
  
 Warszawa, 5 lipca 2013 r. 

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów 
               DSPA-140-93 (3)/13 
                
 

 

  
 
 
 Pani  
 Ewa Kopacz 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
  
              Szanowna Pani Marszałek, 
 

przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego 
projektu ustawy: 

- o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego (druk nr 1323). 

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

                                                    Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Donald Tusk 
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STANOWISKO RZĄDU  

WOBEC POSELSKIEGO PROJEKTU USTAWY  
O ZMIANIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO  

(DRUK SEJMOWY NR 1323) 
 

 

 

I. Przedmiot projektu ustawy i istota projektowanej zmiany 

 

 W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

zaproponowano wprowadzenie przepisu dopuszczającego możliwość nadania  

tzw. uproszczonej klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci 

orzeczenia sądu albo referendarza sądowego oraz ugody zawartej przed sądem. 

Projektowany tryb nadawania klauzuli nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do 

orzeczeń wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.  

 Celem projektowanego rozwiązania jest, przede wszystkim, uproszczenie 

czynności podejmowanych w postępowaniu klauzulowym, a przez to usprawnienie 

tego postępowania.  

 

II. Rozwiązania szczegółowe w projekcie 

 

 W aktualnym stanie prawnym przepis art. 783 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), 

dalej: „k.p.c.”, nie rozstrzyga, czy jest dopuszczalne nadawanie klauzuli wykonalności 

bez wydawania oddzielnego postanowienia.   

 Taką możliwość przewidywał przepis § 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.) w brzmieniu 

obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r. Stanowił on, że jeżeli tytułem 

egzekucyjnym jest orzeczenie sądu albo ugoda zawarta przed sądem, sąd nie 

wydaje oddzielnego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, chyba że 

klauzula ma być nadana na rzecz osoby lub przeciwko osobom, które nie są 

wymienione w tytule egzekucyjnym jako uprawnione lub zobowiązane.  

Wyrokiem z dnia 22 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak  
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o niezgodności tego przepisu z art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo  

o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.), a przez to  

z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

 Jak słusznie podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy, Trybunał 

Konstytucyjny nie zakwestionował samej istoty tego rozwiązania, a jego 

niekonstytucyjność była uzasadniona brakiem upoważnienia ustawowego do 

uregulowania tej kwestii w cytowanym wyżej akcie wykonawczym. Orzeczenie  

o niekonstytucyjności tego przepisu wywołało w praktyce rozbieżności co do potrzeby 

wydawania odrębnego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Na aprobatę 

zasługuje też teza projektodawców o potrzebie uproszczenia czynności 

orzeczniczych w postępowaniu klauzulowym. Przejawem tego właśnie uproszczenia 

była tzw. uproszczona forma klauzuli wykonalności, która funkcjonowała od wielu lat  

i była powszechnie akceptowana.  

 Kierunek projektowanych zmian zasługuje na aprobatę.  

 Propozycje zawarte w projekcie wyeliminują niejednolitą praktykę sądów  

w postępowaniach klauzulowych. Spowodują też pozytywne zmiany dla wierzycieli, 

od których komornicy sądowi nierzadko wymagają dołączenia oddzielnego 

postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Rezygnacja z wymogu wydania 

oddzielnego postanowienia (sentencji wraz z uzasadnieniem) doprowadzi do 

zaoszczędzenia wydatków związanych z koniecznością sporządzania oddzielnych 

postanowień. 

 Projektowane zmiany są też spójne z kierunkami prac legislacyjnych 

prowadzonych przez Rząd. Zostały one przewidziane w Założeniach projektu ustawy 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, 

które w dniu 27 listopada 2012 r. zostały przyjęte przez Radę Ministrów.  

 Należy jednak wskazać, że treść proponowanych przepisów wymaga 

uzupełnienia w taki sposób, aby wyłączyć możliwość nadania „uproszczonej” klauzuli 

wykonalności każdemu tytułowi pochodzącemu od sądu w przypadkach, o których 

mowa w art. 7781, 787, 7871 788 i 789 k.p.c. W takich sprawach klauzula jest 

nadawana na rzecz lub przeciwko innemu podmiotowi niż wymieniony w treści tytułu 

egzekucyjnego (tzw. klauzula konstytutywna) , a zakres przesłanek warunkujących 

jej nadanie jest w tych sprawach szerszy niż w przypadku nadania tzw. klauzuli 

deklaratywnej. Z tego też względu w tych właśnie przypadkach powinno być 

wydawane odrębne postanowienie (sentencja z uzasadnieniem) o nadaniu klauzuli 
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wykonalności. Należy zatem zaproponować dodanie w art. 783 k.p.c. nowej jednostki 

redakcyjnej (§ 31 albo § 41) w brzmieniu: „Przepisu § 3 zd. 1 nie stosuje się 

w przypadkach, o których mowa w art. 7781, 787, 7871, 788 oraz 789.”. Wyłączenie 

to powinno się odnosić do wszystkich tytułów pochodzących od sądu.  

 Nie budzi wątpliwości, że postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności 

wydane w trybie projektowanego art. 783 § 3 zd. 1 k.p.c. podlega zaskarżeniu. 

Wynika to z treści art. 795 § 1 k.p.c., który przewiduje, że postanowienie co do 

nadania klauzuli wykonalności podlega zaskarżeniu zażaleniem. Natomiast przepis 

art. 7673a k.p.c. stanowi, że na postanowienie referendarza przysługuje skarga. 

Uproszczony charakter tego postanowienia oznacza, że będzie ono wydawane bez 

uzasadnienia. Projektowane przepisy nie przewidują zaś, w jakim terminie strony 

mogą wystąpić o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia. 

Konieczne byłoby zatem wprowadzenie regulacji, która umożliwiałaby stronom 

złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia. 

Jeżeli strona wystąpiła z takim wnioskiem, to termin do zaskarżenia postanowienia 

powinien biec od doręczenia jej uzasadnienia.  

 

 

 Rada Ministrów pozytywnie opiniuje przedłożony projekt ustawy  

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Rada Ministrów  

rekomenduje przedmiotowy projekt ustawy do dalszych prac legislacyjnych 

wskazując jednocześnie powyższe zastrzeżenia.  
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