
WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE DOWODU - WZÓR 
 

Miejscowość / Data 
Sąd Rejonowy w ………………….. 

…………………………………………adres sądu 
 
Powód: 
Imię nazwisko PESEL  
 
Pozwany: 
Dane osobowe / dane firmy 
 
sygn. akt: …………………. 
 

WNIOSEK POWODA O ZABEZPIECZENIE DOWODU 
W TOKU POSTĘPOWANIA 

 
W imieniu powoda, pełnomocnictwo w aktach sprawy, na podstawie art. 310 i nast. kpc, w związku z art. 179 § 
3 kpc, wnoszę o przeprowadzenie - w trybie zabezpieczenia - dowodu z dokumentów poprzez zwrócenia się do 
banku ………………..w …………….., ………………….., w celu podania informacji czy pozwany miał otwarte rachunki 
bankowe we wskazanym banku, jeśli tak, to jaki był stan kont pozwanego na datę ………………………. roku, na 
okoliczność stanu konta pozwanego na datę zawarcia umowy z powodem. 
 
W oparciu o art. 313 i art. 314 kpc wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu bez wezwania 
przeciwnika z uwagi na przyjęcie, iż zachodzi wypadek nie cierpiący zwłoki. 
 

UZASADNIENIE 
 
Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia sprawy karnej 
przeciwko pozwanemu. Sprawa karna nie została jeszcze prawomocnie zakończona. Stosownie do 
obowiązujących przepisów bank ma obowiązek przechowywać dokumentację dotyczącą danego rachunku 
bankowego w ciągu pięciu lat od dnia jego zamknięcia. 
 
Strony zawarły umowę w dniu …………………… roku. Pozwany miał konto bankowe w banku ……………………………..., 
powód nie zna numeru tego konta. W dzień po dniu zawarcia umowy, według wiedzy powoda, pozwany wypłacił 
z konta kwotę ……………… zł. Jest to kwota, która umożliwiłaby pozwanemu wykonanie umowy łączącej strony. 
Istnieje niebezpieczeństwo, że pozwany celowo wypłacił wskazaną kwotę, a poza tym, że po dokonaniu takiej 
wypłaty rachunek bankowy pozwanego został zamknięty. Z tych względów istnieje obawa, iż termin pięcioletni 
przechowywania dokumentów dotyczących rachunku bankowego pozwanego minie w najbliższym czasie i 
przeprowadzenie wnioskowanego dowodu stanie się niemożliwe, a więc niewykonalne (art. 310 kpc). 
 
Stąd przesłanki do zabezpieczenia dowodu są spełnione. 
 
Z uwagi na to, iż jedynie poprzez przeprowadzenie wnioskowanego dowodu przez Sąd ustalenie niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania w sprawie informacji jest możliwe, wniosek niniejszy jest uzasadniony. W oparciu 
o art. 313 i art. 314 kpc wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu bez wezwania przeciwnika. Wnoszę o 
przyjęcie, iż zachodzi wypadek nie cierpiący zwłoki, gdyż w dniu …………………….. roku minie pięć lat od wypłaty 
wskazanej powyżej kwoty z rachunku pozwanego, a powód nie ma wiedzy na temat tego, kiedy ewentualnie 
zostały zamknięte rachunki bankowe pozwanego. 
 

podpis 
Załączniki:  

1) odpis wniosku, 
2) opłata sądowa od wniosku …………………..zł. 

 


