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Przedmowa

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) zawiera zmianę licznych
przepisów i wprowadza szereg nowych.

Najważniejszymi zmianami są na pewno: wprowadzenie postępowania odrębnego
w sprawach gospodarczych, określenie nowych reguł dotyczących postępowania
dowodowego – zwłaszcza dotyczących przeprowadzania dowód z dokumentów oraz
z opinii biegłych i zeznań świadków sporządzonych na piśmie.

Na uwagę zasługuje szeroko komentowana zmiana odnosząca się do przeciw-
działania tzw. nadużyciu prawa procesowego przez strony oraz sankcji, które mogą
być zastosowane przez sąd po stwierdzeniu takiego postępowania.

Zmiany odnoszą się także do elektronicznego postępowania upominawczego,
w którym rezygnuje się z kontynuacji prowadzenia postępowania po wniesieniu
sprzeciwu od nakazu zapłaty, oraz do postępowania z zakresu prawa pracy i ubez-
pieczeń społecznych. Istotne znaczenie ma także zmiana związana z postępowaniem
apelacyjnym i zażaleniowym, zwłaszcza w zakresie zmiany właściwości sądu
rozpoznającego zażalenia w poszczególnych kategoriach spraw.

Na uwagę zasługuje także regulacja o przygotowaniu rozprawy, która w zamiarze
ustawodawcy ma na celu usprawnienie przebiegu postępowania. Połączono tu
rozwiązania dotyczące anglosaskich umów dowodowych z nadal istniejącą regulacją
prekluzji dowodowej.

Niniejsza publikacja została przygotowana według systematyki i struktury po-
wołanej wyżej ustawy. Poszczególne artykuły ustaw, tj.: Kodeksu postępowania
cywilnego, o własności lokali, Prawo o ustroju sądów powszechnych, o kosztach są-
dowych w sprawach cywilnych, o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, o kosztach komorniczych,
o komornikach sądowych zostały przedstawione zarówno w wersji przed wejściem
w życie ustawy z 4.7.2019 r., jak i w brzmieniu obowiązującym po jej wejściu –
prezentując tzw. podwójny stan prawny.

Redaktorzy
Warszawa, wrzesień 2019
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