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Nowelizacja z 4 lipca 2019 r., która wprowadziła najszersze zmiany w przeszło półwiecznej historii 

obowiązywania polskiej ustawy procesowej, wywołuje coraz więcej niejasności i wątpliwości, z którymi zmaga 

się praktyka. Trudności praktyczne wynikające z nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego piętrzą się i 

narastają, stanowiąc wyzwanie dla sędziów, a zwłaszcza dla adwokatów i radców prawnych reprezentujących 

interesy swoich klientów. 

Wyzwaniem dla praktyki jest stosowanie nowych uregulowań, które radykalnie zmieniły kształt procesu 

cywilnego m.in. w zakresie sposobu organizacji postępowania, reguł koncentracji materiału procesowego, 

postępowania dowodowego czy zaskarżania orzeczeń. Kłopoty generuje przywrócone sformalizowane 

postępowanie w sprawach gospodarczych, istotnie przebudowano inne postępowania odrębne. Liczne „pułapki 

procesowe” wynikają także z nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ponadto sytuacja 

pandemiczna i pojawiające się obostrzenia oraz zakłócenia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości utrudniają 

ujednolicanie praktyki. 

To nagromadzenie zmian – z których liczne miały charakter radykalny, odwracający dotychczas obowiązujące 

zasady – stanowi ogromne wyzwanie dla zawodowych prawników. Zarówno sędziowie, jak i strony oraz ich 

zawodowi pełnomocnicy muszą wziąć na siebie ciężar stosowania nowych przepisów, a zwłaszcza ich 

wkomponowania w dotychczasowe konstrukcje procesowe, co niejednokrotnie wymaga zmiany 

dotychczasowych przyzwyczajeń. Jest to tym trudniejsze, że poszczególne zmiany wpływają wzajemnie na 

siebie, a nowelizacja nie zawsze jest wewnętrznie spójna, także w zakresie terminologii stosowanej w nowych 

przepisach. Wiele zdawkowych regulacji ustawowych wymagało i w dalszym ciągu wymaga doprecyzowania i 

wyjaśnienia już na sali sądowej. Prawnicy wielokrotnie przekonują się, że tradycyjna, literalna wykładnia 

nowych regulacji zawodzi, co wymaga nieraz sięgania do wykładni celowościowej i systemowej oraz bacznej 

obserwacji tworzącej się linii orzeczniczej. 

Założeniem konferencji jest zgromadzenie grona najwybitniejszych specjalistów z dziedziny prawa procesowego 

cywilnego, łączących działalność naukową na kilkunastu wiodących polskich uniwersytetach z praktyką, 

sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, adwokatów, radców prawnych i notariusza celem 

przedstawienia wpływu wprowadzonych rozwiązań na rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów cywilnych.  

Konferencja charakteryzuje się wszechstronnością tematyki, której dobór był podyktowany potrzebą 

całościowej, praktycznej i pogłębionej refleksji nad obecnymi uregulowaniami prawa procesowego, a 

jednocześnie wynikał z obserwacji trudności i wątpliwości, z którymi na co dzień zmagają się prawnicy 

występujący przed sądami wszystkich szczebli. Wybrano te zagadnienia, które wywołują najwięcej pytań i 

rozbieżności, o czym świadczą pytania prawne licznie kierowane obecnie do Sądu Najwyższego.  

Wystąpienia Prelegentów będą koncentrowały się na praktycznych aspektach wprowadzonych zmian. W sposób 

całościowy zostaną omówione i poddane dyskusji efekty oraz skutki uregulowań, które zostały wprowadzone 

przez ustawę z 4 lipca 2019 r., a także inne najważniejsze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, ustaw 

komorniczych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które zostały wprowadzone w ostatnim 

czasie. Zostaną one przedstawione w formie żywej wymiany poglądów – w ośmiu tematycznych panelach 

poświęconych zagadnieniom koncentracji materiału procesowego, posiedzenia przygotowawczego, 

postępowania dowodowego i kosztów postępowania (dzień 1), jak również środkom zaskarżenia, postępowaniu 

gospodarczemu, postępowaniu klauzulowemu i egzekucyjnemu oraz obowiązującemu od 1 lipca 2020 r. 

postępowaniu w sprawach własności intelektualnej (dzień 2). Każdego dnia przewidziano także panel 

dyskusyjny, uwzględniającej najciekawsze, najbardziej istotne zagadnienia, które wyłonią się trakcie 

konferencji. 

Organizatorami konferencji są Wolters Kluwer oraz Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 4-5 listopada br. w formie 

zdalnej przy wykorzystaniu profesjonalnych instrumentów zapewniających streaming konferencji. 
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