
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

Druk nr 1979 

SPRA WOZDANIE 

KOMISJI NADZWYCZAJNEJDOSPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks 
postępowania cywilnego (druk nr 1323) 

Marszałek Sejmu na 41. posiedzeniu Sejmu w dniu 23 maja 2013 r.- na podstawie art. 87 

ust. 2 w związku z art. 90 ust. l Regulaminu Sejmu skierowała powyższy projekt ustawy do 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego projektu 

ustawy na posiedzeniach w dniach 12 czerwca i 4 grudnia 2013 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

/-/Borys Budka /-/Witold Pahl 
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Projekt 
 

USTAWA 
z dnia                        2013 r. 

 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 
43, poz. 296 z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 670 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 670. Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności 

bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do zło-
żenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, 
że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, 
sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia.”; 

2) w art. 783: 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, 

poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 
1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 
123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 
34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 
92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, 
z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 
270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, 
Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i 
Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, 
Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 
1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 
1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, 
poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, 
poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 
1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, 
Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 
204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, 
Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, 
poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 
264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 
711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. 
Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766, 
769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243 i Nr 247, poz. 1845 
oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, 
poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 
1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 
592 i poz. 593, Nr 131, poz. 1075,  Nr 179, poz. 1395, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 
7, poz. 45, Nr 24, poz. 125, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, 
Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 
217, poz. 1435, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, 
poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 
1342, Nr 233, poz. 1381, Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 908.  
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a)  § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wymienia także ty-

tuł egzekucyjny, a w razie potrzeby oznacza świadczenie podlegające 
egzekucji i zakres egzekucji oraz wskazuje czy orzeczenie podlega wy-
konaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne. Jeżeli 
przepis szczególny nie stanowi inaczej, tytułowi egzekucyjnemu opie-
wającemu 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 wie-
rzycielowi.”,  

b) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu: 
„§ 11. Niezwłocznie po ogłoszeniu postanowienia o nadaniu klauzuli wy-

konalności, a gdy ogłoszenia nie było niezwłocznie po jego wydaniu, 
klauzulę wykonalności umieszcza się na tytule egzekucyjnym, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 781 § 12, na zweryfikowanym 
przez sąd dokumencie uzyskanym z systemu teleinformatycznego po-
twierdzającym istnienie i treść tytułu egzekucyjnego. Klauzula wyko-
nalności zawiera stwierdzenie, że tytuł egzekucyjny uprawnia do egze-
kucji, a w razie potrzeby – także informacje wskazane w § 1. Klauzulę 
wykonalności podpisuje sędzia albo referendarz sądowy.”, 

c) § 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„§ 3. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyj-

nym, o których mowa w art. 777 § 1 pkt 1 i 11, jest wydawane bez spi-
sywania odrębnej sentencji, przez umieszczenie na tytule egzekucyj-
nym klauzuli wykonalności i opatrzenie jej podpisem sędziego albo re-
ferendarza sądowego, który wydaje postanowienie. Na oryginale orze-
czenia umieszcza się wzmiankę o nadaniu klauzuli wykonalności.  

§ 4. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie wydane w elektronicz-
nym 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 są-
dowego, który wydaje postanowienie.”, 

d) po § 4 dodaje się § 41 w brzmieniu: 
„§ 41. Przepisów § 3 i 4 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w 

art. 7781, art. 787, art. 7871, art. 788 i art. 789.”; 
3) po art. 794 dodaje się art. 7941 i art. 7942 w brzmieniu: 

„Art. 7941. § 1. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w części, w 
jakiej przyznano w nim wierzycielowi zwrot kosztów postępowa-
nia, podlega wykonaniu bez potrzeby zaopatrywania go w klauzu-
lę wykonalności. 

§ 2. W razie wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalno-
ści w sposób określony w art. 783 § 3 albo 4, rozstrzygnięcie o 
przyznaniu wierzycielowi zwrotu kosztów postępowania umiesz-
cza się w klauzuli wykonalności. 
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Art. 7942. § 1. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym doręcza się 
tylko wierzycielowi. Postanowienie co do nadania klauzuli wyko-
nalności, o której mowa w art. 783 § 4, doręcza się w sposób 
przewidziany w art. 1311. 

§ 2. W razie wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalno-
ści w sposób określony w art. 783 § 3 albo 4, uzasadnienie posta-
nowienia sporządza się i doręcza wierzycielowi na jego wniosek 
zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia wydania mu tytułu 
wykonawczego albo zawiadomienia go o utworzeniu tytułu wy-
konawczego w systemie teleinformatycznym. 

§ 3. Dłużnik może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia o 
nadaniu klauzuli wykonalności i doręczenia postanowienia z uza-
sadnieniem w terminie tygodniowym od dnia doręczenia mu za-
wiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jeżeli postanowienie o nada-
niu klauzuli wykonalności zostało wydane bez spisywania odręb-
nej sentencji, dłużnikowi doręcza się wyłącznie uzasadnienie po-
stanowienia.”. 

4) w art. 795 § 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„§ 2. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od dnia wydania 

mu tytułu wykonawczego lub zawiadomienia go o utworzeniu tytułu wyko-
nawczego w systemie teleinformatycznym albo od dnia ogłoszenia posta-
nowienia odmownego, a gdy ogłoszenia nie było – od dnia doręczenia tego 
postanowienia. Dla dłużnika termin ten biegnie od dnia doręczenia mu za-
wiadomienia o wszczęciu egzekucji. W razie zgłoszenia wniosku, o którym 
mowa w art. 7942 § 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.”. 

 
Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  

 
 



---
Minister 
Spraw Zagranicznych 

. DPUE ~ 920 -~1Yfi- 13/ma/1 
OPUE.920.737.2013 /5 

dot.: NKK-D15-2~13 z 5.12.2013 r. 

warszawa, 9 grudnia 2013 r. 

Pan Witold Pahl 
PrzewodnicziiCY Komisji NadzwyczaJnej 
do spraw zmian w kodyfikacjach 
Sejm Rzeczypospolitej Polsldej 

opinia o qodności z prawem Unii Europejskiej projektu usmwy o zmiDnle ustawy - Kodeks 
.po$tfp0Wtltlia cywilnego ujftego w spiTIWOZtlonlu Komisji NDdzwycmjnej do spnn!li zmltm w 
lcodyfł/ctJąodl (druk nr 1979} wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 
wrzemia 1997 r. O działach administracji rąciowej (Dz. U. Z 2007 r. Nr 65, poL 437 l p6in. 
zm.) w związku z art.. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściW8IO do 
spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polsldej w Unii Europejskiej 

Szanowny Pcmie Przewodniczący, 

w związku z przedłożonym sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w 
kodyfikacjach o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy • Kodeks postępowania cywilnego 
{druk nr 1979), pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

Projekt nie jest sprzeany z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Marek Biernacki 
Minister Sprawiedliwości 

Z poważaniem 
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