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USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. 

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) 

[Art. 670. 

Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkobierca 

pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie 

uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd 

dokona jego otwarcia i ogłoszenia.] 

<Art. 670. 

Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy 

spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do 

której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament 

zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia.> 

 

Art. 783. 

[§ 1. Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, 

a w razie potrzeby oznaczać jej zakres. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, 

tytułowi egzekucyjnemu opiewającemu na świadczenie pieniężne w walucie obcej sąd 

nada klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia zasądzonej 

kwoty na walutę polską według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu nie 

sporządza się - na dzień wypłaty kwoty wierzycielowi.] 

<§ 1. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wymienia także tytuł 

egzekucyjny, a w razie potrzeby oznacza świadczenie podlegające egzekucji i 

zakres egzekucji oraz wskazuje czy orzeczenie podlega wykonaniu jako 

prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne. Jeżeli przepis szczególny nie 

stanowi inaczej, tytułowi egzekucyjnemu opiewającemu na świadczenie pieniężne 

w walucie obcej sąd nada klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do 

przeliczenia tej kwoty na walutę polską według średniego kursu waluty obcej 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału, a 

jeżeli planu podziału nie sporządza się – na dzień wypłaty kwoty wierzycielowi.> 

<§ 1
1
. Niezwłocznie po ogłoszeniu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, a 

gdy ogłoszenia nie było niezwłocznie po jego wydaniu, klauzulę wykonalności 

umieszcza się na tytule egzekucyjnym, a w przypadkach, o których mowa w art. 
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781 § 1
2
, na zweryfikowanym przez sąd dokumencie uzyskanym z systemu 

teleinformatycznego potwierdzającym istnienie i treść tytułu egzekucyjnego. 

Klauzula wykonalności zawiera stwierdzenie, że tytuł egzekucyjny uprawnia do 

egzekucji, a w razie potrzeby – także informacje wskazane w § 1. Klauzulę 

wykonalności podpisuje sędzia albo referendarz sądowy.> 

[§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, brzmienie klauzuli 

wykonalności, mając na względzie treść § 1 oraz sprawne prowadzenie egzekucji i 

zapewnienie możliwości obrony praw jej uczestników. 

§ 3. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu, klauzulę umieszcza się na wypisie 

orzeczenia, czyniąc wzmiankę o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. W innych 

wypadkach klauzulę umieszcza się na tytule egzekucyjnym przedstawionym przez strony. 

§ 4. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie wydane w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym, klauzulę wykonalności pozostawia się wyłącznie w systemie 

teleinformatycznym, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 778
1
, 787, 787

1
, 

788 oraz 789.] 

<§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, brzmienie klauzuli 

wykonalności, mając na względzie treść § 1 i 1
1
 oraz sprawne prowadzenie 

egzekucji i zapewnienie możliwości obrony praw jej uczestników. 

§ 3. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których 

mowa w art. 777 § 1 pkt 1 i 1
1
, jest wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, 

przez umieszczenie na tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności i opatrzenie jej 

podpisem sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie. Na 

oryginale orzeczenia umieszcza się wzmiankę o nadaniu klauzuli wykonalności.  

§ 4. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie wydane w elektronicznym 

postępowaniu upominawczym, postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności jest 

wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, przez umieszczenie klauzuli 

wykonalności w systemie teleinformatycznym i opatrzenie jej podpisem 

elektronicznym sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje 

postanowienie.> 

<§ 4
1
. Przepisów § 3 i 4 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 778

1
, art. 

787, art. 787
1
, art. 788 i art. 789.> 

§ 5. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, czynności sądu związane z 

nadawaniem klauzuli wykonalności, o którym mowa w § 4, oraz sposób 

przechowywania i posługiwania się tytułami wykonawczymi wskazanymi w § 4, przy 

uwzględnieniu potrzeby przyśpieszenia i usprawnienia postępowania oraz zapewnienia 

wystarczającego bezpieczeństwa korzystania z elektronicznych tytułów wykonawczych.  

 

Art. 794. 

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy 

postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule 

wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W 

postępowaniu tym sąd ogranicza badanie do faktu utraty tytułu wykonawczego. 
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<Art. 794
1
. 

§ 1. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w części, w jakiej przyznano w 

nim wierzycielowi zwrot kosztów postępowania, podlega wykonaniu bez potrzeby 

zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. 

§ 2. W razie wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w sposób 

określony w art. 783 § 3 albo 4, rozstrzygnięcie o przyznaniu wierzycielowi zwrotu 

kosztów postępowania umieszcza się w klauzuli wykonalności. 

Art. 794
2
. 

§ 1. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym doręcza się tylko wierzycielowi. 

Postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności, o której mowa w art. 783 § 4, 

doręcza się w sposób przewidziany w art. 131
1
. 

§ 2. W razie wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w sposób 

określony w art. 783 § 3 albo 4, uzasadnienie postanowienia sporządza się i doręcza 

wierzycielowi na jego wniosek zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia wydania 

mu tytułu wykonawczego albo zawiadomienia go o utworzeniu tytułu 

wykonawczego w systemie teleinformatycznym. 

§ 3. Dłużnik może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia o nadaniu klauzuli 

wykonalności i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem w terminie 

tygodniowym od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jeżeli 

postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności zostało wydane bez spisywania 

odrębnej sentencji, dłużnikowi doręcza się wyłącznie uzasadnienie postanowienia.> 

 

Art. 795. 

§ 1. Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. 

[§ 2. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu 

wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dłużnika - od daty doręczenia mu 

zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. 

§ 3. W przypadku postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułowi 

egzekucyjnemu, o którym mowa w art. 783 § 4, termin do wniesienia zażalenia biegnie 

dla wierzyciela od daty doręczenia mu tego postanowienia. Doręczenia dokonuje się w 

sposób przewidziany w art. 131
1
 § 1.] 

<§ 2. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od dnia wydania mu 

tytułu wykonawczego lub zawiadomienia go o utworzeniu tytułu wykonawczego w 

systemie teleinformatycznym albo od dnia ogłoszenia postanowienia odmownego, a 

gdy ogłoszenia nie było – od dnia doręczenia tego postanowienia. Dla dłużnika 

termin ten biegnie od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. W 

razie zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 794
2
 § 2 albo 3, termin ten biegnie 

od dnia doręczenia stronie uzasadnienia postanowienia albo postanowienia z 

uzasadnieniem. 

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do biegu terminu do wniesienia skargi na 

postanowienie referendarza sądowego.> 

 


