Pawłów, dnia 22.05.2019r.
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód
VI Wydział Cywilny
ul. Boczna Lubomelskiej 13
20-070 Lublin
Powód:

EOS Green GmbH z siedzibą w Hamburgu

Pozwana:

Dorota Jasińska
zam. Rzepin Drugi 999
27-225 Chęciny
PESEL: 46411514809

Sygn. akt: VI Nc-e 10948/12

WNIOSEK
o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w
elektronicznym postępowaniu upominawczym
Działając w imieniu własnym, wnoszę o:
1) przywrócenie mi - pozwanej terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w
elektronicznym postępowaniu upominawczym wydanego przez tutejszy sąd w sprawie o
sygn. akt VI Nc-e 1048/12 w dniu 21 marca 2012 r.,
2) wydanie postanowienia w przedmiocie przywrócenia terminu na posiedzeniu niejawnym,
3) wstrzymanie wykonania orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie.
UZASADNIENIE
Nakazem zapłaty z dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie,
Wydział VI Cywilny w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydanym przez
Referendarza Sądowego, nakazał mi zapłatę na rzecz powoda EOS Green GmbH z siedzibą w
Hamburgu kwoty 701,65 zł (siedemset jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy) z odsetkami
ustawowymi od 4 stycznia 2012 r. wraz z kwota 210,57 zł (dwieście dziesięć złotych
pięćdziesiąt siedem groszy) tytułem kosztów procesu w terminie dwóch tygodni od jego
doręczenia.
Dowód: akta sprawy o sygn. VI Nc-e 1048/12
W czasie, kiedy nakaz zapłaty mógł być wysłany i doręczany wraz z odpisem pozwu,
przebywałam na leczeniu onkologicznym w szpitalu. Od 2007 roku przebywałam w
Świętokrzyskie centrum Onkologii w Kielcach, a następnie w Polsko- Amerykańskiej Klinice
w Starachowicach. Ponadto cały czas ze względu na chorobę podlegam leczeniu.
Dowód: dokumentacja medyczna.

Pragnę poinformować Wysoki Sąd, że z rozmowy przeprowadzonej z pracownikiem
pozwanej wynika, że poinformował mnie o wierzytelności poprzez doręczenie w dniu 27
marca 2012 r. wezwania do zapłaty, a na samym potwierdzeniu odbioru znajduje się nazwisko
„Jeziorska” wraz z moim imieniem „(Dorota)” , które jest w nawiasie „ (…)” . Okoliczność ta
świadczy o tym, że nie mogłam odebrać żadnego wezwania ani innego pisma, bo gdyby tak
było podpisałabym się normalnie imieniem i nazwiskiem. Ponadto z rozmowy z najbliższą
rodziną wynika, że nikt z nich również nie odbieram nigdy żadnego wezwania czy pisma.
Dowód: zeznania Stanisław Jasiński
Informację o toczącej się wobec mnie egzekucji uzyskałam dopiero po otrzymaniu
zawiadomienia o prowadzonej egzekucji, w tym zajęciu rachunku bankowego oraz
załączonego ksera z pieczęcią komornika nakazu zapłaty.
Dowód: zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej odebrane przeze mnie z dnia 8
maja 2018r.
Podstawę prawną niniejszego wniosku stanowi art. 168 § 1 k.p.c., w myśl którego strona,
która uchybiła dokonania w terminie czynności procesowej bez swojej winy, może żądać
przywrócenia terminu. W niniejszej sprawie ja -pozwana w okresie, kiedy mogłam odebrać
nakaz zapłaty przebywałam na leczeniu onkologicznym w Szpitalach, wobec tego nie winy
ponoszę winy w złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty z tego tytułu.
Jednocześnie, wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, pozwany niniejszym składa
sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w niniejszej sprawie.
Załączniki:
1) odpis wniosku wraz z załącznikami,
2) dokumentacja medyczna,
3) zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej,
4) sprzeciw od nakazu zapłaty w niniejszej sprawie.

