wstępne 

go Rady Legislacyjnej. W latach 2004–2010 brał udział w pracach komisji sejmowych jako 
ekspert naukowy. 

Profesor Andrzej Marciniak w latach 2003–2010 był członkiem Ośrodka Badawczego 
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, a od 2013 r. do chwili obecnej pełni funk-
cję przewodniczącego Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej 
Radzie Komorniczej w Warszawie. Jako przewodniczący Rady Naukowej tego Ośrodka był 
pomysłodawcą i kierownikiem naukowym licznych konferencji ogólnokrajowych i szkoleń 
z zakresu prawa egzekucyjnego współorganizowanych przez Ośrodek Naukowo-Szkolenio-
wy przy KRK, uniwersyteckie wydziały prawa i poszczególne izby komornicze. Od 2003 r. 
do 2011 r. był członkiem Kolegium Redkacyjnego „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego”, a od 
2009 r. powierzono mu funkcję przewodniczącego tegoż Kolegium, którą pełnił do 2011 r. 
Był również członkiem Rady Programowej „Polskiego Procesu Cywilnego”.

Profesor Andrzej Marciniak odbył staże naukowe we Francji (w 1986 r. i 1995 r.), we 
Włoszech (w 1989 r.) oraz w Słowacji (w 1990 r.). Brał również udział w kilkudziesięciu kra-
jowych i zagranicznych konferencjach, zjazdach i seminariach naukowych.

W latach 1995–2005 należał do Izby Adwokackiej w Łodzi. Zawód adwokata wykony-
wał w latach 1995–1997. 

Zasługi Profesora Andrzeja Marciniaka dla rozwoju polskiej nauki prawa postępowania 
cywilnego są doniosłe i nie sposób ich wyliczyć w całości. Działalność naukowa Jubilata kon-
centruje się na zasadniczych aspektach prawa postępowania cywilnego. Bogaty i zróżnicowa-
ny dorobek naukowy Profesora Andrzeja Marciniaka obejmuje łącznie 111 prac autorskich 
i współautorskich. Lista Jego osiągnięć naukowych nie jest zamknięta. Spośród prac nauko-
wych należy wskazać m.in. 6 monografii, 67 rozpraw, artykułów, recenzji, opinii i sprawoz-
dań, 17 glos do orzeczeń Sądu Najwyższego, komentarze do Kodeksu postępowania cywilne-
go (we współautorstwie) i ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, a także podręczniki 
z postępowania cywilnego (we współautorstwie) i sądowego postępowania egzekucyjnego. 

Spośród wszystkich dziedzin prawa postępowania cywilnego, którymi dotychczas zajmo-
wał się Jubilat, na pierwszym miejscu należy wskazać sądowe postępowanie egzekucyjne. Już 
na początku twórczości naukowej skoncentrował swoje zainteresowania na egzekucji sądo-
wej, poświęcając swój pierwszy artykuł egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Nowe Prawo 
1976, Nr 7–8), by następnie podjąć badania nad ograniczeniami egzekucji sądowej. Zwień-
czeniem prac badawczych podjętych przez Profesora nad ograniczeniami egzekucji była roz-
prawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Witolda Broniewicza, obro-
niona w 1983 r. 

W dalszej pracy naukowej Profesor Andrzej Marciniak podejmował zagadnienia z różnych 
dziedzin prawa postępowania cywilnego. Dominującym kierunkiem Jego zainteresowań na-
ukowych pozostało sądowe postępowanie egzekucyjne, co znajduje wyraz w licznych publi-
kacjach z tego zakresu. Spośród tych opracowań należy wymienić przede wszystkim opra-
cowania monograficzne poświęcone zagadnieniom szczegółowym, a mianowicie: „Podstawa 
egzekucji sądowej (tytuł wykonawczy)”, „Dochodzenie roszczeń zabezpieczonych zastawem 
lub hipoteką” oraz postępowaniu egzekucyjnemu w ogólności: „Sądowe postępowanie egze-
kucyjne”, które doczekało się dwóch wydań (w 2011 r. i 2013 r.) oraz „Sądowe postępowanie 
egzekucyjne w sprawach cywilnych” (2019 r.). Nie można też pominąć podręcznika akade-
mickiego pt. „Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych”, który był pierwszym, cało-
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ściowym opracowaniem postępowania egzekucyjnego po przemianach politycznych i gospo-
darczych (przejściem do gospodarki rynkowej) na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. 
Wówczas nastąpiły liczne nowelizacje prawa egzekucyjnego i znacząco wzrosło zainteresowa-
nie egzekucją sądową zarówno ze względów gospodarczych, jak i społecznych. Postępowanie 
egzekucyjne wymagało zatem nowego spojrzenia i opracowania, gdyż wcześniejsze podręcz-
niki Profesorów: Edmunda Wengerka z 1978 r. i Kazimierza Korzana z 1986 r. nie spełniały 
tych oczekiwań. Naprzeciw tym potrzebom wychodził właśnie podręcznik Profesora Andrze-
ja Marciniaka, który ukazał się w dwóch wydaniach (wyd. I w 2005 r., wyd. II w 2008 r.). 
Podręcznik ten, oprócz walorów dydaktycznych, zawiera szeroką sferę wywodów teoretycz-
nych uzupełnionych analizą judykatury. 

Drugim ważnym nurtem badawczym Jubilata, ściśle związanym z prawem egzekucyj-
nym jest problematyka statusu prawnego i funkcji komornika sądowego, zasad funkcjonowa-
nia kancelarii komorniczej oraz samorządu komorniczego w szerokim tego słowa znaczeniu. 
Wskazuje na to w szczególności komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 
z 1997 r., który doczekał się siedmiu wydań (w 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 i 2014 r.). 
Wypowiedzi Profesora Andrzeja Marciniaka zawarte w tym komentarzu zostały szeroko wy-
korzystane przy opracowywaniu i uchwalaniu nowych ustaw w 2018 r.: ustawy o komorni-
kach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych. Dlatego też, mimo że ustawa z 1997 r. 
już nie obowiązuje, komentarz Profesora Andrzeja Marciniaka do tej ustawy w znacznym za-
kresie zachował aktualność i w dalszym ciągu jest wykorzystywany zarówno przez teoretyków 
prawa, jak i praktyków. 

Należy również zwrócić uwagę na najnowszą monografię Profesora Andrzeja Marciniaka 
pt. „Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego w prawie polskim” z 2020 r. 
Monografia ta, o wysokich walorach teoretycznych i praktycznych, rozwiązuje wiele istot-
nych problemów dotychczas w doktrynie wysoce spornych, wymagających wyjaśnienia i roz-
strzygnięcia.

Dorobek naukowy Profesora Andrzeja Marciniaka byłby niepełny, gdyby pominąć licz-
ne publikacje poświęcone ogólnej teorii prawa postępowania cywilnego, postępowaniu roz-
poznawczemu, zabezpieczającemu oraz upadłościowemu i naprawczemu. W ramach postę-
powania rozpoznawczego wiele uwagi Jubilat poświęcił problematyce orzeczeń sądowych, co 
znajduje odzwierciedlenie w licznych opracowaniach artykułowych opublikowanych w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych.

Prezentując dorobek naukowy Profesora Andrzeja Marciniaka, należy wskazać również 
Jego udział w publikacjach współautorskich, przede wszystkim w komentarzu do Kodek-
su postępowania cywilnego, przygotowanym początkowo pod redakcją prof. dra hab. Kazi-
mierza Piaseckiego, w latach 2010–2016 pod redakcją Jubilata i K. Piaseckiego, a od 2017 r. 
pod wyłączną redakcją Profesora Andrzeja Marciniaka. Jubilat jest współautorem podręczni-
ka z postępowania cywilnego pt. „Postępowanie cywilne w zarysie” wspólnie z Witoldem Bro-
niewiczem i Ireneuszem Kunickim (wyd. XI, 2014 r.; wyd. XII, 2016 r.; wyd. XIII, 2020 r.).

Od 2017 r. Profesor Andrzej Marciniak jest redaktorem renomowanego i najobszerniej-
szego komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego wydawanego przez Wydawnictwo 
C.H. Beck. W komentarzu tym, składającym się z pięciu tomów, Jubilat skomentował łącz-
nie ok. 140 artykułów. Spośród Jego opracowań zamieszczonych w tym komentarzu, na uwa-
gę zasługują omówienia przepisów art. 1–4 i 5–6 KPC, które zawierają nie tylko omówienie 
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wskazanych przepisów, ale również szerokie uwagi dotyczące ogólnej teorii prawa postępowa-
nia cywilnego i jego miejsca w systemie prawa. 

Podręcznik do postępowania cywilnego, którego Jubilat jest współautorem wraz z Witol-
dem Broniewiczem i Ireneuszem Kunickim, należy do jednej z podstawowych pozycji literatury 
z zakresu postępowania cywilnego. Podręcznik ten nie ogranicza się jedynie do sfery dydak-
tycznej, lecz zawiera również rozważania o charakterze teoretycznym, o czym świadczy powo-
ływanie się na poglądy w nim wyrażone w licznych opracowaniach naukowych. 

Całość obrazu działalności naukowej Profesora Andrzeja Marciniaka dopełnia autorstwo 
30 haseł do Wielkiej Encyklopedii Prawa pod redakcją B. Hołysta (wyd. II, 2005 r.) oraz pra-
ce niepublikowane. Na prace niepublikowane składają się głównie recenzje prac doktorskich, 
habilitacyjnych, w przewodach o nadanie tytułu profesora, analizy i ekspertyzy prawne przy-
gotowane dla potrzeb legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości, Rady Legislacyjnej przy Pre-
mierze Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu.

Inną sferą aktywności Jubilata, związaną z działalnością naukową jest redagowanie opra-
cowań naukowych i organizowanie konferencji naukowych. Oprócz wskazanej już redakcji 
Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego, Profesor Andrzej Marciniak jest redakto-
rem 12 i współredaktorem 6 publikacji książkowych. Nie sposób natomiast wymienić szcze-
gółowo wszystkich konferencji naukowych organizowanych przez Profesora Andrzeja Mar-
ciniaka. Wiele z nich było organizowanych przede wszystkim dla komorników sądowych 
i sędziów sądów powszechnych orzekających w sprawach z zakresu postępowania egzekucyj-
nego. Konieczne jest również odnotowanie przygotowywania konferencji notarialnych we 
współpracy z Izbą Notarialną w Łodzi, w tym jednej o zasięgu międzynarodowym.

Profesor Andrzej Marciniak aktywnie uczestniczy w procesie dydaktycznym na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi wykłady z postępowania cywilne-
go dla studentów prawa na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Kieruje seminarium 
magisterskim z postępowania cywilnego na studiach stacjonarnych oraz seminarium doktor-
skim, które cieszy się dużym zainteresowaniem także wśród osób niebędących pracownikami 
Wydziału. W seminarium doktorskim z postępowania cywilnego odbywającego się pod kie-
runkiem Profesora Andrzeja Marciniaka aktywnie uczestniczą sędziowie, notariusze, adwoka-
ci, radcy prawni oraz absolwenci studiów prawniczych wykonujący inne zawody. Jak dotąd 
Jubilat wypromował blisko 500 magistrantów i 10 doktorów. Uczestniczył w charakterze re-
cenzenta w 11 przewodach doktorskich i 6 przewodach habilitacyjnych oraz w 4 postępowa-
niach o nadanie tytułu profesora. 

Aktywność dydaktyczna Jubilata nie ograniczała się jedynie do Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2000–2007 współpracował bowiem z Wyższą 
Szkołą Gospodarki Krajowej w Kutnie, a w latach 2007–2014 z Akademią Humanistyczno-
-Ekonomiczną w Łodzi na stanowisku profesora. 

Poza działalnością dydaktyczną w szkołach wyższych, prowadzi ponadto wykłady i szko-
lenia zawodowe z zakresu prawa postępowania cywilnego dla sędziów sądów powszechnych, 
adwokatów oraz komorników sądowych.

W uznaniu zasług, Profesor Andrzej Marciniak został odznaczony i wyróżniony Złotą 
Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego (1998 r.), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2000 r.), Medalem 
Uniwersytetu Łódzkiego w Służbie Społeczeństwu i Nauce (2003 r.), Medalem Komisji Edu-
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kacji Narodowej (2008), Złotym Krzyżem Zasługi (2011 r.) i Złotym Medalem za Długolet-
nią Służbę (2013 r.). 

Dotychczasowe osiągnięcia naukowe i organizacyjne Profesora Andrzeja Marciniaka 
wskazują na poczesne miejsce Jubilata w polskiej nauce postępowania cywilnego. Jego do-
konania naukowe mają duże znaczenie nie tylko dla rozwoju nauki prawa postępowania cy-
wilnego, a zwłaszcza prawa egzekucyjnego, ale również doniosły walor praktyczny. Publikacje 
Profesora Andrzeja Marciniaka zawierają rozwiązania skomplikowanych problemów praw-
nych i ich prezentację w sposób jasny oraz precyzyjny. Stanowią one również reakcję na pro-
blemy prawne wynikające z licznych zmian uregulowań postępowania cywilnego, niekiedy 
o zasadniczym znaczeniu z teoretycznego punktu widzenia i dla stosowania w praktyce. 

Józef Jagieła
Robert Kulski 
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