
Przedmowa

Na mocy art. 10 ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933),
w dniu 1.6.2017 r. weszła w życie bardzo znacząca nowelizacja ustawy
z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
(Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44 ze zm.). Przyjęte zmiany polegają m.in. na
istotnym rozszerzeniu zakresu przedmiotowego ustawy, modyfikacji kry-
terium ujednolicenia roszczeń i doprecyzowaniu skutków ujednolicenia
roszczeń dochodzonych w postępowaniu grupowym oraz doprecyzowaniu
zasad stosowania kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. Ustawodawca
dokonał także wielu istotnych zmian proceduralnych, w tym, m.in.:
usunął obowiązek rozstrzygania na rozprawie o dopuszczalności postę-
powania grupowego, dokonał zawężenia zakresu przypadków, w których
sąd II instancji może przekazać do ponownego rozpoznania kwestię
dopuszczalności postępowania grupowego, umożliwił rozpoznanie sprawy
w czasie, gdy rozpoznawane jest zażalenie na postawienie w przedmiocie
składu grupy, czy też uelastycznił wymogi odnoszące się do dokonywania
ogłoszeń o wszczęciu postępowania grupowego.

Celem nowelizacji ustawy było przede wszystkim przyspieszenie po-
stępowań grupowych oraz ułatwienie dostępu do nich szerszej grupie
podmiotów. Po niewiele ponad roku od dnia wejścia zmian w życie jest
jeszcze zbyt wcześnie, aby móc dokonać rzetelnej oceny, na ile cel ten
udało się osiągnąć. Niemniej liczba corocznie wszczynanych postępowań
grupowych wskazuje, iż instytucja ta na trwałe przyjęła się w polskim
systemie prawnym, a poszkodowani mający roszczenia jednego rodzaju,
oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej, coraz częściej
decydują się na ich dochodzenie właśnie w ten sposób.

W pierwszej części opracowania dokonana została krótka analiza re-
gulacji dotyczącej postępowania grupowego w wybranych zagranicznych
systemach prawnych, w tym rozwiązań prawa europejskiego, jak również
ocena charakterystycznych cech postępowania grupowego. Przedstawiono
także genezę i cel regulacji dotyczącej postępowań grupowych w Polsce.
Druga część opracowania stanowi komentarz do poszczególnych przepi-
sów ustawy.

Niniejsze opracowanie jest pierwszym komentarzem na rynku, obej-
mującym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy, obowiązującej od
1.6.2017 r., jak również odnoszącym się do planowanych zmian ustawy
wynikających z projektu ustawy o zmianie KPC (2018 r.). Mam
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ogromną nadzieję, że spotka się ono z życzliwym przyjęciem zarówno
ze strony sędziów, radców prawnych, adwokatów oraz wszystkich osób
zainteresowanych dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami
w postępowaniu grupowym, jak też ze strony przedstawicieli nauki prawa.

dr Marcin Asłanowicz
Warszawa, październik 2018 r.
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