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Nowelizacja Kodeksu 
postępowania 
cywilnego z 4.7.2019 r. 
– wprowadzenie

▶ dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ1

▶ Z dniem 7.11.2019 r. weszła w życie zasadnicza część 
ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw2, 
która wprowadziła istotne zmiany polskiego postę-
powania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla 
praktyki sądowej3. Ustawa ta zmienia nie tylko prze-
pisy KPC, ale także przepisy ustawy z  28.7.2005  r. 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych4, ustawy 
z  17.12.2009  r. o  dochodzeniu roszczeń w  postępo-
waniu grupowym5, ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach 
komorniczych6 i  ustawy z  22.3.2018  r. o  komorni-
kach sądowych7. Ponadto (niewielkie) zmiany doty-
czą ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali8, ustawy 
z  27.7.2001  r. – Prawo o  ustroju sądów powszech-
nych9, a także ustawy z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego oraz niektórych innych ustaw10.  

Wprowadzenie rozwiązań przewidzianych ZmKPCU ma 
spowodować skrócenie czasu trwania postępowania przed 
sądem i usprawnienie przebiegu tego postępowania. Po-
nadto celem nowelizacji jest zapobieganie obstrukcji pro-
cesowej oraz wyeliminowanie luk i nieścisłości regulacji 
procesowej. Ze względu na ilość zmian dokonywanych tą 
ustawą (około 300), nowelizacja z lipca 2019 r. jest najob-
szerniejszą zmianą KPC w ostatnich kilku latach. War-
to zatem dokonać krótkiej, ogólnej charakterystyki zmian 
tworzących nowy kształt postępowania cywilnego w Pol-
sce. Nie zamierzam analizować w jakim stopniu zmiany 
te są w stanie spełnić postawione im zadania, ani oceniać 
czy przeprowadzona przebudowa sądowego postępowa-
nia cywilnego stanowi pewien dorobek myśli prawniczej. 
Nie budzi wątpliwości, że ustawa procesowa musi pod-
legać zmianom. Potrzebę tę usprawiedliwiają dokonują-
ce się przemiany społeczne i gospodarcze. Wypada jed-
nak odnotować, że nie zawsze narzucają one konieczność 
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prowadzenia prac legislacyjnych w pośpiechu, bez szer-
szej ogólnopolskiej dyskusji prawniczej, której rezultaty, 
właściwie wykorzystane, podnoszą poziom nowych roz-
wiązań normatywnych. 
ZmKPCU dokonuje kluczowych i ważnych zmian regu-
lacji procesowych, a także wprowadza nowe rozwiązania. 
Zmiany dotychczas obowiązujących regulacji proce-
sowych dotyczą w  szczególności utrwalania przebiegu 
posiedzenia i  innych czynności sądowych przez strony 
(art. 91), właściwości sądu (np. art. 34, 351, 372 i 44–45) 
i jej badania (art. 200), rozróżnienia czynności decyzyj-
nych przewodniczącego i sądu (art. 47), wyłączenia sę-
dziego (np. art. 481, 52 i 531), wymagań formalnych pism 
procesowych (np.  art.  126, 1301a i  187), urzędowych 
formularzy w  procesie cywilnym (uchylone art.  1871, 
art. 493 § 2, art. 503 § 2 i art. 5052), doręczeń (np. art. 132, 
133), wydawania postanowień na  posiedzeniu niejaw-
nym (art. 148 § 3), zawieszenia i umorzenia postępowa-
nia (art. 1781, 182), postępowania pojednawczego – za-
wezwania do próby ugodowej (art. 185), dopuszczalności 
podniesienia zarzutu potrącenia (art. 2031), wyznaczenia 
rozprawy i zarządzeń mających na celu jej przygotowa-
nie (art.  206, 2061 i  208), wniosku o  przeprowadzenie 
dowodu (art. 2351), pominięcia dowodu (art. 2352), po-
stanowienia dowodowego (art. 236), dowodu z zeznań 
świadków i dowodu z opinii biegłych, przesłanek wyda-
nia wyroku zaocznego, ogłaszania, doręczania i uzasadnia-
nia wyroków (art. 326, 3271–3311), doręczania i uzasad-
niania postanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym 
(art.  357), apelacji i  zażalenia, postępowań odrębnych, 
powództwa opozycyjnego (art. 840 § 1 pkt 2), postępo-
wania egzekucyjnego i kosztów sądowych w sprawach cy-
wilnych.
Do polskiego systemu procesowego cywilnego wprowa-
dzono nowe instytucje procesowe, w  tym zwłaszcza 
nadużycie prawa procesowego cywilnego (art. 41, 2262), 
quasi-pozew (art. 1861), powództwo oczywiście bezzasad-
ne (art. 1911), doręczenie pisma pozwanemu za pośredni-
ctwem komornika sądowego (art. 1391), pouczenie stron 
o prawdopodobnym wyniku sprawy (art. 1561), organiza-
cję postępowania (art. 2051–20512 normujące odpowiedź 
na pozew, wymianę pism przygotowawczych, posiedze-
nie przygotowawcze i plan rozprawy), zeznania świadka 
na piśmie (art. 2711), postępowanie odrębne w sprawach 
gospodarczych (art.  4581–45813), zażalenie do innego 
składu sądu I instancji (art.  3941a), odmowę wszczęcia 
egzekucji w razie niedołączenia do wniosku dokumentu 
dotyczącego przerwy biegu przedawnienia (art. 797 § 11, 
art. 804 § 2). 
Zmiany polskiego postępowania cywilnego dokonywane 
ZmKPCU, z jednej strony, są istotne, daleko idące, o klu-
czowym znaczeniu dla praktyki sądowej, z drugiej strony 
zaś, mają charakter porządkujący i drugorzędny. Zmiana-
mi istotnymi są m.in. wprowadzone nowe rozwiązania 
procesowe (np. uregulowanie nadużycia prawa proceso-
wego cywilnego), a także te regulacje, które łamią dotych-
czasowe konstrukcje procesowe (przykładowo art. 1562, 

tj. uprzedzenie stron dokonywane przez sąd o możliwo-
ści rozstrzygnięcia o żądaniu lub wniosku strony na innej 
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W zakończeniu tej krótkiej charakterystyki nowelizacji 
prawa postępowania cywilnego należy zaznaczyć, że nie-
które zmiany budzą istotne zastrzeżenia zarówno me-
rytoryczne, jak i natury konstytucyjnej. W tym kon-
tekście krytycznie należy ocenić wprowadzenie przede 
wszystkim przepisu art. 326 § 4 zezwalającego na odstą-
pienie od odczytania sentencji wyroku i podania zasadni-
czych powodów rozstrzygnięcia. Regulacja ta jest sprzecz-
na z art. 45 ust. 2 zd. 2 Konstytucji RP, który stanowi, że 
wyrok ogłaszany jest publicznie. Ponadto wątpliwości 
interpretacyjne budzi brzmienie art. 804 § 2, zwłaszcza 
przez pryzmat ustalania czy doszło do przedawnienia, co 
nie zawsze jest proste, potrzeby wezwania wierzyciela do 
przedłożenia dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 11 
(por. art. 8042 § 2) i sposobu odmowy wszczęcia egzeku-
cji przez organ egzekucyjny. Dużym wyzwaniem dla pod-
miotów stosujących przepisy ustawy procesowej w  od-
niesieniu do postępowań sądowych będących w toku są 
regulacje przejściowe i intertemporalne.
Zaprezentowane skrótowo zmiany budzą duże zaintere-
sowanie ze strony przedstawicieli nauki prawa i praktyki 
sądowej. Niniejszy zeszyt „Monitora Prawniczego” wy-
chodzi naprzeciw tym zainteresowaniom. Na ten zeszyt 
składają się opracowania poświęcone niektórym (wybra-
nym) zagadnieniom procesowym objętym ZmKPCU, 
przygotowane na prośbę Wydawnictwa C.H.Beck przez 
przedstawicieli doktryny i judykatury. 

podstawie prawnej, niż przez nią wskazana bądź rozwiąza-
nia prawne przyjęte w przepisach art. 788 § 3, art. 804 § 2, 
art. 8042 § 2 i art. 825 pkt 11). Wśród zmian o charakte-
rze porządkującym wypada odnotować zmianę polega-
jącą na zastąpieniu terminu „sędzia zawodowy” terminem 
„sędzia” (por. art. 47, art. 52 § 2 zd. 1, art. 330 § 1 zd. 1, 
art. 367 § 3 zd. 1, a także art. 544 § 1), co wiąże się z tym, 
że ustawy ustrojowe nie posługują się pierwszym z wy-
mienionych terminów11. Innym przykładem takiej zmiany 
jest wprowadzenie przepisu art. 148 § 3, będącego podsta-
wą wydania przez sąd postanowienia na posiedzeniu nie-
jawnym, i jednocześnie uchylenie przepisów KPC, które 
kazuistycznie określały wypadki wydania postanowienia 
na posiedzeniu niejawnym co do kwestii proceduralnych. 
Z kolei za zmiany drugorzędne należy uznać m.in. za-
stąpienie zwrotu „okoliczności faktyczne” pojęciem „fak-
tów” (por. art. 126 § 1 pkt 5, art. 187 § 1 pkt 2, art. 210 
§ 2, art. 339 § 2, art. 485 § 1 i art. 499 § 2 pkt 2), zmianę 
polegającą na dodaniu art. 2432, z którego wynika, że do-
kumenty znajdujące się w aktach sprawy lub do nich do-
łączone stanowią dowody bez wydawania odrębnego po-
stanowienia, czy też zmianę art. 355 poprzez dodanie jako 
przyczyny umorzenia postępowania zawarcie ugody lub 
zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

11  Według art. 2 § 1 PrUSP zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości 
wykonują sędziowie.
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