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rygory związane z tym ostatnim
są mniejsze. Dowód wymaga
pewności, uprawdopodobnie-
nie – nie. Powiedzmy kilka słów
o obu wspomnianych przesłan-
kach.

Pierwsza nie wymaga zbyt
obszernego komentarza. Rosz-
czenie to możność domagania
się jakiegoś zachowania od kon-
kretnego podmiotu.

Czym natomiast jest interes
prawny? Pojęcie to od lat na-
stręcza prawnikom wiele pro-
blemów. W przypadku zabez-
pieczenia sprawa jest jednak o
tyle prosta, że w kodeksie po-
stępowania cywilnego jest jego
definicja. Zgodnie z nią interes
prawny istnieje, jeżeli brak za-
bezpieczenia uniemożliwi lub
poważnie utrudni osiągnięcie
celu postępowania w sprawie
(art. 7301 § 2 k.p.c.). Wśród przy-
kładów takiej sytuacji ustawo-
dawca wymienia poważne
utrudnienie wykonania orze-
czenia zapadłego w danej spra-
wie. Chodzi chociażby o sytu-
ację, w której dłużnik intensyw-
nie wyzbywa się swego mająt-
ku.

Co w piśmie

Jak powinien wyglądać wnio-
sek o udzielenie zabezpiecze-

nia? Przede wszystkim powi-
nien spełniać wszystkie wymogi
stawiane pismu procesowemu.
Te określa art. 126 k.p.c. Zgodnie
z tym przepisem w każdym pi-
śmie procesowym powinno się
znaleźć:
∑ oznaczenie sądu, do którego

jest skierowane (zgodnie z art.
734 sądem właściwym jest
ten, który rozpoznawałby
sprawę merytorycznie w
pierwszej instancji, a jeśli po-
stępowanie już wszczęto –
ten, przed którym się ono to-
czy), 

∑ imię i nazwisko lub nazwa
stron, ich przedstawicieli
ustawowych i pełnomocni-
ków,

∑ oznaczenie rodzaju pisma,
∑ osnowa wniosku lub oświad-

czenia oraz dowody na po-
parcie przytoczonych oko-
liczności,

∑ podpis strony albo jej przed-
stawiciela ustawowego lub
pełnomocnika,

∑ wymienienie załączników.
To jednak nie wszystko. Nale-

ży także wskazać sposób zabez-
pieczenia (art. 736 § 1 pkt 1
k.p.c.). 

Chodzi o wskazanie, co kon-
kretnie sąd powinien nakazać
albo czego zakazać podmioto-
wi, przeciw któremu wniosek
jest wymierzony. Sposobów za-
bezpieczenia jest sporo, przy
czym nie każdy można w kon-
kretnej sytuacji zastosować. Nie
tylko dlatego, że nie zawsze do
takiej sytuacji pasuje. Również
dlatego, że w sprawach o rosz-
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Zabezpieczenie to sposób tym-
czasowej ochrony przysługują-
cych nam praw. Ma zapewnić,
że druga strona nie podejmie ja-
kichś nierzetelnych działań,
które uczyniłyby bezcelowym
postępowanie sądowe. Każdy,
kto wszczął albo zamierza 
wszcząć sprawę sądową, może
dzięki temu spokojnie dowo-
dzić potem swoich racji. 

Na przykład, kiedy procesu-
jemy się o jakąś rzecz, możemy
poprosić sąd o zakazanie wła-
ścicielowi sprzedaży lub innego
nią rozporządzenia. Jeśli wal-
czymy o zamówienie budowla-
ne, a na budowę wszedł inny
wykonawca, wolno nam ubie-
gać się o to, żeby sąd nakazał
wstrzymanie prac.

Najpierw wniosek

Aby sąd mógł udzielić zabez-
pieczenia, należy zwrócić się do
niego z wnioskiem w tej spra-
wie. Trzeba przy tym uprawdo-
podobnić istnienie dwóch
przesłanek. Po pierwsze, same-
go roszczenia. Po drugie, tzw. in-
teresu prawnego. Należy pa-
miętać, że uprawdopodobnie-
nie to co innego niż udowodnie-
nie. Nie wchodząc w szczegóły,

czenia pieniężne ustawodawca
wprowadził zamknięty katalog
sposobów zabezpieczeń (art.
747 k.p.c.). To oznacza, że nie
można wówczas zbytnio fanta-
zjować i trzeba sposób zabez-
pieczenia niejako wybrać z listy. 

Na ogół we wniosku podaje
się także wartość przedmiotu
sporu – chyba że np. przedmio-
tem sprawy nie jest oznaczona
kwota pieniężna (art. 1261 w zw. z
art. 736 § 1 k.p.c.). W sprawach o
roszczenia pieniężne nie można
też zapomnieć o podaniu sumy
zabezpieczenia (art. 736 § 1 pkt 1
k.p.c.). Podaje się ją dlatego, że
złożenie przez obowiązanego tej
kwoty powoduje upadek zabez-
pieczenia (art. 742 k.p.c.).

Wniosek o udzielenie zabez-
pieczenia można złożyć zarów-
no przed wszczęciem postępo-

wania merytorycznego, jak i w
jego trakcie. Co ważne, w tej
pierwszej sytuacji we wniosku
trzeba zwięźle przedstawić
przedmiot sprawy (art. 736 § 2
k.p.c.).

Ile to kosztuje

Należy pamiętać, że wnio-
sek o udzielenie zabezpiecze-
nia roszczenia majątkowego
składany przed wszczęciem
postępowania merytoryczne-
go kosztuje 100 zł. To samo
dotyczy wniosku zgłoszonego
już w ramach tego postępo-
wania, ale nie w piśmie, które
je rozpoczęło (np. w pozwie).
Natomiast za wniosek za-
mieszczony w pozwie nie pła-
cimy (art. 69 ustawy o kosz-
tach sądowych w sprawach
cywilnych). 

PRZYKŁAD PROSTEGO WNIOSKU 
O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA

Do Sądu Rejonowego w Zawierciu

Powód:
Stanisław Iksiński
ul. Wytrwałości 123
61-729 Poznań

Pozwany:
Kataran spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stała 737
42-400 Zawiercie

Wartość przedmiotu sporu:
100 000 (sto tysięcy) złotych

sygn. akt: XVII C 7355/06 

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia

Wnoszę o udzielenie zabezpieczenia przez zakazanie
spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Kataran
z siedzibą w Zawierciu (nr KRS 8976534827)
wypłaty 100 000 (sto tysięcy) zł dywidendy z zysku
wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2006 r.
– do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
w sprawie o uchylenie uchwały zgromadzenia
wspólników nr 27/2007, jakie toczy się przed Sądem
Rejonowym w Zawierciu pod sygn. XVII C 7355/06.

Uzasadnienie
Powód jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością Kataran. Zgromadzenie wspólników
tej spółki podjęło 24 czerwca 2006 r. uchwałę o podziale
zysku spółki. Zdaniem powoda była ona sprzeczna
z § 23 statutu spółki. Powód wniósł o uchylenie tej
uchwały, a sprawa jeszcze się nie zakończyła. 

Dowód:
– odpis pozwu o uchylenie uchwały

W tej sytuacji wypłacenie dywidendy uczyni
bezprzedmiotowym postępowanie o uchylenie uchwały,
a z pewnością poważnie utrudni osiągnięcie celu tego
postępowania, którym jest nie tylko uchylenie uchwały,
ale i jej skutków.
W tym stanie sprawy wniosek jest uzasadniony.

Stanisław Iksiński

Załączniki:
– dwa odpisy pozwu o uchylenie uchwały
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