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KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU „POSTĘPOWANIE CYWILNE” 

SSR DR MARIUSZ ŚLADKOWSKI 

 

08.07.21r. – grupa A 

01.07.21r. – grupa B 

24.06.21r. – grupa C 

 

Temat 

„Czynności procesowe w postępowaniu egzekucyjnym i klauzulowym” 

 

1. Problematyka skargi na czynność komornika. 

 

1. Wprowadzenie. 

Celem sądowego egzekucyjnego postępowania cywilnego jest przymusowe 

wyegzekwowanie praw stwierdzonych lub ustalonych w postępowaniu rozpoznawczym1. 

Optymalnym zatem rozwiązaniem byłaby sytuacja, gdyby konieczność jego wszczęcia 

pojawiała się jak najrzadziej. Niestety, okres wahań światowej gospodarki, oddziaływujących 

na sytuację ekonomiczną w Polsce, karze ze szczególna uwagą spoglądać w kierunku tych 

instytucji postępowania egzekucyjnego, których zadaniem jest umożliwienie przymusowej 

realizacji zobowiązań. O istotnej roli przepisów wykonawczych świadczy również 

okoliczność, że konieczność zmian w tym zakresie została uwzględniona w jednej z 

najważniejszych nowelizacji prawnych w 2019 roku, to jest reformie postępowania cywilnego 

dokonanej ustawą z dnia 04 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw2. 

I tak, w przedmiotowej nowelizacji zmodyfikowano m. in. treść art. 7942 § 1 zd. 1 

kodeksu postępowania cywilnego3, zgodnie z aktualnym brzmieniem którego postanowienia 

wydane na posiedzeniach niejawnych w postępowaniach przewidzianych w dziale II tytułu I 

części trzeciej k.p.c. (tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności) sąd doręcza tylko 

wierzycielowi. Uzasadniając powyższe wskazano, iż dłużnik ma zostać zaskoczony 

wszczęciem egzekucji, co ma znaleźć z kolei wyraz w tym, że nie doręcza mu się odpisu 

postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Ta szczególna regulacja stanowi przy tym 

                                                 
1 Tak m. in. I. Gil [w:] Postępowanie cywilne, pod red. E. Marszałkowskiej - Krześ, Warszawa 2008, str. 47 
2 Dz. U. 2019, poz. 1469 
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wyjątek od zasady z art. 357 § 2 k.p.c. (stanowiącego, iż postanowienia wydane na 

posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu obu stronom, chyba że przepis szczególny 

stanowi inaczej), znajdującej zastosowanie również w postępowaniu klauzulowym z mocy 

art. 13 § 2 k.p.c. Jako wyjątek, przepis art. 7942 § 1 nie może być wykładany rozszerzająco. 

Tymczasem użyte w nim dotychczas sformułowanie „postanowienie wydane na posiedzeniu 

niejawnym” (w liczbie pojedynczej) wyraźnie sugerowało, że chodziło w nim tylko o 

postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Wniosek ten potwierdzała treść art. 795 § 2, 

w której mowa o szczególnym terminie tylko do zaskarżenia tego postanowienia. 

A contrario oznaczałoby to zatem, że wszelkie pozostałe postanowienia wydane w 

postępowaniu klauzulowym należało doręczać dłużnikowi w zwykły sposób. To jednak w 

oczywisty sposób „kłóciło się” z wymogiem zaskakiwania dłużnika, skoro w ten sposób 

dowiadywał się on o postępowaniu zmierzającym bezpośrednio do wszczęcia egzekucji. Tak 

więc w opisanym zakresie wykładnia celowościowa przeczyła wykładni gramatycznej. 

Sprzeczność ta doprowadziła do rozbieżności w praktyce stosowania tych przepisów, co do 

doręczania dłużnikowi postanowień negatywnie rozstrzygających co do wniosku o nadanie 

klauzuli wykonalności, postanowień wydawanych w postępowaniach przewidzianych w 

dziale „Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności” oraz postanowień wpadkowych 

wydawanych w toku tych postępowań. Rozbieżności tych nie było w stanie usunąć 

orzecznictwo. Dla wyjaśnienia tej sytuacji należało ujednolicić zasady doręczania 

postanowień wydanych na posiedzeniach niejawnych we wszelkich postępowaniach 

przewidzianych w dziale „Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności”. Postanowienia te, 

niezależnie od ich treści, będą zatem doręczane tylko wierzycielowi. Wyłączenie doręczania 

dłużnikowi tych postanowień nie pozbawia go przy tym prawa do ich zaskarżenia na 

zwykłych zasadach4. 

Drugą istotną zmianą wprowadzoną przedmiotową nowelą, jest dodanie do ustawy o 

kosztach sądowych w sprawach cywilnych5 art. 77a stanowiącego, iż nie pobiera się opłaty od 

pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postepowanie 

z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie. W 

dotychczasowym stanie prawnym, opłata sądowa od pisma inicjującego postępowanie 

                                                                                                                                                         
3 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1460 z późn. 

zm.) zwana dalej k.p.c. 
4 Szersze rozważania na ten temat zawarte są w Rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3137, 

www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=08DD888BE3C80433C1258384004202CC, str. 181-182, cyt. 

dalej jako Rządowy projekt… 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=08DD888BE3C80433C1258384004202CC
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obejmowała bowiem tylko właściwe postępowanie rozpoznawcze, natomiast odrębnej opłacie 

kancelaryjnej podlegała czynność polegająca na wydaniu stronie odpisu orzeczenia z klauzulą 

wykonalności (tzw. tytułu wykonawczego). Biorąc pod uwagę, że uzyskanie tego tytułu jest w 

istocie celem niemal każdego postępowania sądowego, zaś opłata ta i tak nie pokrywała 

kosztów pracy poświęconej na przygotowanie dokumentu i jego wysyłkę, ustawodawca 

zdecydował się odstąpić od pobierania tej opłaty, co pozwoli oszczędzić czas i pracę stron i 

sądu, poświęcaną dotychczas na ustalanie wysokości, wzywanie do uiszczenia i uiszczanie tej 

opłaty6. 

Jedną z ważniejszych instytucji cywilnego postępowania egzekucyjnego stanowi 

skarga na czynność komornika. Sposób ukształtowania jej prawnego charakteru, wymaga 

przy tym od ustawodawcy zachowania swoistej równowagi pomiędzy zapewnieniem 

należytej ochroną obu stronom postępowania egzekucyjnego, to jest zarówno wierzycielowi, 

jak i dłużnikowi. Konieczność ochrony tego drugiego jest dla społeczeństwa oczywista, co 

wynika ze sporych uprawnień przysługujących komornikowi w toku prowadzenia egzekucji. 

Z pola widzenia nie można jednakowoż tracić interesu wierzyciela, który ma pełne prawo 

oczekiwać od państwa prawa, stosownej pomocy w sprawnym i możliwie szybkim 

wyegzekwowaniu należności objętych stosownym tytułem wykonawczym. 

 

2. Skarga na czynności komornika jako jedna z metod nadzoru nad działalnością 

komorników. 

Nadzorowanie czynności komornika odbywa się w trzech płaszczyznach, a 

mianowicie nadzoru judykacyjnego sprawowanego przez sąd, przy którym działa komornik, 

nadzoru administracyjnego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości oraz prezesów 

sądów powszechnych, wreszcie nadzoru korporacyjnego sprawowanego przez organ 

samorządu komorniczego7. 

Jeżeli chodzi o pierwszą z wyżej wymienionych form to uprawnienia nadzorcze sądu 

mają charakter prewencyjny i represyjny. Sąd ten może bowiem z urzędu wydawać 

komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz 

                                                                                                                                                         
5 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 785 z 

późn. zm.) zwana dalej u.o.k.s. 
6 Tak Rządowy projekt… str. 190 
7 Tak Z. Wożniak [w:] Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, pod red. J. Gołaczyńskiego, Warszawa 2008, 

str. 27-28, cyt. dalej jako Z. Woźniak [w:] Wybrane…, pod red. J. Gołaczyńskiego 
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usuwać spostrzeżone uchybienia (art. 759 § 2 k.p.c.), jak również rozpoznaje skargi na 

czynności komornika (art. 767 § 1 k.p.c.)8. 

Co się tyczy sprawowania nadzoru w trybie art. 759 § 2 k.p.c. to, co prawda przepis 

ten mówi o wydawaniu zarządzeń, wydanie zarządzenia nadzorczego przybiera jednak w 

praktyce formę postanowienia sądu. Zgodnie bowiem z art. 766 zd. 2 k.p.c. w sprawach 

egzekucyjnych sąd orzeka postanowieniem. Wydanie zarządzenia nadzorczego w 

omawianym trybie nie wymaga szczególnego sposobu zainicjowania postępowania 

nadzorczego. Bez względu na źródło, z którego sąd poweźmie wiadomość o 

nieprawidłowościach w postępowaniu prowadzonym przez komornika, może wydać 

zarządzenia nadzorcze. Co istotne, z racji omawianego zagadnienia, wydanie zarządzenia w 

trybie art. 759 § 2 k.p.c. może nastąpić również przy okazji rozpoznania skargi na czynność 

komornika niezależnie od rozstrzygnięcia dotyczącego samej skargi. Na zasadność tej 

ostatniej tezy wskazuje zresztą ustawodawca w art. 7673 § 2 k.p.c., stwierdzając że przy 

odrzuceniu skargi sąd może podjąć czynności na podstawie art. 759 § 2 k.p.c. Jak się wydaje 

nie ma podstaw, aby możliwość taką wykluczyć w sytuacji oddalenia skargi na czynność 

komornika9. 

Jeżeli chodzi o samą skargę na czynności komornika, to ma ona charakter środka 

zaskarżenia niedewolutywnego10. Dewolutywność oznacza przy tym, że środek zaskarżenia 

podlega rozpoznaniu przez sąd wyższej instancji nad sądem, który wydał orzeczenie11. 

Przedmiotem skargi na czynności komornika mogą być czynności egzekucyjne i zaniechania 

ze strony komornika stanowiące naruszenie przepisów postępowania. W literaturze podkreśla 

się powszechnie, że skarga na czynności komornika jest środkiem o charakterze formalnym, 

służącym do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania egzekucyjnego, zgodnego z 

przepisami proceduralnymi. Nie chodzi przy tym wyłącznie o przepisy k.p.c. W praktyce 

istotne znaczenie mogą mieć w tym zakresie także przepisy ustawy o komornikach 

sadowych12 oraz u.o.k.s. 

Co się tyczy nadzoru administracyjnego sprawowanego nad komornikiem, to zgodnie 

z treścią art. 165 ust. 2 u.k.s.  nie może on wkraczać w działania wchodzące w zakres nadzoru 

judykacyjnego. W myśl art. 167 ust. 1 u.k.s. organami nadzoru administracyjnego są Minister 

                                                 
8 Tak B. Bladowski : Metodyka pracy sędziego cywilisty, Warszawa 2009, str. 290 
9 Tak Z. Woźniak [w:] Wybrane…, pod red. J. Gołaczyńskiego, str. 28 
10 Tak Sąd Najwyższy (dalej SN) w uchwale z dnia 20 listopada 2008 roku , III CZP 107/08, OSNC 2009, nr 10, 

poz. 139 
11 Tak M. P. Wójcik [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Jakubeckiego, Warszawa 

2012, str. 436 
12 Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 121), zwana dalej u.k.s. 
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Sprawiedliwości, prezesi właściwych sądów apelacyjnych, prezesi właściwych sądów 

okręgowych oraz prezesi właściwych sądów rejonowych. Jak stanowi art. 168 ust. 1 

u.k.s. czynności w ramach sprawowanego nadzoru administracyjnego są podejmowane w 

formie kontroli kancelarii, wizytacji kancelarii, obejmującej pełną działalność kancelarii, 

lustracji kancelarii, obejmującej wybrane zagadnienia z działalności kancelarii, żądania 

przedstawienia akt sprawy wraz z wyjaśnieniami w celu zbadania toku postępowania, żądania 

przedstawienia urządzeń ewidencyjnych lub dokumentacji księgowej wraz z wyjaśnieniami 

oraz żądania przedstawienia dokumentów dotyczących funkcjonowania kancelarii, w 

szczególności zawieranych przez komornika umów, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla 

weryfikacji prawidłowości rozliczania zaliczek na wydatki, o których mowa w odrębnych 

przepisach. 

Stosownie do brzmienia art. 175 ust. 1 u.k.s. nadzór administracyjny jest sprawowany 

w pierwszej kolejności przez prezesa właściwego sądu rejonowego (tzw. nadzór 

odpowiedzialny), polega zaś na ocenie szybkości, sprawności i rzetelności postępowania 

przez badanie, czy w konkretnych sprawach nie zachodzi nieuzasadniona przewlekłość w 

podejmowaniu czynności, kontrolowaniu prawidłowości prowadzenia biurowości i 

rachunkowości kancelarii, zwłaszcza w zakresie ustalenia, czy nie wystąpiły niedobory 

finansowe, badaniu kultury pracy, w tym przestrzegania wyznaczonych terminów czynności i 

przyjmowania interesantów oraz utrzymywania kancelarii na poziomie odpowiednim do 

godności urzędu i posiadanych środków, badaniu dopuszczalności przyjmowania przez 

komornika spraw z wyboru wierzyciela, badaniu prawidłowości powierzania czynności 

asesorom, gromadzeniu i analizowaniu informacji o sygnalizacjach naruszeń prawa, o których 

mowa w art. 166 ust. 2 u.k.s., oraz wytknięciach uchybień, o których mowa w art. 166 ust. 4 

u.k.s., badaniu, czy pobierane przez komornika należności są zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa, podejmowaniu decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w 

art. 40 ust. 2 u.k.s. a ponadto stosowaniu innych środków prawnych określonych w przepisach 

prawa. 

Nadzór korporacyjny (samorządowy) nad komornikiem sprawowany jest w oparciu o 

art. 190 ust. 1 u.k.s. oraz art. 193 ust. 2 u.k.s. stanowiące, iż Krajowa Rada Komornicza 

wyznacza komorników – wizytatorów, którzy wizytują komorników co najmniej raz na dwa 

lata. 

 

3. Dopuszczalność skargi, jej wymogi formalne oraz podmioty legitymowane do jej 

wniesienia. 
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Zgodnie z treścią art. 767 § 1-11 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga do 

sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez 

komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę 

kancelarii komornika. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do 

usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez 

komornika podatku od towarów i usług. 

Skarga na czynności komornika służy, co do zasady, na wszelkie czynności 

komornika, a także na zaniechanie dokonania przez niego czynności. Nieliczne czynności 

komornika nie podlegają zaskarżeniu skargą, a przykładami takich czynności są plan podziału 

sumy uzyskanej z egzekucji, tzw. czynności wewnętrzne komornika (czynności, które nie 

wywołują skutków dla postępowania egzekucyjnego np. działania dotyczące zarządzania 

kancelarią, prowadzenie księgowości, etc.) oraz te czynności, których negatywnych skutków 

nie da się usunąć za pomocą skargi. Od dnia 08 września 2016 roku13 skarga nie przysługuje 

również na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma. Skargę można 

wnieść dopiero na zarządzenie o zwrocie pisma ze względu na nieuzupełnienie braków 

formalnych14. 

Działania lub zaniechania komornika mogą być przedmiotem skargi jedynie wtedy, 

gdy naruszają lub zagrażają prawu stron, uczestników postępowania lub osób trzecich. Spod 

działania skargi wyłączone są zatem czynności faktyczne komornika, które nie oddziałują na 

sferę prawną stron, uczestników i osób trzecich biorących udział w postępowaniu 

egzekucyjnym. Z reguły będą to czynności, które nie zmierzają bezpośrednio do osiągnięcia 

celu egzekucji, jakim jest zaspokojenie wierzyciela. Ingerencja w sferę prawną wymienionych 

podmiotów może nastąpić wskutek czynności podjętych zarówno z naruszeniem przepisów 

procesowych, jak i bez naruszenia tych przepisów. Tylko w pierwszym przypadku 

podmiotowi dotkniętemu czynnością komornika będzie przysługiwała skarga, jeśli zaś 

komornik podjętymi czynnościami naruszył np. prawo własności rzeczy przysługujące osobie 

trzeciej, ale czynności te przeprowadzone zostały zgodnie z przepisami o postępowaniu 

egzekucyjnym, to osobie tej nie przysługuje skarga na czynności komornika, lecz powództwo 

o zwolnienie zajętej rzeczy spod egzekucji15. 

                                                 
13 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1311 z późn. zm.) 
14 Tak O. Marcewicz [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz art. 730-1217, pod red. A. 

Jakubeckiego, Warszawa 2017, str. 148, cyt. dalej jako O. Marcewicz [w:] Kodeks…, pod red. A. Jakubeckiego 
15 Tak H. Pietrzkowski [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Postępowanie egzekucyjne, 

pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2016, str. 59, cyt. dalej jako H. Pietrzkowski [w:] Kodeks…, pod red. T. 
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W myśl art. 767 § 4-5 k.p.c. skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia 

dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika 

naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, 

w innych przypadkach od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której 

prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku 

zawiadomienia od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. 

Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie 

tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. 

Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej 

dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza 

uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo 

przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, 

chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia 

skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy. 

W doktrynie podkreślono przy tym, że termin do wniesienia przedmiotowej skargi 

może być przywrócony na zasadach ogólnych przez sąd właściwy dla rozpoznawania skargi, 

gdyż postępowanie wywołane skargą w całości toczy się przed sądem16. Począwszy od dnia 

03 maja 2012 roku17 ustawodawca usunął błąd, jaki znalazł się w treści art. 767 § 4 k.p.c. a 

polegający na tym, że wcześniej brak było regulacji, od kiedy należy liczyć początek biegu 

terminu do wniesienia skargi na czynności komornika, w sytuacji gdy komornik zaniechał 

dokonania czynności18. Zwraca się również uwagę na okoliczność, iż wskazany w art. 767 § 5 

k.p.c. trzydniowy termin na sporządzenie uzasadnienia zaskarżonej lub zaniechanej czynności 

i przekazanie skargi właściwemu sądowi nie jest terminem instrukcyjnym, lecz terminem 

przewidzianym na dokonanie przez komornika wskazanych w ustawie czynności, co oznacza, 

że zaniechanie tych czynności w terminie trzech dni od otrzymania skargi może być 

zaskarżone skargą19. 

                                                                                                                                                         
Erecińskiego, a także Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 27 października 2016 roku, I ACa 273/16, 

LEX nr 2172516  
16 Tak M. Armata : Skarga na czynności komornika, Problemy Egzekucji Sądowej 1994, nr 8, str. 161, cyt. dalej 

jako M. Armata : Skarga… 
17 Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy  – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 233, poz. 1381 z późn. zm.) 
18 Patrz szerzej Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw [w:] Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, 

pod red. K. Markiewicza, Warszawa 2011, str. 438-439, cyt dalej jako Uzasadnienie… 
19 Tak H. Pietrzkowski : Skarga na czynności komornika po zmianach przepisów kodeksu postępowania 

cywilnego dokonanych w latach 2004-2015, Polski Proces Cywilny 3/2016, str. 477 
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Wprowadzenie przez ustawodawcę trzydniowego terminu do sporządzenia pisemnego 

uzasadnienia czynności lub podania przyczyn zaniechania czynności przez komornika, 

niewątpliwie przyspieszyło rozstrzyganie skarg przez sądy. Trafnie jednakowoż zauważa się, 

że do rzeczywistego usprawnienia postępowania wywołanego wniesieniem skargi na 

czynności komornika doprowadziło przede wszystkim dokonanie przez ustawodawcę zmiany 

miejsca podejmowania czynności procesowej poprzez wprowadzenie obowiązku wnoszenia 

skargi za pośrednictwem komornika sądowego. Rozwiązanie zakładające wnoszenie skargi na 

czynności komornika wprost do sądu rejonowego, miało przy tym tę zaletę, że 

przeciwdziałało zwłoce komornika w przekazaniu akt sprawy sądowi20. 

Jak stanowi art. 767 § 3-33 k.p.c. skarga na czynność komornika powinna czynić 

zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, 

której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z 

uzasadnieniem. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Komornik doręcza 

urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i 

uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta 

podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej. Minister Sprawiedliwości w drodze 

rozporządzenia określił wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza skargi na 

czynności komornika21. 

W doktrynie pojawił się przy tym pogląd, jakoby do wymagań formalnych skargi 

należało wskazanie daty dokonania czynności, co może mieć istotne znaczenie dla ustalenia 

przez sąd, czy skarżący zachował ustawowy termin do jej wniesienia22. Pogląd ten nie wydaje 

się jednakowoż zasadny, skoro to sąd z urzędu czuwa nad zachowaniem przez strony 

terminów do dokonania czynności procesowych. W kwestii początku biegu terminu nie 

można zatem polegać tylko i wyłącznie na twierdzeniach skarżącego, które powinny zostać 

zweryfikowane na podstawie zwrotnych poświadczeń odbioru zawiadomień i pism 

komornika, znajdujących się w aktach egzekucyjnych23. 

Co się tyczy kwestii wniesienia skargi na formularzu urzędowym to należy zwrócić 

uwagę na okoliczność, iż ustawą z dnia 04 lipca 2019 roku uchylono art. 1871 oraz 503 k.p.c., 

jak również zmieniono treść art. 493 § 2 oraz 5052 k.p.c., które to przepisy nakładały 

                                                 
20 Tak S. Cieślak [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 730-1217, pod red. J. 

Jankowskiego, Warszawa 2019, str. 191, cyt. dalej jako S. Cieślak [w:] Kodeks…, pod red. A. Jankowskiego 
21 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie określenia wzoru i 

sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika (Dz. U. 2018, poz. 2296)   
22 Tak S. Cieślak [w:] Kodeks…, pod red. A. Jankowskiego, str. 188 
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dotychczas na strony obowiązek wnoszenia pism procesowych w postępowaniu cywilnym na 

formularzach sądowych. Jak bowiem wskazali twórcy reformy, praktyczne doświadczenia ze 

stosowaniem formularzy procesowych w postępowaniu sądowym prowadziły do wniosku, iż 

nakładanie na strony zastępowane przez fachowych pełnomocników obowiązku stosowania 

formularzy było bezcelowe, skoro potrafią oni sformułować pisma procesowe bez ich użycia. 

Ponadto, strony działające przed sądem samodzielnie, które nie potrafiłyby sporządzić pisma 

procesowego w zwykłej formie, nie potrafią również wypełnić formularzy. Z drugiej zaś 

strony, w indywidualnych przypadkach użycie formularza może pomóc stronie nieporadnej w 

prawidłowym formułowaniu oświadczeń i żądań. Jest ono z kolei wręcz celowe, w 

szczególnych kategoriach spraw wymagających podania ściśle określonych wiadomości. 

Zniesienie obowiązku stosowania formularzy nie oznacza przy tym zakazu ich stosowania. 

Możliwość ta nie wymaga szczególnej dekretacji, ponieważ żaden przepis nie zakazuje, by 

wnoszone przez stronę pismo procesowe miało postać formularza24. 

Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 u.o.k.s. od skargi na czynność komornika sąd pobiera 

opłatę stałą w kwocie 50 złotych. W doktrynie i judykaturze, jak się wydaje zasadnie, 

opowiedziano się za stanowiskiem, zgodnie z którym kwestionowanie w jednym piśmie 

procesowym kilku czynności komornika podlega opłacie stałej stanowiącej sumę opłat 

należnych za skargę na poszczególne czynności25. 

Jeśli idzie wreszcie o podmioty legitymowane do wniesienia przedmiotowej skargi to 

w myśl art. 767 § 2 k.p.c. może ją złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez 

czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. 

Legitymację do wniesienia skargi posiada zatem przede wszystkim strona i może z 

niej skorzystać zawsze, jeśli tylko uzna to za potrzebne w obliczu konkretnego działania lub 

zaniechania komornika. Powyższy przepis przewiduje także możliwość złożenia skargi przez 

"inną osobę", czyli osobę niebędącą uczestnikiem postępowania. Osoba trzecia jednak musi 

przy tym wykazać istnienie interesu prawnego, tj. powołać się na to, że jej prawa zostały 

przez czynność lub zaniechanie komornika naruszone lub zagrożone. W tym ostatnim 

przypadku chodzi o stan hipotetycznego zagrożenia prawa skarżącego26. W doktrynie 

wyrażono przy tym pogląd, że sformułowanie "zagraża" jest zbyt ogólne, przez co daje pole 

                                                                                                                                                         
23 Tak D. Olczak - Dąbrowska [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 506-1217, pod 

red. T. Szanciło, Warszawa 2019, str. 616, cyt. dalej jako D. Olczak - Dąbrowska [w:] Kodeks…, pod red. T. 

Szanciło 
24 Tak Rządowy projekt…, str. 149 
25 Tak Z. Woźniak [w:] Wybrane…, pod red. J. Gołaczyńskiego, str. 34-35 oraz SN m. in. w wyroku z dnia 29 

stycznia 2002 roku, IV CKN 590/00, LEX nr 53148 
26 Tak O. Marcewicz [w:] Kodeks…, pod red. A. Jakubeckiego, str. 149 
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do nadużyć. Może prowadzić nawet do paraliżu toczącego się postępowania egzekucyjnego, 

gdyż osoba trzecia, niezainteresowana bezpośrednio lub choćby pośrednio daną sprawą 

egzekucyjną, może złożyć skargę na czynność komornika także wówczas, gdy opierając się 

tylko na własnym przekonaniu, stwierdzi, że jej prawo może być zagrożone określoną 

czynnością lub zaniechaniem komornika. Dlatego przyjmuje się, że pojęcie zagrożenia prawa 

przez czynność komornika dotyczy skutków, które mogą, ale nie muszą powstać w 

przyszłości27. 

 

4. Metodyka rozpoznawania spraw ze skargi na czynności komornika. 

Jak stanowi art. 7672 § 1-2 k.p.c. sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od 

dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, 

w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania 

egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub 

wstrzyma dokonanie czynności. 

Jak wynika zatem z powyższych przepisów tok postępowania sądu wywołanego 

wniesieniem przedmiotowej skargi obejmuje: 

a) wstępne badanie skargi połączone z ewentualnym uzupełnieniem przez skarżącego 

opłaty sądowej, względnie braków formalnych skargi, 

b) ewentualne rozstrzygnięcie wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w 

trybie art. 821 k.p.c., 

c) rozpoznanie skargi na posiedzeniu niejawnym28. 

Termin wskazany w art. 7672 § 1 k.p.c. ma charakter instrukcyjny a jego naruszenie 

nie wpływa na rozstrzygnięcie skargi lub też skuteczność jej wniesienia. Naruszenie 

powyższego terminu może mieć jedynie znaczenie w kontekście odpowiedzialności Skarbu 

Państwa za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki29. 

Sformułowanie "od dnia wpływu skargi do sądu" oznacza jednakowoż nie datę jej wniesienia 

przez skarżącego, lecz przekazania uzasadnienia zaskarżonej czynności wraz ze skargą i 

aktami sprawy przez komornika30. 

Zgodnie z treścią art. 821 § 1-3 k.p.c., sąd może na wniosek zawiesić w całości lub 

części postępowanie egzekucyjne, jeżeli złożono skargę na czynności komornika lub 

                                                 
27 Tak M. Sorysz Nowy system środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w świetle nowelizacji KPC 

z 2.7.2004r., Monitor Prawniczy 2005, nr 2, str. 74 
28 Patrz szerzej M. Armata : Skarga… str. 169-170 
29 Tak Z. Woźniak [w:] Wybrane…, pod red. J. Gołaczyńskiego, str. 39 oraz H. Pietrzkowski : Skarga…, str. 477 
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zażalenie na postanowienie sądu, które to zawieszenie może uzależnić od złożenia przez 

dłużnika zabezpieczenia. Jeżeli dłużnik zabezpieczy spełnienie swego obowiązku, sąd może 

uchylić dokonane czynności egzekucyjne, z wyjątkiem zajęcia. Sąd może wreszcie odmówić 

zawieszenia postępowania albo już zawieszone postępowanie podjąć na nowo, jeżeli 

wierzyciel zabezpieczy naprawienie szkody, jaka wskutek dalszego postępowania może 

wyniknąć dla dłużnika. 

Legitymację do złożenia przedmiotowego wniosku ma każda osoba, która złożyła 

skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu, będąc do tego 

uprawniona, poza wierzycielem, bowiem na jego wniosek organ egzekucyjny zawiesza 

zawsze postępowanie na podstawie art. 820 zd. 1 k.p.c.31. Wniosek powinien być uzasadniony 

wykazaniem, że dalsze prowadzenie postępowania może wyrządzić wnioskodawcy szkodę. 

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w części będzie miało miejsce wówczas, gdy 

przyczyny uzasadniające zawieszenie ograniczają się tylko do części postępowania, np. do 

egzekucji z określonych przedmiotów majątkowych. Przed zawieszeniem postępowania sąd 

powinien wysłuchać strony32. 

Skargę na czynności komornika sąd rozpoznaje co do zasady na posiedzeniu 

niejawnym. Przy rozpoznaniu skargi sąd może jednak uznać za potrzebne wysłuchanie 

komornika lub stron postępowania egzekucyjnego i wyznaczyć w tym celu posiedzenie 

jawne. 

Komornik nie jest jednak stroną w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi. Z 

tego względu brak jest, co do zasady, podstaw do obciążenia komornika kosztami tego 

postępowania w przypadku uznania przez sąd skargi za zasadną. O kosztach postępowania 

skargowego sąd rozstrzyga zatem w relacji między jego stronami to jest wierzycielem i 

dłużnikiem33. Jednakowoż, zgodnie z treścią art. 767 § 6 k.p.c. w przypadku stwierdzenia 

oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do 

okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na 

postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi. Powyższą regulację 

                                                                                                                                                         
30 Patrz szerzej J. Mucha : Nowe regulacje w Kodeksie postępowania cywilnego cz. II, Radca Prawny 2005, nr 3, 

str. 7 
31 Tak J. Jagieła [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz. Art. 730 – 1088, pod red. A. 

Marciniaka i K. Piaseckiego, Warszawa 2015, str. 429 
32 Tak H. Ciepła [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 730 – 1088, pod red. H. 

Doleckiego i T. Wiśniewskiego, Warszawa 2014, str. 305 
33 Tak D. Zawistowski [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 730 -1088, pod red. 

H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, Warszawa 2014, str. 172 
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należy uznać jako wyraz faktycznego wzmocnienia nadzoru judykacyjnego sądu nad 

komornikiem sądowym34. 

W judykaturze wyrażono przy tym niezwykle istotny pogląd, zgodnie z którym skarga 

na czynność komornika wniesiona do niewłaściwego sądu, jak każdy inny środek zaskarżenia, 

podlega przekazaniu sądowi właściwemu, jednakowoż dochodzi do niego na podstawie 

niezaskarżalnego zarządzenia przewodniczącego, nie zaś na podstawie postanowienia sądu, o 

którym mowa w art. 200 § 2 k.p.c.35. 

 

5. Orzeczenia mogące zapaść na skutek rozpoznania skargi na czynności 

komornika. 

Jeżeli po rozpoznaniu skargi na czynność komornika, sąd uzna ją za zasadną, może 

wydać jedno z trzech dopuszczalnych rozstrzygnięć to jest: 

a) uchylić czynność komornika, 

b) uchylić czynność komornika i polecić mu wykonanie innej czynności, 

c) uchylić czynność komornika i dokonać prawidłowej czynności. 

Z kolei, skargę niezasadną sąd oddali. W doktrynie podkreśla się przy tym, że 

orzeczenia sądu wydawane w wyniku rozpoznania skargi nie mogą przybierać jedynie postaci 

postulatów pod adresem komornika co do sposobu jego działania bądź szybkości 

podejmowania czynności w sprawie36. 

Stosownie do treści art. 7673 § 1-2 k.p.c. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie 

przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również 

skargę, której braków nie uzupełniono w terminie, chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do 

podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2. 

Należy w tym miejscu zauważyć, że przepis art. 7673 k.p.c. zmieniono z dniem 03 

maja 2012 roku w celu usunięcia wątpliwości co do tego, jakie orzeczenie powinien wydać 

sąd, gdy na podstawie art. 759 § 2 rozpoznaje skargę wniesioną po terminie37. 

Rozpoznając skargę, sąd przede wszystkim bada, czy została ona wniesiona w 

przepisanym terminie, czy pismo zawierające skargę nie jest dotknięte brakami formalnymi 

oraz czy od skargi uiszczono należną opłatę. Jeżeli nie stwierdzi uchybień w tym zakresie, 

powinien następnie rozważyć zasadność wstrzymania dokonania czynności lub zawieszenia 

postępowania (patrz wyżej), a dopiero następnie przystąpić do merytorycznego rozpoznania 

                                                 
34 Tak S. Cieślak [w:] Kodeks…, pod red. A. Jankowskiego, str. 191 
35 Tak SN w postanowieniu z dnia 21 maja 2010 roku, III CZP 28/10, OSNC 2011, nr 1, poz. 10 
36 Tak O. Marcewicz [w:] Kodeks…, pod red. A. Jakubeckiego, str. 156 
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sprawy. Wniesienie skargi po upływie terminu określonego w art. 767 § 4 k.p.c. powoduje 

niedopuszczalność postępowania z mocy ustawy i obliguje sąd do wydania postanowienia o 

odrzuceniu skargi. Podobnie sąd postąpi, jeżeli skarżący nie uzupełnił braków (formalnych 

lub fiskalnych) skargi. Jeżeli jednak sąd rozpoznający skargę na czynności komornika 

stwierdzi istnienie podstaw do wydania komornikowi zarządzeń w trybie nadzoru 

judykacyjnego z art. 759 § 2, to zgodnie z art. 7673 § 2 powinien ją rozpoznać, nawet jeżeli 

była spóźniona, nieopłacona albo w terminie nie uzupełniono jej braków. Innymi słowy, w 

sytuacji gdy przy wnoszeniu skargi skarżący dopuścił się np. uchybień formalnych, sąd nie 

może odmówić uwzględnienia zarzutów merytorycznych w niej podniesionych, jeżeli są 

uzasadnione i pozostają w gestii sądu jako organu obowiązanego do sprawowania nadzoru 

judykacyjnego nad komornikiem. Jeśli jednak sąd, wbrew treści art. 7673, skargę odrzuci, 

skarżący będzie mógł weryfikować słuszność takiego rozstrzygnięcia w drodze zażalenia38. 

Postanowienie sądu wydane w wyniku rozpoznania skargi na czynności komornika 

jest zaskarżalne w przypadkach enumeratywnie wskazanych w ustawie, a także gdy zmierza 

do zakończenia postępowania w sprawie39. W doktrynie trafnie zauważono przy tym, iż nie 

każde postanowienie sądu rozstrzygające skargę jest postanowieniem kończącym 

postępowanie w sprawie. Postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie - w 

rozumieniu regulacji art. 394 § 1 k.p.c. - jest postanowienie kończące sprawę jako całość. 

Odnosząc tę tezę do postępowania egzekucyjnego, należy przyjąć, iż kończącym 

postępowanie w sprawie będzie tylko takie postanowienie, które kończy postępowanie 

egzekucyjne jako całość, nie zaś rozstrzygające sprawę wpadkową, za którą uznać należy 

rozstrzygnięcie skargi na czynność komornika40. 

W myśl art. 7673a § 1-3 k.p.c. wniesienie skargi na postanowienie referendarza 

sądowego nie powoduje utraty mocy zaskarżonego postanowienia. Jeżeli wniesiono skargę na 

postanowienie referendarza sądowego wydane na podstawie art. 395 § 2, ponowne wydanie 

postanowienia na tej podstawie przez referendarza sądowego nie jest dopuszczalne. Sąd 

rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej instancji. Po rozpoznaniu 

skargi sąd utrzymuje w mocy lub zmienia zaskarżone postanowienie, stosując odpowiednio 

przepisy o zażaleniu. 

                                                                                                                                                         
37 Patrz szerzej Uzasadnienie… 
38 Tak O. Marcewicz [w:] Kodeks…, pod red. A. Jakubeckiego, str. 154-155 
39 Por. postanowienie SN z dnia 15 kwietnia 1986 roku, III CRN 40/86, OSNC 1987, nr 7, poz. 102 
40 Szerzej M. Gajewski : Zaskarżalność postanowień sądowych rozstrzygających skargę na czynność komornika, 

Rejent 2002, nr 1, str. 63 i nast. 
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W doktrynie podkreśla się przy tym, że referendarze sądowi w coraz szerszym 

zakresie wykonują zadania z zakresu ochrony prawnej w sądach powszechnych. Zgodnie z art 

471 k.p.c. referendarz sądowy w zakresie powierzonych mu czynności ma kompetencje sądu 

albo przewodniczącego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z regulacji przyjętych w art. 7673a 

k.p.c., które mają charakter szczególny w stosunku do ogólnych przepisów dotyczących 

skargi na orzeczenie referendarza sądowego zawartych w art. 39822-39824 k.p.c. wynika, że w 

postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym skargę wnosi się do sądu w terminie 

tygodniowym od dnia doręczenia orzeczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia 

od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem, w razie jej wniesienia orzeczenie referendarza 

sądowego nie traci mocy, sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej 

instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu (zatem postanowienie referendarza 

utrzymuje w mocy albo je zmienia), skarga podlega opłacie w wysokości opłaty od wniosku o 

wydanie orzeczenia, nie więcej niż 100 złotych, wreszcie skargę wniesioną po terminie lub 

nieopłaconą sąd odrzuca, co zostaje poprzedzone postępowaniem uregulowanym w art. 130 § 

1 k.p.c.41. 

W judykaturze z kolei dodano, iż art. 7673a k.p.c. ma zastosowanie również do 

rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza sądowego o odrzuceniu skargi na czynności 

komornika. Sąd, działając jako sąd drugiej instancji, stosuje odpowiednio przepisy o 

zażaleniu i w razie uwzględnienia skargi na przedmiotowe orzeczenie referendarza sądowego 

uchyla je42. 

Zgodnie z brzmieniem art. 7674 § 1-3 k.p.c. zażalenie na postanowienie sądu 

przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie. Zażalenie rozpoznaje sąd, który wydał 

zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów. Na postanowienie sądu drugiej 

instancji wydane po rozpoznaniu zażalenia skarga kasacyjna nie przysługuje. W sprawach 

egzekucyjnych skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie 

przysługuje. 

W postępowaniu egzekucyjnym występują przy tym trzy grupy postanowień sądu 

zaskarżalnych zażaleniem, a mianowicie postanowienia sądu kończące postępowanie 

egzekucyjne (art. 394 § 1 k.p.c. in principio w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.), postanowienia 

wymienione w art. 394 § 1 oraz art. 3941a § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. niekończące 

postępowania egzekucyjnego, jeżeli przewidziane w nim przypadki są aktualne w 

                                                 
41 Tak H. Pietrzkowski [w:] Kodeks…, pod red. T. Erecińskiego, str. 68-69 
42 Tak SN w postanowieniu z dnia 06 czerwca 2018 roku, III CZP 7/18,OSNC-ZD 2019, nr 3, poz. 33 
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postępowaniu egzekucyjnym, wreszcie postanowienia sądu wymienione w części trzeciej 

kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym43. 

K.p.c. nie normuje w sposób ogólny legitymacji do wniesienia zażalenia w postępowa-

niu egzekucyjnym, wobec czego w doktrynie przyjmuje się, że zażalenie może wnieść ten, 

czyje prawa narusza zaskarżone postanowienie sądu, chyba że przepis szczególny upoważnia 

do tego konkretne osoby (tak jak przykładowo art. 773 § 4). Do postępowania wywołanego 

wniesieniem zażalenia w postępowaniu egzekucyjnym stosuje się odpowiednio przepisy o 

zażaleniu w procesie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach 

szczególnych44. 

Co do zasady można powołać w zażaleniu dowolne zarzuty (podstawy) w celu 

uzasadnienia jego wniesienia. Wyjątek zachodzi w trzech wypadkach, a mianowicie w 

zażaleniu na postanowienie sądu co do przybicia w egzekucji z nieruchomości nie można 

powoływać takich uchybień przepisów postępowania, które nie naruszają praw skarżącego 

(art. 997 zd. 2 k.p.c.), dalej w zażaleniu na postanowienie sądu co do przysądzenia własności 

nieruchomości nie można powoływać uchybień sprzed uprawomocnienia się przybicia (art. 

998 § 2 zd. 2 k.p.c.), wreszcie w zażaleniu na postanowienie sądu o przysądzeniu własności w 

uproszczonej egzekucji z nieruchomości można powoływać tylko zarzuty naruszenia 

przepisów o cenie minimalnej (art. 10135 § 2 zd. 2 k.p.c.)45. 

Wskutek nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 04 lipca 2019 roku wprowadzono w 

postępowaniu egzekucyjnym, jako zasadę, zażalenie „poziome”. Ustawodawca zdecydował 

się więc na przyjęcie rozwiązania, którego skutkiem jest to, że rozstrzygnięcia sądu, w 

kwestiach określanych jako incydentalne, zostają przeniesione z sądu II instancji do sądu I 

instancji. Innymi słowy, postanowienie wydane przez sąd I instancji będzie poddane kontroli 

w toku postępowania zażaleniowego przez sąd I instancji, ale w składzie trzech sędziów46. 

 

2. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego i niepieniężnego. 

 

Art. 796 k.p.c. 

§ 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub 

komornikowi. Wniosek składany komornikowi może być złożony na urzędowym formularzu. 

                                                 
43 Tak H. Pietrzkowski [w:] Kodeks…, pod red. T. Erecińskiego, str. 69 
44 Tak O. Marcewicz [w:] Kodeks…, pod red. A. Jakubeckiego, str. 158 
45 Tak S. Cieślak [w:] Kodeks…, pod red. A. Jankowskiego, str. 202 
46 Tak M. Drabik [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 506-1217, pod red. T. 

Szanciło, Warszawa 2019, str. 622 



 16 

§ 2. W sprawach, które mogą być wszczęte z urzędu, egzekucja może być wszczęta z urzędu 

na żądanie sądu pierwszej instancji, który sprawę rozpoznawał, skierowane do właściwego 

sądu lub komornika. 

§ 3. Egzekucja może być również wszczęta na żądanie uprawnionego organu. 

 

Egzekucja może być wszczęta na wniosek (§ 1), z urzędu (§ 2) lub na żądanie uprawnionego 

organu (§ 3). 

Zasadniczo egzekucję wszczyna się na wniosek wierzyciela (prokuratora lub innych 

podmiotów działających w postępowaniu cywilnym na takich zasadach jak prokurator), przy 

czym nie jest wystarczające złożenie samego tytułu wykonawczego (tak postanowienie SN z 

dnia 27 sierpnia 1981 r., I PZ 25/81, LEX nr 8350). W kwestii wymogów formalnych 

wniosku zob. art. 797 k.p.c. 

W sprawach, które mogą być wszczęte z urzędu (nie ma znaczenia, czy w konkretnym 

przypadku rzeczywiście zostały z urzędu wszczęte, wystarcza sama możliwość – np. art. 570 

k.p.c. stanowiący, że sąd opiekuńczy może wszcząć postępowanie z urzędu), egzekucja może 

być również wszczęta z urzędu. Nie oznacza to, że organ egzekucyjny z własnej inicjatywy 

takie postępowanie wszczyna i prowadzi - sąd pierwszej instancji, który sprawę rozpoznawał, 

powinien zgłosić żądanie wszczęcia egzekucji, skierowane do właściwego organu 

egzekucyjnego, i wówczas sąd lub komornik przystąpi do dokonywania czynności 

egzekucyjnych. W doktrynie odrębnie wskazuje się na przypadki wszczęcia egzekucji z 

urzędu z inicjatywy komornika, a mianowicie w celu ściągnięcia grzywny (zob. art. 768). W 

piśmiennictwie podkreśla się, że sąd i organ uprawniony do żądania wszczęcia egzekucji mają 

prawa strony. Decyzję co do zgłoszenia żądania sąd pierwszej instancji, który rozpoznawał 

sprawę, powinien podjąć na posiedzeniu niejawnym w formie postanowienia zawierającego 

zarządzenie wszczęcia egzekucji z urzędu (postanowienie to wydaje sąd, a nie 

przewodniczący). 

Legitymacja do zgłoszenia wniosku o wszczęcie egzekucji służy wierzycielowi, 

prokuratorowi oraz organizacji pozarządowej. Legitymacji takiej nie ma interwenient 

uboczny (inaczej niż przy wniosku o nadanie klauzuli wykonalności). Wierzyciel 

egzekucyjny jest legitymowany do złożenia wniosku również w sprawach wszczynanych w 

zasadzie z urzędu. 

Wniosek o wszczęcie egzekucji można złożyć osobiście, ale również przez pełnomocnika, 

przy czym podkreślić należy, że zgodnie z art. 91 pkt 2 udzielenie pełnomocnictwa 
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procesowego w danej sprawie cywilnej skutkuje również umocowaniem do dokonywania 

czynności w postępowaniu egzekucyjnym. 

 

Art. 797 k.p.c. 

§ 1. We wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu 

wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku lub żądania dołącza się tytuł 

wykonawczy. 

§ 11. Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego 

roszczenia upłynął, do wniosku należy dołączyć również dokument, z którego wynika, że 

doszło do przerwania biegu przedawnienia. 

§ 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w 

art. 783 § 4, może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 

§ 3. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 783 § 4, do 

wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu dołącza się 

dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego, umożliwiający organowi egzekucyjnemu 

weryfikację istnienia i treści tego tytułu, a w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie 

egzekucji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskazuje się tytuł wykonawczy. 

§ 4. Wszczynając egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 

4, komornik jest zobowiązany do zweryfikowania treści przedstawionego mu dokumentu 

uzyskanego z systemu teleinformatycznego oraz zaznaczenia w tym systemie faktu 

prowadzenia egzekucji na podstawie tego tytułu. 

§ 5. Ilekroć w ustawie jest mowa o przedstawieniu (okazaniu, dołączeniu, doręczeniu albo 

złożeniu) tytułu wykonawczego, a tytułem tym jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 

783 § 4, należy przedstawić zweryfikowany przez komornika dokument, o którym mowa w § 

3. Jeżeli tytuł wykonawczy ma być złożony w postępowaniu prowadzonym przez sąd lub 

komornika wystarcza złożenie dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego. 

Przepis § 4 stosuje się odpowiednio. 

 

Zgodnie z art. 760 § 1 wniosek wierzyciela może być złożony na piśmie lub ustnie do 

protokołu. Wybór pisemnej formy wniosku obliguje do zachowania ogólnych warunków pism 

procesowych z art. 126 (w zw. z art. 13 § 2). W osnowie (art. 126 § 1 pkt 3) należy dokładnie 

określić świadczenie, które ma być spełnione (może pokrywać się ze świadczeniem 

wskazanym w tytule wykonawczym lub stanowić tylko jego część), zarówno co do należności 



 18 

głównej, jak i świadczeń ubocznych. Żądając egzekucji odsetek, wierzyciel powinien podać 

ich wysokość oraz datę, od której należy je liczyć. 

Precyzyjne sformułowanie egzekwowanego świadczenia pozwala na określenie granic 

egzekucji. Organ egzekucyjny jest związany treścią wniosku, co oznacza, że nie może 

egzekwować świadczenia w zakresie szerszym niż wskazany we wniosku. 

 

3. Problematyka postępowania klauzulowego ze szczególnym uwzględnieniem 

następujących kwestii: 

a) nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. 

 

Art. 776 k.p.c. 

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny 

zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 

Wymienia się trzy zasadnicze warunki dopuszczalności egzekucji sądowej: 

1)  istnienie ważnego tytułu egzekucyjnego, podlegającego wykonaniu w drodze egzekucji 

sądowej; 

2)  nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności; 

3)  wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z 

urzędu. 

Według dominującego stanowiska tytułem egzekucyjnym jest dokument urzędowy 

stwierdzający istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i 

jednocześnie istnienie oraz zakres obowiązku prawnego dłużnika (m.in. W. Siedlecki). 

Według innej definicji (A. Marciniak) tytułem egzekucyjnym jest określony ustawowo akt 

ustalający istnienie normy prawnej indywidualno-konkretnej, o charakterze nakazującym lub 

zakazującym, niezbędny do przymusowego urzeczywistnienia tej normy w drodze egzekucji. 

O rodzajach tytułów egzekucyjnych mowa jest w art. 777 k.p.c. 

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Jest nim tytuł egzekucyjny, który został 

zaopatrzony w klauzulę wykonalności w postępowaniu sądowym zwanym postępowaniem 

klauzulowym (art. 781-795 k.p.c.), a wyjątkowo – w wypadkach wskazanych w przepisach 

szczególnych – inny akt prawny, w tym także dokument niezaopatrzony w klauzulę 

wykonalności. Dotyczy to m.in. prawomocnego postanowienia komornika w przedmiocie 

kosztów postępowania egzekucyjnego (art. 7701), prawomocnego postanowienia sądu o 

przysądzeniu własności (art. 999 § 1), postanowienia sądu co do obowiązku zapłaty przez 
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dłużnika na rzecz wierzyciela sumy pieniężnej w wypadku, o którym mowa w art. 10501 § 2 

zdanie trzecie, wyciągów z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podpisanych przez 

upoważnionych członków Zarządu Funduszu i opatrzonych jego pieczęcią, stwierdzających 

istnienie zobowiązania podmiotu objętego systemem gwarancji na rzecz Funduszu i 

zaopatrzonych w oświadczenie, że oparte na nich roszczenia są wymagalne (wyciągi te mają 

moc tytułów wykonawczych bez potrzeby uzyskiwania dla nich klauzul wykonalności – art. 

37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, tekst 

jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.). 

 

b) egzekucja z określonych przedmiotów majątku wspólnego małżonków pomimo braku 

klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika. 

 

Art. 7761 k.p.c. 

§ 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku 

małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, 

lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z 

prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego 

praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. 

§ 2. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, mocą której rozszerzono wspólność 

majątkową, nie wyłącza prowadzenia egzekucji z tych składników majątku, które należałyby 

do majątku osobistego dłużnika, gdyby umowy takiej nie zawarto. 

§ 3. Przepis § 2 nie wyłącza obrony dłużnika i jego małżonka w drodze powództw 

przeciwegzekucyjnych, jeżeli umowa majątkowa małżeńska była skuteczna wobec 

wierzyciela. 

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio, gdy egzekucja jest prowadzona na podstawie 

samego tytułu egzekucyjnego. 

 

Komentowany przepis nie ma zastosowania do egzekwowania roszczeń powstałych przed 

dniem 20 stycznia 2005 r., czyli przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 

r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 

162, poz. 1691), która wprowadziła omawiany przepis do kodeksu postępowania cywilnego 

(art. 5). Oznacza to konieczność stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego 

obowiązujących przed dniem 20 stycznia 2005 r. (m.in. art. 7671, 787, 840 § 1 pkt 3), 

odnoszących się do zaspokojenia roszczeń majątkowych przez małżonków. Dla zastosowania 



 20 

wyżej wymienionego przepisu intertemporalnego kluczowe jest wyjaśnienie występującego w 

nim pojęcia roszczenia. Jak się wydaje, nie może tu chodzić o roszczenie w znaczeniu 

materialnoprawnym (rozumiane jako prawo podmiotowe lub, szerzej, prawnie chroniony 

interes), gdyż organ egzekucyjny nie może badać, kiedy roszczenie to powstało (zob. art. 

804). Zresztą większość tytułów egzekucyjnych (wyjątek może stanowić m.in. akt notarialny, 

w którym dłużnik poddał się egzekucji) nie zawiera informacji, kiedy powstało roszczenie 

materialnoprawne objęte tytułem wykonawczym. Bardziej racjonalne wydaje się nawiązanie 

do istniejącej w nauce koncepcji roszczenia egzekucyjnego złożonego z dwóch elementów: 

a)  żądania zastosowania wobec oznaczonego dłużnika środków przymusu w celu 

zaspokojenia roszczenia wierzyciela oraz 

b)  tytułu wykonawczego uzasadniającego to żądanie (lub wyjątkowo tylko tytułem 

egzekucyjnym). 

Tak rozumiane roszczenie powstaje w momencie zgłoszenia go do wiadomości organowi 

egzekucyjnemu, czyli w momencie wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Trzeba jednakże 

zaznaczyć, że można spotkać się z praktyką sądów, które przyjmują, że roszczenie powstało 

przed datą wejścia w życie wspomnianej ustawy nowelizującej, jeżeli tytuł egzekucyjny 

powstał przed dniem 20 stycznia 2005 r. 

 

c) postępowanie klauzulowe przeciwko małżonkowi dłużnika. 

 

Art. 787 k.p.c. 

Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim 

sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego 

odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże 

dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym 

wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. 

 

W obecnym stanie prawnym skuteczne zaciągnięcie zobowiązania przez jednego z 

małżonków nie jest jednak wystarczające do nabycia przez wierzyciela uprawnienia do 

zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków. Artykuł 41 § 1 k.r.o. uzależnia to od 

zaciągnięcia zobowiązania za zgodą drugiego małżonka także w tych przypadkach, gdy nie 

jest ona wymagana przez art. 37 k.r.o. W zamiarze ustawodawcy takie rozwiązanie miało 

stanowić instrument ochrony dobra rodziny małżonków. W praktyce osłabia ono jednak w 

sposób znaczący pozycję wierzyciela co do możliwości zaspokojenia z majątku wspólnego, 
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ponieważ nakazuje mu, już na etapie zawierania umowy, uzyskanie - w każdym przypadku - 

zgody małżonka swojego kontrahenta na zaciągnięcie przez niego zobowiązania. 

Sytuację wierzyciela pogarszają dodatkowo wymogi przewidziane przez przepisy procesowe. 

Artykuł 787 uzależnia bowiem możliwość nadania klauzuli wykonalności przeciwko 

małżonkowi dłużnika nie tylko od wyrażenia zgody przez jego małżonka na zaciągnięcie 

zobowiązania, jak stanowi art. 41 § 1 k.r.o., ale także wymaga od wierzyciela wykazania tej 

okoliczności za pomocą określonych dowodów (dokumentów urzędowych lub prywatnych). 

W uchwale z dnia 18 marca 2011 r. (III CZP 117/10, Biul. SN 2011, nr 3, poz. 9) Sąd 

Najwyższy stwierdził, że w sprawie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli 

wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika nie jest dopuszczalne stosowanie 

domniemania faktycznego przy ustalaniu, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym 

wierzytelność powstała za zgodą małżonka dłużnika. 

 

Art. 7871 k.p.c. 

Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim 

sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego 

odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego 

małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że 

stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem 

przedsiębiorstwa. 

 

Nadanie klauzuli wykonalności na podstawie art. 7871 przeciwko małżonkowi dłużnika z 

obowiązkowym ograniczeniem w treści klauzuli odpowiedzialności małżonka dłużnika do 

przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa nie jest uzależnione od 

zgody drugiego małżonka na zaciągnięcie zobowiązania (zob. art. 41 § 2 k.r.o.), lecz 

wystarczające jest wykazanie dokumentem urzędowym (zob. art. 244) lub dokumentem 

prywatnym pochodzącym od dłużnika, że wierzytelność powstała w związku z prowadzonym 

przedsiębiorstwem. 

 

Art. 7872 k.p.c. 

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli 

wykonalności według przepisów art. 787 i art. 7871 oraz prowadzenia na podstawie tak 

powstałego tytułu wykonawczego egzekucji do tych składników, które należałyby do majątku 

wspólnego, gdyby umowy majątkowej nie zawarto. Przepis niniejszy nie wyłącza obrony 
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małżonków w drodze powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli umowa majątkowa małżeńska 

była skuteczna wobec wierzyciela. 

 

Sąd w postępowaniu klauzulowym nie bada, czy majątek wspólny rzeczywiście istnieje ani 

jakie przedmioty wchodzą w jego skład. Ustalenia te będą dokonywane w toku właściwego 

postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny. Artykuł 7872 nawiązuje do art. 471 

k.r.o., który stanowi, że każdy z małżonków może powoływać się względem innych osób na 

umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. 

Kwestia skuteczności tego rodzaju umowy względem wierzyciela nie stanowi przedmiotu 

badania w postępowaniu klauzulowym. 

 

d) klauzula wykonalności w wypadku przejścia uprawnienia lub obowiązku po powstaniu 

tytułu egzekucyjnego. 

 

Art. 788 k.p.c. 

§ 1. Jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy 

przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub 

przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub 

prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. 

§ 2. Za przejście uprawnień lub obowiązków, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, 

uważa się również zmiany w prawie rozporządzania mieniem wywołane ustanowieniem 

zarządcy masy majątkowej, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu, jak również 

wygaśnięciem funkcji tych osób. 

 

Przed wszczęciem egzekucji i w jej toku, podobnie jak w postępowaniu rozpoznawczym, 

może dojść do zmiany stron postępowania egzekucyjnego. Stronami postępowania 

egzekucyjnego są podmioty wymienione w tytule egzekucyjnym, przy czym zdarzają się 

sytuacje, że powstaje potrzeba wprowadzenia już do klauzuli wykonalności dodatkowych lub 

innych podmiotów. Do zmian podmiotów lub potrzeby wprowadzenia do klauzuli 

wykonalności dodatkowych lub innych podmiotów dochodzi na skutek różnego rodzaju 

zdarzeń prawnych, wywołujących skutki w postaci wygaśnięcia praw lub obowiązków jako 

składników danego stosunku prawnego albo przejścia ich na inne osoby. Zmiany te mogą być 

następstwem nie tylko zdarzeń powstałych po wszczęciu postępowania wykonawczego, ale i 

powstałych wcześniej. 
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Przepisem regulującym przejście uprawnień lub obowiązków jest art. 788 k.p.c. Zmiana taka 

może nastąpić między osobami żyjącymi, czym zajmuje się prawo zobowiązań, jak również 

może nastąpić w przypadku śmierci wierzyciela albo dłużnika, czym zajmuje się prawo 

spadkowe. Przejście praw i obowiązków na inne osoby może zajść w drodze umowy lub być 

skutkiem regulacji ustawy. W ostatnich latach w Polsce coraz częściej dochodzi do przejścia 

praw w drodze sprzedaży wierzytelności. 

Art. 788 k.p.c. stwarza możliwość prowadzenia egzekucji, jeżeli zaszły zmiany w osobach 

wierzyciela lub dłużnika po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy, a więc kiedy 

dłużnik przestał być dłużnikiem lub wierzyciel przestał być wierzycielem, a w ich miejsce 

wstąpiły inne osoby na skutek następstwa prawnego. Przepis ten obejmuje więc wszelkie 

wypadki następstw, niezależnie od tego, czy były one zależne, czy niezależne od woli stron. 

Czy następstwo zaszło pod tytułem ogólnym, czy szczególnym, jest bez znaczenia. Przepis 

ten nie ma zastosowania, jeżeli następstwo prawne miało miejsce jeszcze przed wszczęciem 

postępowania rozpoznawczego, w którym powstał tytuł egzekucyjny. 
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1) Reprezentujesz jako radca prawny wierzyciela Annę Nowak, która wniosła skargę na 

czynność komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko Janinie 

Kowalskiej o wyegzekwowanie kwoty 10.000,00 złotych. W toku sprawy przez 

niedopatrzenie nie Uzupełniłeś/aś w terminie braków formalnych skargi, której treść 

uzasadnia wszakże podjęcie przez sąd działań w trybie art. 759 § 2 k.p.c. Sąd odrzucił 

przedmiotową skargę. Jak Oceniasz zasadność przedmiotowego postanowienia sądu? 

NIE ODRZUCA SIĘ W TAKIM PRZYPADKU 

Uchwała SN z dnia 23 maja 2012 roku, III CZP 11/12, LEX nr 1162615. 

 

2) Reprezentujesz jako radca prawny Annę Nowak, która posiada tytuł wykonawczy 

przeciwko Janinie Kowalskiej o zapłatę kwoty 10.000,00 złotych. Twoja klientka z 

powodów osobistych nie chce wszczynać przeciwko swojej dłużniczce postępowania 

egzekucyjnego. Wymyśliła sobie, że aby przerwać bieg przedawnienia Złożysz, w jej 

imieniu, wniosek o wyjawienie majątku dłużnika. Jak Oceniasz zasadność takiego 

zachowania? 

NIE PRZERYWA BIEGU PRZEDAWNIENIA W TAKIM PRZYPADKU 

Uchwała SN z dnia 19 listopada 2010 roku, III CZP 92/10, OSNC 2011/4/42. 

 

3) Reprezentujesz jako radca prawny dłużniczkę Annę Nowak, która wniosła skargę na 

czynność komornika prowadzącego przeciwko niej postępowanie egzekucyjne z 

wniosku Janiny Kowalskiej o wyegzekwowanie kwoty 10.000,00 złotych, polegającą 

na zajęciu jej rachunku bankowego. Sąd oddalił przedmiotową skargę bez 

uzasadnienia. Twoje klientka jest zbulwersowana tym, że nie może poznać motywów, 

jakie kierowały sądem. Jak Oceniasz zasadność „zastrzeżeń” swojej klientki? 

NIE UZASADNIA SIĘ W TAKIM PRZYPADKU  

Uchwała SN z dnia 20 listopada 2008 roku, III CZP 107/08, OSNC 2009/10/139. 

 

4) Reprezentujesz jako radca prawny Janinę Nowak, która została pozwana do Sądu, jako 

sprawczyni wypadku komunikacyjnego na szkodę swojego byłego męża Tomasza 

Nowaka, o zapłatę kwoty 150.000 złotych tytułem odszkodowania za zniszczenie auta 

powoda. W sprawie tej wyrok wydał Sad Najwyższy. Do którego sądu Złożysz 

wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Najwyższego – do SN, do 

sądu pierwszej instancji, czy też do sądu odwoławczego? 

WŁAŚCIWY JEST SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI 



 25 

Postanowienie SN z dnia 09 listopada 1994 roku, III CZP 143/94, OSNC 1995/3/46. 

 

5) Reprezentujesz jako radca prawny Janinę Nowak, która została pozwana do Sądu, jako 

sprawczyni wypadku komunikacyjnego na szkodę swojego byłego męża Tomasza 

Nowaka, o zapłatę kwoty 150.000 złotych tytułem odszkodowania za zniszczenie auta 

powoda. W sprawie, na skutek oddalenia apelacji powoda, uprawomocnił się wyrok 

sądu pierwszej instancji, który oddalił powództwo i zasądził na rzecz Twojej klientki 

zwrot kosztów procesu. Na skutek Twojego wniosku nadano klauzulę wykonalności 

temu ostatniemu wyrokowi i przyznano Twojej klientce zwrot kosztów postępowania 

klauzulowego. Czy aby wyegzekwować koszty postępowania klauzulowego przez 

komornika Będziesz Musiał/a znowu występować z wnioskiem o nadanie klauzuli 

wykonalności do sądu? 

NIE TRZEBA OSOBNEJ KLAUZULI 

Uchwała SN z dnia 02 maja 1973 roku, III CZP 7/73, OSNCP 1973/11/196. 

 

 


