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Wprowadzenie
W dniu 17.5.2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UW odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Reforma postępowania cywilnego” zorganizowana
przez wydawnictwo C.H. Beck oraz Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UW. Celem konferencji było przedstawienie i skomentowanie – wówczas jeszcze projektu –
zmian Kodeksu postępowania cywilnego, ostatecznie przyjętych i uchwalonych ustawą
z 4.7.2019 r. W Konferencji wzięło udział prawie 300 przedstawicieli środowiska naukowego, a także sędziów, radców prawnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowiska studenckiego. Była to jedna z pierwszych konferencji na tę skalę poświęcona dużej nowelizacji KPC, w której głos mogło zabrać środowisko nauki i praktyki prawa.
Uczestnicy konferencji szukali odpowiedzi na pytanie, czy proponowane wówczas
zmiany mogą być uznane za prawdziwą reformę postępowania cywilnego, jak wskazywał tytuł konferencji, czy też za kolejną nowelizację KPC, która nie może być postrzegana jako całościowe i spójne rozwiązanie legislacyjne, któremu przyświeca jednoznaczny cel ustawodawczy. W trakcie konferencji – zarówno w ramach przedstawianych referatów, jaki i dyskusji – podniesiono, że proponowane zmiany nie mogą być
uznane za prawdziwą reformę, a jedynie za zbiór różnego rodzaju zmian legislacyjnych
służących zróżnicowanym celom, często ze sobą nawet niedostatecznie skoordynowanych.
Niniejszy zbiór rozpraw stanowi owoc przemyśleń referentów konferencji naukowej z 17.5.2019 r. przygotowanych jednak już po wejściu w życie i po pewnym czasie obowiązywania ustawy z 4.7.2019 r. Nie jest to zatem jedynie wybór referatów
tam wygłoszonych, ale pogłębiona refleksja nad dokonanymi zmianami ustawodawczymi i pierwszymi doświadczeniami praktycznymi, z uwzględnieniem przewidywanych skutków noweli. Zamiarem autorów było przedstawienie w sposób przekrojowy
dokonanych zmian i ich ocena z punktu widzenia postawionego w tytule tego zbioru
pytania, czy nowelizacja z 4.7.2019 r. może być uznana za reformę KPC, czy też za kolejną nowelizację Kodeksu. Nie da się bowiem pominąć, że zakres zmian dokonanych
tą ustawą jest ogromny, co utrudnia jej jednoznaczną ocenę in genere1. To jednak nie
tyle liczba dokonanych zmian powinna decydować o zakwalifikowaniu ich pod pojęcie
reformy, ile ich wspólne założenia i cele, spójność oraz kompleksowość dokonanych
zmian i realny, skonkretyzowany cel, któremu ona przyświeca. Zamiarem moim oraz

1 Por. P. Rylski, O nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 4.07.2019 r. w ogólności, Pal. 2019, Nr 11–12, s. 15.
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