Wprowadzenie
W dniach 21–22.10.2010 r. w Katowicach odbyła się konferencja pt.: „Reforma
postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej”. Współorganizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Katedra
Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
oraz Fundacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ „Facultas Iuridica”.
Celem konferencji była dyskusja nad kierunkami rozwoju postępowania cywilnego w kontekście prac prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego
oraz możliwych konsekwencji praktycznych ich wprowadzenia dla funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości. Głównym przedmiotem dyskusji był projekt nowelizacji przedstawiony przez Komisję w listopadzie 2009 r., a następnie kilkakrotnie
zmieniany. W zbiorze zamieszczamy jego pierwotną wersję przede wszystkim ze
względu na potrzebę utrwalenia myśli twórców projektu oraz z tego względu, że
aktualne jego modyfikacje powstałe w toku prac legislacyjnych dostępne są w Internecie. Proponowane zmiany niewątpliwie można kwalifikować jako reformę
postępowania cywilnego. Jak wynika z uzasadnienia projektu, jego celem jest z jednej strony uproszczenie struktury postępowania procesowego, a z drugiej strony
wprowadzenie mechanizmów, które przyczynią się do usprawnienia i przyspieszenia
tego postępowania. Projekt zmierza przede wszystkim do modyfikacji rozwiązań
normatywnych o charakterze podstawowym dla funkcjonowania postępowania
cywilnego w ogólności.
Tak daleko idące zmiany powinny być poprzedzone rzeczową i możliwie szeroką dyskusją także z prawnikami, którzy na co dzień będą te przepisy stosować.
To niełatwe wyzwanie zostało podjęte przez sędziów z Zespołu Prawa Cywilnego
SSP „Iustitia”, którzy opracowali stanowisko do wszystkich bloków tematycznych
zawartych w projekcie.
Wybrane zagadnienia były tematem wystąpień m.in. członków grup roboczych
KKPC przygotowujących projekt reformy i sędziów z ZPC SSP „Iustitia”. W swoich
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wystąpieniach prelegenci nie tylko komentowali projektowane przepisy, ale i wskazali
możliwe kierunki zmian zmierzających do usprawnienia postępowania cywilnego.
O trafności wyboru formuły konferencji wypowiadali się w imieniu zaproszonych
gości Prezes SN prof. Tadeusz Ereciński – Przewodniczący KKPC oraz przedstawiciele WPiA UŚ – dziekan prof. Zygmunt Tobor i kurator Katedry Postępowania
Cywilnego prof. Stanisława Kalus. Wzmocnieniem tego stanowiska były żywe, merytoryczne dyskusje, których jedyne ograniczenie stanowiły ramy czasowe. Z tego
też powodu przedmiotem obrad były niektóre z opracowanych tematów. Wszystkie
jednak, podobnie jak wypowiedzi w dyskusji tych uczestników, którzy zechcieli
przygotować je na piśmie, oraz opracowania przygotowane w związku z konferencją
znalazły się w niniejszej publikacji.
W konferencji wzięli udział teoretycy i praktycy prawa, w tym przedstawiciele
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego z całej Polski, sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, Instytutu
Wymiaru Sprawiedliwości, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Prokuratorii Generalnej, Rady
Legislacyjnej, Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz przedstawiciele innych zawodów prawniczych.
Organizatorzy jeszcze raz serdecznie dziękują wszystkim osobom i instytucjom,
które przyczyniły się do sukcesu konferencji, a w szczególności Dziekanowi Wydziału
Prawa i Administracji UŚ prof. Zygmuntowi Toborowi oraz Wydawnictwu C.H. Beck,
które objęło konferencję patronatem medialnym.

Krystian Markiewcz

