
…………., …………….. 2022 r. 

 

Sąd Rejonowy w …………. 

…….. Wydział Cywilny 

ul. ……………….. 

………………. 

 

 

Powód: ………………… 

 ………………… 

 ………………… 

 

Pozwany: ………………… 

  ………………… 

………………… 

 

Sygn. akt:  ……………….. 

 

 

WNIOSEK POZWANEGO O PRZYWRÓCENIE TERMINU 
do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty 

 

Wnoszę o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w dniu 

……………… r. 

 

Na podstawie tego nakazu zapłaty, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności Komornik Sądowy przy 

Sądzie Rejonowym w …………………… prowadzi przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne, sygn. KM 

…….. O postępowaniu egzekucyjnym dowiedziałem się od mojego pracodawcy, który z pisma 

komorniczego: zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę, podał mi sygnaturę sprawy, w której 

nakaz wydano. 

 

W dniu ……………….. r. udałem się do tut. Sądu celem zapoznania z aktami sprawy, gdzie odkryłem, że 

wydany w sprawie nakaz zapłaty był mi doręczany na adres pod którym od wielu lat już nie 

zamieszkuję. Przesyłka z nakazem zapłaty nadana została do mnie ……………… r. Pierwsza awizacja 

nastąpiła ……………… r., druga awizacja w dniu ………………. r. Zwrot pisma w dniu ……………… r. Załączam 

kopie umów najmu, z których wynika, iż w okresie od ………………… r. do dnia …………….. r. 

zamieszkiwałem w …………. przy ul. ………………….. Mieszkam tam do dnia dzisiejszego. W załączeniu 

umowy najmu za wskazane okresy. 

 

W związku z powyższym, wnoszę o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od wydanego 

nakazu zapłaty, gdyż bez swej winy nie dochowałem terminu na jego wniesienie. O przyczynie 



uchybienia terminu dowiedziałem się w dniu …………………… r., kiedy to zapoznałem się z aktami sprawy 

w tut. Sądzie. Wraz z wnioskiem składam sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty. 

 

Jednocześnie mając na uwadze art. 169 §4 kpc wnoszę o uznanie, iż w niniejszej sprawie zachodzą 

wyjątkowe okoliczności. O toczącej się sprawie nie wiedziałem kompletnie nic, podczas gdy sprawa 

ma dla mnie istotne znaczenie. Na podstawie nakazu zapłaty egzekwuje się ode mnie należność na 

ponad …………….. zł, podczas gdy roszczenie stwierdzone nakazem winno zostać oddalone – w 

szczególności w chwili wnoszenia pozwu było już przedawnione. Poza tym najprawdopodobniej 

padłem ofiarą oszustwa, gdyż z poprzednikiem prawnym powoda umowy pożyczki nie zawierałem. 

Zapewne zrobił to ktoś, kto znalazł mój zgubiony dowód osobisty. 

 

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie. 

 

 

…………………….. 

 

Załączniki: 

- odpis pisma wraz z załącznikami. 

- sprzeciw od nakazu zapłaty. 

- umowa najmu z dnia ……………… r. 

 

 

 

 


