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Sprawa w sądzie zakończyła się. Otrzymałeś pozytywne dla 

Ciebie rozstrzygnięcie. Sąd zasądził dochodzoną kwotę, 

zabezpieczył kontakty z dzieckiem, czy roszczenie 

alimentacyjne. To już połowa sukcesu.  

 

Czy wiesz co zrobić z takim orzeczeniem? We wpisie wyjaśniamy 

co dalej możesz zrobić w swojej sprawie. 

 

SPRAWY O ZAPŁATĘ 

 

Jeżeli dłużnik nie chce dobrowolnie zapłacić należności głównej 

wynikającej z wyroku, czy też zasądzonych na Twoją rzecz 

kosztów sądowych, to należy udać się do komornika. Trzeba 

wszcząć postępowanie egzekucyjne. Niestety sam odpis 

orzeczenia do tego nie wystarczy. Należy uzyskać tzw. tytuł 

wykonawczy, którym co do zasady jest tytuł egzekucyjny 

zaopatrzony w klauzulę wykonalności. 

Przekładając to z prawniczego na polski – trzeba wystąpić do 

sądu o nadanie tzw. klauzuli wykonalności na wyrok, który 

zapadł w Twojej sprawie, czyli stwierdzenia przez sąd, że dane 

orzeczenie nadaje się do egzekucji. 

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności rozpoznawany jest 

przez sąd niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

jego złożenia. Z tym w praktyce bywa różnie. Czasami na tytuł 

wykonawczy trzeba poczekać trochę dłużej. Wniosek należy 

odpowiednio opłacić. 
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Co w sytuacji, gdy dłużnikiem jest jeden ze wspólników spółki 

cywilnej? 

 

Do prowadzenia egzekucji ze wspólnego majątku wspólników 

spółki cywilnej konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany 

przeciwko wszystkim wspólnikom. 

Przeczytaj więcej na temat spółki cywilnej we wpisie  

Gdy w spółce cywilnej umiera wspólnik. 

 

 

SPRAWY O KONTAKTY Z DZIECKIEM 

 

Sąd opiekuńczy stwierdza wykonalność postanowienia  

o ustaleniu kontaktów z urzędu. Podstawą wszczęcia 

postępowania wykonawczego jest orzeczenie sądu albo ugoda 

zawarta przed sądem, których wykonalność została stwierdzona 

przez sąd, albo ugoda zawarta przed mediatorem, po jej 

zatwierdzeniu przez sąd. 

 

Czy z postanowieniem o ustaleniu kontaktów zaopatrzonym we 

wzmiankę o stwierdzenie wykonalności należy udać się do 

komornika? 

 

Nie. Takiej możliwości nie ma. W sprawach o kontakty  

z dzieckiem co do zasady nie wszczyna się postępowania 

egzekucyjnego u komornika. 

 

https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/gdy-w-spolce-cywilnej-umiera-wspolnik/
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Jeżeli jedno z rodziców nie realizuje postanowienia sądu należy 

wszcząć postępowanie wykonawcze w sprawie – o zagrożenie 

zapłatą za niewykonanie albo uniemożliwianie kontaktów  

z dzieckiem, a jeżeli to rozwiązanie nie pomoże to o nakazanie 

zapłaty należnej sumy pieniężnej. 

 

Postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy 

pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania 

mu klauzuli wykonalności. 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU ZABEZPIECZENIA 
ROSZCZEŃ 

 

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd 

lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. 

Więcej przeczytasz o tym we wpisie Zażalenie na postanowienie 

o zabezpieczeniu roszczenia na nowych zasadach. 

Postanowienie o zabezpieczeniu może zostać wydane  

w sprawach o kontakty z dzieckiem, w sprawach o alimenty,  

w sprawach o zaspokajanie potrzeb rodziny, czy w sprawach  

o zapłatę, a także w innych sprawach cywilnych. 

Co do zasady, jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia 

podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd nadaje 

postanowieniu klauzulę wykonalności z urzędu. Takie 

postanowienie jest natychmiast wykonalne (na tym polega 

istota zabezpieczenia). 

 

 

https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/zazalenie-na-postanowienie-o-zabezpieczeniu-roszczenia-na-nowych-zasadach/
https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/zazalenie-na-postanowienie-o-zabezpieczeniu-roszczenia-na-nowych-zasadach/
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POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE  
 

Po przesłaniu przez sąd orzeczenia z klauzulą wykonalności 

należy wszcząć postępowanie egzekucyjne w celu 

wyegzekwowania swoich należności. Zdarza się czasami, że 

dłużnik płaci dobrowolnie, jednak często trzeba wystąpić do 

komornika z wnioskiem egzekucyjnym. Tutaj zaczyna się dalsza 

droga w walce o odzyskanie swoich pieniędzy od dłużnika. 

 

Jeżeli egzekucja będzie skuteczna to można liczyć na to, że 

dłużnik zwróci wierzycielowi koszty niezbędne do celowego 

przeprowadzenia egzekucji. Koszty te ściągane są wraz 

egzekwowanym świadczeniem. 

 

*** 

We wpisie zawarte zostały rozwiązania w przykładowych 

sprawach. Naturalnie wpis nie wyczerpuje wszystkich 

wypadków. W razie pytań służymy pomocą. 

 

***************** 

 

W ramach działalności kancelarii zajmujemy się prowadzeniem 

sporów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych. W razie 

potrzeby udzielenia pomocy prawnej prosimy o kontakt. 

 

*** 

 

Wiemy także, że trafiłeś na ten wpis poprzez wpisanie 

odpowiedniego zapytania w wyszukiwarce internetowej. 
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Wkrótce zamieścimy na blogu więcej wpisów z dziedziny prawa 

cywilnego i gospodarczego. Nie zapomnij więc odwiedzić 

naszej strony w przyszłości. 

 

Zobacz więcej wpisów na naszej stronie internetowej: 

 

https://www.mlampart-kancelaria.pl 

 

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa związanego 

z prowadzeniem działalności gospodarczej: 

• Przedsiębiorca jak konsument? 

• Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 

• Gdy w spółce cywilnej umiera wspólnik 

• Forma dokumentowa 

• Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych 

 

*** 

 

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu prawa rodzinnego: 

• Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia 

na nowych zasadach 

• Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ 

bez wymogu ustalenia alimentów 

• Jak prawnie dokonać uzgodnienia płci 

• Rozwód. Kiedy sąd orzeka o ustaniu małżeństwa 

https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/
https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/przedsiebiorca-jak-konsument/
https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/
https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/gdy-w-spolce-cywilnej-umiera-wspolnik/
https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/forma-dokumentowa-wypowiedzenie-umowy-ma-znaczenie/
https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/umowa-przeniesienia-autorskich-praw-majatkowych/
https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/zazalenie-na-postanowienie-o-zabezpieczeniu-roszczenia-na-nowych-zasadach/
https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/zazalenie-na-postanowienie-o-zabezpieczeniu-roszczenia-na-nowych-zasadach/
https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/od-1-lipca-2019-r-swiadczenie-wychowawcze-500-bez-wymogu-ustalenia-alimentow/
https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/od-1-lipca-2019-r-swiadczenie-wychowawcze-500-bez-wymogu-ustalenia-alimentow/
https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/jak-prawnie-dokonac-uzgodnienia-plci/
https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/rozwod-kiedy-sad-orzeka-o-ustaniu-malzenstwa/?preview_id=1391&preview_nonce=20517b28a1&preview=true&_thumbnail_id=1393
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• Brak rozwodu pomimo faktycznego zupełnego i trwałego 

rozkładu pożycia małżeńskiego 

• Kontakty z wnukami 

• Trybunał Konstytucyjny o opiniowaniu przez RODK 

 

 

******************* 

KONTAKT: 

Marta Lampart Kancelaria Radcy Prawnego 

ul. Gęsia 8 pok. 106, 31-535 Kraków 

e-mail: biuro@mlampart-kancelaria.pl  

tel.: +48 606 892 386  

 

 

 

********************** 

Radca prawny, Marta Lampart – specjalizuje się m.in. w prawie cywilnym, 

prawie autorskim, prawie własności przemysłowej (w tym wzory 

przemysłowe i znaki towarowe), prawie prasowym, prawie internetu, 

prawie rodzinnym, prawie gospodarczym, prawie upadłościowym oraz 

prawie pracy.  

 

stan prawny: marzec 2020 r.  

https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/brak-rozwodu-pomimo-faktycznego-zupelnego-i-trwalego-rozkladu-pozycia-malzenskiego/
https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/brak-rozwodu-pomimo-faktycznego-zupelnego-i-trwalego-rozkladu-pozycia-malzenskiego/
https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/kontakty-z-wnukami/
https://www.mlampart-kancelaria.pl/pl/trybunal-konstytucyjny-o-opiniowaniu-przez-rodk/
mailto:biuro@mlampart-kancelaria.pl

