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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

(druk nr 540) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego porządkuje zagadnienia 

związane z nadawaniem klauzuli wykonalności. Jej podstawowym celem jest przesądzenie, 

w jaki sposób sąd nadaje klauzulę wykonalności oraz jaką postać przybiera postanowienie 

w tym przedmiocie. 

Potrzeba wprowadzenia nowych regulacji we wskazanym wyżej zakresie powstała na 

skutek wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego odnoszącej się do § 182 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 38, poz. 249, z późn. zm.). Wyrokiem z dnia 22 listopada 

2010 r. Trybunał stwierdził bowiem, że powołany przepis, przewidujący w odniesieniu do 

niektórych tytułów egzekucyjnych możliwość nadania klauzuli wykonalności bez wydawania 

oddzielnego postanowienia, jest niezgodny z art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 427, z późn. zm.), a przez to 

także z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Na tle stanu prawnego ukształtowanego przedmiotowym 

orzeczeniem pojawiły się rozbieżne poglądy co do tego, czy nadając klauzulę wykonalności 

sąd musi za każdym razem odrębnie spisywać sentencję postanowienia, zwłaszcza jeżeli 

klauzula nadawana jest tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu. Wątpliwości te 

znalazły skądinąd odzwierciedlenie w niejednolitej praktyce orzeczniczej oraz w różnym 

traktowaniu wierzycieli przez organy powołane do prowadzenia egzekucji. 

Opiniowana ustawa dopuszcza zatem wprost uproszczoną formę nadawania klauzuli 

wykonalności (art. 783 § 3 i 4 Kodeksu postępowania cywilnego w nowym brzmieniu), gdyż 

– jak to zostało podkreślone w uzasadnieniu projektu – w postępowaniu klauzulowym, jako 
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postępowaniu sumarycznym, należy dążyć do uproszczenia czynności orzeczniczych. Poza 

tym „[u]proszczona forma nadawania klauzuli wykonalności funkcjonowała od lat i była 

powszechnie akceptowana”. Jednocześnie podkreślić wypada, że Trybunał Konstytucyjny 

zakwestionował § 182 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych jedynie ze względu 

na przekroczenie upoważnienia do wydania aktu wykonawczego regulującego działalność 

administracyjną sądów, w tym m.in. wewnętrzną organizację i porządek funkcjonowania 

sądów, porządek czynności w sądach oraz toku czynności administracyjnych w sprawach 

należących do właściwości sądów. 

Omawiane rozwiązanie ma znaleźć zastosowanie w przypadku tytułów egzekucyjnych 

będących orzeczeniami sądu lub referendarza sądowego (nie wyłączając orzeczeń wydanych 

w elektronicznym postępowaniu upominawczym) albo ugodami zawartymi przed sądem. 

Utrzymany zostanie jednakże wyjątek dotyczący nadawania klauzuli wykonalności na rzecz 

lub przeciwko osobom, które nie zostały wymienione w tytule egzekucyjnym (§ 4
1
 dodawany 

w art. 783). Chodzi tu np. o sytuację, gdy tytuł egzekucyjny został wydany przeciwko spółce 

jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a klauzula ma być nadana 

przeciwko wspólnikom takich spółek, bądź też gdy według tytułu egzekucyjnego dłużnikiem 

jest jeden z małżonków, a klauzula ma odnosić się do drugiego. W tego typu wypadkach 

wymagane będzie nadal wydanie osobnego postanowienia. 

Ponadto nowelizacja procedury cywilnej dokonywana na mocy przedłożonej ustawy 

obejmie kwestie treści, jaką powinno mieć postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, 

umieszczenia samej klauzuli na tytule egzekucyjnym oraz jej brzmienia (art. 783 § 1–2). 

Wyraźnie uregulowany zostanie również problem wykonalności postanowienia o nadaniu 

klauzuli wykonalności w części, w jakiej przyznaje ono wierzycielowi zwrot kosztów 

postępowania, a także uwidocznienia prawa do uzyskania zwrotu kosztów w klauzuli, jeżeli 

nadano ją w formie uproszczonej (dodawany art. 794
1
). Po wejściu w życie ustawy przepisy 

będą też szczegółowo regulować problematykę doręczeń w postępowaniu klauzulowym oraz 

biegu terminu do wywiedzenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli 

wykonalności (odpowiednio art. 794
2
 i art. 795 § 2 i 3 w nowym brzmieniu). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę posłów (druk sejmowy nr 1323). Jego 

I czytanie odbyło się na 41. posiedzeniu Sejmu w dniu 23 maja 2013 r., natomiast dalsze 
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prace legislacyjne toczyły się w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach 

oraz w podkomisji stałej. W toku tych prac do projektu wprowadzono szereg poprawek, 

uwzględniających stanowisko rządu oraz większość sugestii zgłoszonych przez pozostałe 

podmioty opiniujące, w tym Krajową Radę Komorniczą. 

W dniu 4 grudnia 2013 r. Komisja przedstawiła sprawozdanie (druk nr 1979). Na etapie 

II czytania zgłoszona została poprawka, za sprawą której nowelizacją objęty został również 

przepis art. 783 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, a to w związku z koniecznością 

uzupełnienia zawartego w nim odesłania o dodawany w tym samym artykule § 1
1
. 

Ustawa, wraz z opisaną powyżej poprawką, została uchwalona na 58. posiedzeniu 

Sejmu w dniu 10 stycznia 2014 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie wywołuje zastrzeżeń legislacyjnych. 
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