Postępowanie zabezpieczające
Postępowania zabezpieczające uregulowane zostało w art. 730 do 757 KPC. Ma ono na celu zabezpiecznie
interesu prawnego strony rozumienego w ten sposób, iż nie udzielenie owego zabezpieczenia uniemożliwi lub
poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie
utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.
Aby wszcząć postępowanie zabezpieczającego podlegającego wykonaniu w drodze egzekucji należy złożyć
wniosek o wraz z odpowiednim orzeczeniem – nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym albo
postanowieniem sądu o udzieleniu zabezpieczenia opatrzonym klauzulą wykonalności (sąd nadaje ją z urzędu).
Wniosek powinienem spełniać wymogi pisma procesowego, a więc:
1) Oznaczenie komonika, do którego jest kierowany, a w przypadku wyboru komornika także
oświadczenie o dokonaniu wyboru na podstawie art.8 ust.5 Ustawy o Komornikach Sądowych i
Egzekucji.
2) Imię i nazwisko (albo nazwę) uprawnionego wraz z jego adresem. Wskazane jest również podanie
numeru telefonu.
3) Imię i nazwisko (albo nazwę) zobowiązanego wraz z jego adresem oraz numerem PESEL (lub
numerem NIP w przypadku nieposiadania numeru PESEL)
4) Wskazanie kwoty zabezpieczenia
5) Wskazania sposobów zabezpieczenia – dotyczy to jednak tylko zabezpieczenia udzielanego na
podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, bowiem w innych przypadkach to sąd je
wskazuje w postanowieniu o udzieleniu zabezpiecznie
6) Podpis uprawnionego lub pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika należy załączyć do wniosku
pełnomocnicto)
Zgodnie z art. 45 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji opłata stosunkowa w postępowaniu
zabezpieczającym określona w art. 42 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji (w wysokości 2% wartości
roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia) uiszczana jest przez uprawnionego
składającego wniosek o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, a samo wykonanie
postanowienia uzależnione jest od uiszczenia przez niego tejże opłaty (art. 49a ust.1 UOKSiE).
Uprawniony nie posiadającey wiedzy na temat majątku zobowiązanego może zlecić komornikowi poszukiwanie
go w trybie art. 7971 KPC. Zapytania mogą być skierowane m.in. do ZUSu, Urzędu Skarbowego, Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców jak również poprzez system OGNIVO do kilkudziesięciu banków w zakresie
posiadanego w nich przez zobowiązanego rachunków.
Przejście postępowania zabezpieczającego w postępowanie egzekucyjne zależy od uzyskania przez
uprawnionego tytułu wykonawczego. W przypadku przedłożenia takowego komornik podejmuje kolejne
czynności i przekazuje zabezpieczone środki pieniężne wierzycielowi lub też spienięża w tym celu
zabezpieczony majątek. W przypadku upadku zabezpieczenia, zabezpieczone środki pieniężne są zwracane
zobowiązanemu.

