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Dzień dobry!  

Dziękuję, że zajrzałeś na mój Blog www.dochodzeniewierzytelnosci.pl. Cieszy 
mnie również, że zainteresowałeś się tym poradnikiem, który ułatwi Ci złożenie 
do Sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. 

Czym jest tytuł egzekucyjny? 

Jest to najczęściej orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy, który 
stwierdza istnienie i określa treść roszczeń Wierzyciela przeciwko Dłużnikowi. 
Mogą to być różnego rodzaju orzeczenia sądowe (wyroki, nakazy zapłaty), 
ugody, ale także dokumenty, np. akty notarialne. 

Sam tytuł egzekucyjny nie uprawnia Cię jednak do wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego przeciwko Twojemu Dłużnikowi. Tytułowi egzekucyjnemu, który 
Ci przysługuje, Sąd musi nadać jeszcze klauzulę wykonalności. Dopiero po 
nadaniu klauzuli staje się on tytułem wykonawczym! 

W tym poradniku wyjaśnię Ci, jak złożyć prawidłowy wniosek o nadanie klauzuli 
wykonalności, abyś mógł odzyskać przysługujące Ci wierzytelności w postępo-
waniu egzekucyjnym. 

Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności znajdziesz na końcu niniejszego 
poradnika. Zanim jednak zapoznasz się ze wzorem wniosku postaram się 
wyjaśnić Ci kilka kwestii dotyczących jego treści. 

Uwagi zawarte w niniejszym poradniku odnoszą się do wniosku o nadanie 
klauzuli wykonalności sądowym tytułom egzekucyjnym, a więc wyrokom, 
postanowieniom i nakazom zapłaty. Są to bowiem sytuacje najczęstsze. Dlatego 
nie poruszam kwestii nadawania klauzul np. na aktach notarialnych, bo to 
zagadnienie dość skomplikowane i pewnie nie masz z tym do czynienia. 

Czy klauzula może być nadana z urzędu? 

Musisz pamiętać, iż co do zasady Sąd nadaje klauzulę wykonalności tylko na 
wniosek Wierzyciela. Chcąc zatem skierować uzyskany tytuł egzekucyjny do 
postępowania egzekucyjnego, musisz uprzednio zainicjować wszczęcie tzw. 
postępowania klauzulowego. 

Przepisy procedury cywilnej uprzywilejowują jednak niektóre orzeczenia 
wydane w postępowaniach odrębnych i obligują Sąd do nadawania im klauzuli 
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wykonalności z urzędu. Przykładowo w sprawach z zakresu prawa pracy 
w niektórych sytuacjach Sąd nada klauzulę wykonalności wyrokowi z urzędu 
w dniu ogłoszenia wyroku i doręczy Ci wyrok zaopatrzony klauzulą. Podobnie Sąd 
z urzędu nadaje klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu zasądzającemu 
alimenty i doręcza Wierzycielowi tytuł wykonawczy. 

Z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności nie musisz występować również, 
gdy uzyskałeś nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu 
upominawczym – Sąd nada klauzulę z urzędu niezwłocznie po 
uprawomocnieniu się nakazu. Pamiętaj jednak, iż w tym przypadku Sąd nie ma 
obowiązku doręczenia Wierzycielowi tytułu wykonawczego, a po nadaniu 
klauzuli wykonalności pozostawi go w aktach sprawy. Chcąc zatem otrzymać 
tytuł wykonawczy, musisz złożyć do Sądu wniosek o jego doręczenie. 

Jakie są formy nadawania klauzuli? 

Klauzula wykonalności co do zasady nadawana jest poprzez umieszczenie jej na 
tytule egzekucyjnym. Oznacza to, że postanowienie o jej nadaniu jest wydawane 
bez spisywania odrębnej sentencji – na tytule umieszczana będzie pieczątka 
odpowiedniej treści, podpisana przez sędziego lub referendarza sądowego. Ta 
uproszczona forma nadawania klauzuli wykonalności jest stosowana do tytułów 
egzekucyjnych takich, jak orzeczenia sądów i referendarzy sądowych, a także do 
ugód zawieranych przed sądem. W przypadku orzeczeń wydanych w elektro-
nicznym postępowaniu upominawczym umieszcza się klauzulę wykonalności 
w systemie teleinformatycznym i opatruje się ją podpisem elektronicznym 
sędziego lub referendarza sądowego. 

Forma odrębnego postanowienia obowiązuje natomiast w odniesieniu do 
tytułów egzekucyjnych niepochodzących od sądów (np. akty notarialne) oraz do 
klauzul wydawanych wobec osób trzecich, czyli wobec wspólników handlowych 
spółek osobowych ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za zobowią-
zania spółki, wobec małżonka dłużnika, lub wobec osoby, na którą przeszły po 
powstaniu tytułu egzekucyjnego obowiązki lub uprawnienia z niego wynikające.  

Kiedy można złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności? 

Orzeczenie sądowe może zostać opatrzone klauzulą wykonalności, jeżeli jest 
prawomocne, bądź też podlega natychmiastowemu wykonaniu. Z prawo-
mocnością orzeczenia mamy do czynienia, jeśli nie przysługuje od niego środek 
odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Przykładowo nakaz zapłaty wydany 
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zarówno w postępowaniu nakazowym, jak i upominawczym stanie się prawo-
mocny po upływie dwóch tygodni od doręczenia nakazu dłużnikowi, jeśli w tym 
terminie nie zaskarży on nakazu poprzez złożenie odpowiednio: zarzutów lub 
sprzeciwu od nakazy zapłaty. 

Z kolei natychmiastowa wykonalność orzeczenia umożliwia wykonanie orzecze-
nia jeszcze przed jego uprawomocnieniem i może wynikać z mocy ustawy bądź 
orzeczenia sądowego. Natychmiast wykonalny z mocy ustawy jest właśnie nakaz 
zapłaty wydany na podstawie m.in. weksla – następuje to z upływem terminu do 
zaspokojenia roszczenia, czyli po 14 dniach. Jeśli chodzi o wyroki, to zwracam Ci 
uwagę, iż mogą one stać się natychmiast wykonalne tylko na mocy orzeczenia 
sądowego, jeśli zostanie im nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

Jeśli zatem wydany w sprawie tytuł egzekucyjny stał się prawomocny, bądź 
został mu nadany rygor natychmiastowej wykonalności, możesz już złożyć w Są-
dzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Bez tego nie odzyskasz swoich 
pieniędzy. 

Co należy załączyć do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności? 

Składając do Sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności musisz załączyć 
odpis tytułu egzekucyjnego. Jeśli jednak zdarzy się sytuacja, że go nie posiadasz, 
możesz wówczas wystąpić o wydanie odpisu orzeczenia we wniosku o nadanie 
klauzuli wykonalności. 

Jak ustalić opłatę od wniosku? 

Samo nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu będącemu 
orzeczeniem Sądu nie podlega opłacie sądowej, ani kancelaryjnej. Powyższe 
odnosi się jedynie do sytuacji, gdy do wniosku o nadanie klauzuli załączymy 
posiadany odpis tytułu egzekucyjnego (czyli te, który dostałeś z Sądu). Pamiętaj 
jednak, iż jeśli nie załączysz do wniosku odpisu orzeczenia, to za sporządzenie 
tego odpisu wraz z klauzulą wykonalności będziesz musiał uiścić opłatę 
kancelaryjną w kwocie 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Warto ustalić liczbę stron 
orzeczenia z pracownikiem sekretariatu Sądu. Zazwyczaj jednak orzeczenie liczy 
jedną stronę. 

Pamiętaj też, że jeżeli korzystasz ze zwolnienia od kosztów sądowych (np. 
w sprawie pracowniczej do 50.000 zł) to nie uiszczasz żadnych opłat sądowych. 
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Jaki sąd jest właściwy? 

Tytułom egzekucyjnym pochodzącym od sądu, co do zasady, klauzulę 
wykonalności nadaje sąd I instancji, przed którym sprawa się toczyła. Jeżeli 
jednak wyrok uprawomocnił się dopiero przed sądem II instancji (po 
rozpoznaniu apelacji np. w Sądzie Okręgowym), to z wnioskiem o nadanie 
klauzuli możesz wystąpić właśnie do sądu II instancji. Musisz się jednak śpieszyć, 
ponieważ sąd II instancji nadaje klauzulę wykonalności tylko, dopóki akta sprawy 
znajdują się w tym sądzie (są one zwracane do sądu pierwsze instancji). Pamiętaj 
też, że Sąd Najwyższy nigdy nie nadaje klauzuli wykonalności. 

 

Zwrot kosztów postępowania 

Sąd, wydając postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, obciąży dłużnika 
kosztami postępowania, oczywiście jeżeli złożysz taki wniosek. Będzie to 6 zł 
(lub 12 zł), jakie uiściłeś od wniosku. Jeżeli jednak będziesz reprezentowany 
przez pełnomocnika zawodowego (np. radcę prawnego), Sąd dodatkowo 
przyzna Ci 60 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa w tym postępowaniu. 
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Ile trwa nadanie klauzuli wykonalności? 

Postępowanie w sprawie nadania klauzuli nie jest skomplikowane. Dlatego 
prawo przewiduje, że klauzulę taką Sąd powinien nadać bezzwłocznie, nie 
później w trzy dni od złożenia wniosku. Oczywiście, praktyka bywa różna, ale 
zasadniczo sądy robią to sprawnie. Jeżeli zależy Ci na czasie to ustal odbiór 
osobisty z sekretariatu sądu. A jak już uzyskasz klauzulę to zajrzyj na mój blog – 
dowiesz się, jak poprowadzić egzekucję. 

Czy wniosek o klauzulę przerywa bieg przedawnienia? 

Zapewne wiesz, że bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez każdą czynność 
przed sądem, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub 
zaspokojenia roszczenia. Przez wiele lat uznawano, że wniosek o nadanie 
klauzuli wykonalności nie zmierza bezpośrednio w celu zaspokojenia roszczenia, 
a zatem nie przerywa biegu przedawnienia. Najnowsze jednak orzecznictwo 
Sądu Najwyższego uznaje, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności 
przerywa bieg przedawnienia. Sprawa nie jest jednak na 100% oczywista. 

Co podać we wniosku o klauzulę? 

Obowiązujące od sierpnia 2013 r. przepisy nakazują podawanie w treści klauzuli 
wykonalności oznaczeń dłużnika. Chodzi o to, by Jana Kowalskiego nie pomylono 
z Janem Kowalskim. Należy więc podać numer PESEL lub NIP dłużnika będącego 
osobą fizyczną. PESEL ma każda osoba fizyczna, ale NIP tylko przedsiębiorca. 
A jeżeli dłużnikiem nie jest osoba fizyczna, tylko np. spółka z o.o. to w klauzuli 
należy podać jej numer KRS lub w innym rejestrze albo numer NIP. W każdym 
przypadku musi być też zawarty w tej klauzuli PESEL, KRS lub NIP wierzyciela. 

Jeżeli te numery wynikają z akt sprawy, to w zasadzie Sąd powinien z tego 
skorzystać. Jednak bywa różnie. Dlatego z tzw. ostrożności procesowej warto te 
dane podać. Inaczej sąd wezwie Cię do ich wskazania, co wydłuży sprawę. 

Wzór wniosku 

Poniżej pokazałem Ci wzór wniosku o nadania klauzuli. Wniosek tak sam stosuję 
m.in. w Sądach toruńskich (na zdjęciach) i działa on w 100% przypadków.  
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Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności 

miejscowość ___________, data __________ r. 

Sąd Rejonowy w _____________ 
Wydział ____________________ 
ul._________________________ 
__-___ _____________________ 
 

Wierzyciel:   ___________________________ 
ul._________________________ 
__-___ _____________________ 
PESEL/NIP/KRS 
 

Dłużnik:  ___________________________ 
ul._________________________ 
__-___ _____________________ 
PESEL/NIP/KRS 

Sygnatura akt:____________ 

WNIOSEK WIERZYCIELA O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI 

Działając w imieniu własnym, wnoszę o: 
1. nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi/nakazowi 

zapłaty wydanemu przez Sąd Rejonowy/Okręgowy w _____________ 
w dniu _____________r., w sprawie o sygnaturze _____________, 

2. doręczenie tytułu wykonawczego, wskazanego w punkcie 1., na adres 
Wierzyciela, 

3. obciążenie dłużnika kosztami postępowania wg norm przepisanych. 
 

W załączeniu składam odpis wyroku/nakazu zapłaty celem wykonania wniosku/ 
opłatę sądową w kwocie zł (6 zł za 1 stronę). 

 

Załącznik: 

Wyrok/nakaz zapłaty z dnia _______r./opłata kancelaryjna w wys. __zł 


