PRZYWRÓCENIE TERMINU
W POSTĘPOWANIU CYWILNYM
Wniosek o przywrócenie terminu stanowi, pismo składane w razie uchybienia terminowi wyznaczonemu na dokonanie określonej
czynności prawnej (np. terminowi na złożenie apelacji) – podstawę do złożenia wniosku stanowi art. 168 kodeksu postępowania
cywilnego, natomiast warunki, jakie musi spełniać wniosek oznaczone zostały w art. 169 kodeksu postępowania cywilnego.
Mając na uwadze, iż czynność podjęta po upływie terminu jest bezskuteczna wniosek o przywrócenie terminu pozostaje jedyną
możliwością, aby pomimo uchybienia terminowi, żądania zgłoszone przez Stronę zostały rozpatrzone przez Sąd. Dopiero pozytywne rozpatrzenie wniosku o przywrócenie terminu pozwala Sądowi na merytoryczne odniesienie się do czynności, którą podjęto po upływie terminu.
Należy jednak pamiętać, iż warunkiem skuteczności wniosku pozostaje złożenie go wraz z równoczesnym dokonaniem czynności, co do której termin został uchybiony (tzn. zgodnie z przywołanym powyżej przykładem wraz z wnioskiem o przywrócenie
terminu składamy apelację).

BRAK DOKONANIA CZYNNOŚCI W TERMINIE
NIEZAWINIONE PRZEZ STRONĘ
POCIĄGAJĄCE ZA SOBĄ NEGATYWNE SKUTKI PROCESOWE DLA STRONY

WNIOSEK ZŁOŻONY PRZEZ STRONĘ
W TERMINIE 7 DNI
OD DATY, W KTÓREJ USTAŁA PRZYCZYNA UCHYBIENIA TERMINOWI
SKIEROWANY DO SĄDU,
W KTÓRYM CZYNNOŚĆ MIAŁA BYĆ DOKONANA
ZŁOŻONY WRAZ Z DOKONANIEM CZYNNOŚCI,
CO DO KTÓREJ NASTĄPIŁO UCHYBIENIE TERMINU
ZAWIERAJĄCY UPRAWPODOBNIENIE OKOLICZNOŚCI
STANOWIĄCYCH PRZYCZYNĘ UCHYBIENIA TERMINU

Działanie realizowane w ramach zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa.
Zadanie finansowane ze środków powiatu wadowickiego.
Więcej informacji oraz harmonogramy działania punktów znajdziesz pod adresem:
http://powiat.wadowice.pl/Nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-7678.html

ALIMENTY
Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

NA KIM SPOCZYWA
OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY?
• Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo;
• Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.) przed
wstępnymi (rodzice, dziadkowie itd.), a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest
kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi;
• Krewnych w tym samym stopniu obciąża w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym;
• W przypadku przysposobienia niepełnego obowiązek alimentacyjny względem
przysposobionego obciąża przysposabiającego przed wstępnymi i rodzeństwem
przysposobionego, a obowiązek alimentacyjny względem wstępnych i rodzeństwa obciąża przysposobionego dopiero w ostatniej kolejności;
• Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, przysposobienie nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny między przysposobionym
a tym drugim małżonkiem i jego krewnymi;
• Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero
wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba
ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od
niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe
lub połączone z nadmiernymi trudnościami;
• Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które
nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza
niniejszym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten,
kto znajduje się w niedostatku;
• „Osiągnięcie pełnoletności przez uprawnionego samo przez się nie wyłącza
obowiązku alimentacyjnego” (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16.12. 1987 r., III
CZP 91/86);
• Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko
nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się;
• W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla
jego najbliższej rodziny;
• Obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego;
• Dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Takie
samo uprawnienie przysługuje dziecku w stosunku do żony swego ojca, niebędącej jego matką;
• Mąż matki dziecka, niebędący jego ojcem, może żądać od dziecka świadczeń alimentacyjnych, jeżeli przyczyniał się do wychowania i utrzymania dziecka, a żądanie jego odpowiada zasadom współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie
przysługuje żonie ojca dziecka, niebędącej matką dziecka.

ALIMENTY NA RZECZ BYŁEGO MAŁŻONKA
• Można się ich domagać wyłącznie po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo
po orzeczeniu separacji, a niniejszy obowiązek alimentacyjny wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka;
• Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia
i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom
uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego;
• Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód
pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest
przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku;
• Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa;
• Gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu,
chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży
wymieniony termin pięcioletni.

WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW
• Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego;
• „Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu - odpowiedni do jego wieku i uzdolnień - prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu
swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody. Dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej niezależnie od
tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie” (Uchwała Sądu Najwyższego
z dnia 16.12. 1987 r., III CZP 91/86);
• Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze
w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może
polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego;
• Na wysokość świadczenia alimentacyjnego nie mają wpływu świadczenia z pomocy
społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczenia, wydatki i inne środki finansowe
związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, świadczenie wychowawcze
(„500 +”), świadczenia rodzinne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

KOSZTY UTRZYMANIA MATKI I DZIECKA
W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z CIĄŻĄ I PORODEM
• Ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu.
Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące;
• Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część
tych wydatków lub strat;
• Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło
się nieżywe;
• Powyższe roszczenia matki przedawniają się z upływem lat trzech od dnia porodu;
• Jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione,
matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka
wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące
w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

W JAKI SPOSÓB
DOMAGAĆ SIĘ ALIMENTÓW?
• Alimentów można domagać się poprzez wytoczenie powództwa przed
Sądem Rejonowym właściwym miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej lub pozwanego (według wyboru wnoszącego pozew);
• W przypadku zgodnego stanowiska stron w kwestii alimentów, dopuszczalne jest również uregulowanie alimentów w umowie między uprawnionym a zobowiązanym;
• Alimentów na rzecz wspólnych dzieci rozwodzących się małżonków
można domagać się również w ramach procesu o rozwód;
• Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych
związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa (w tym celu należy złożyć pozew o ustalenie ojcostwa,
w którym zostanie jednocześnie zawarte żądanie zasądzenia alimentów);
• W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy
dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Działanie realizowane w ramach zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa.
Zadanie finansowane ze środków powiatu wadowickiego.
Więcej informacji oraz harmonogramy działania punktów znajdziesz pod adresem:
http://powiat.wadowice.pl/Nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-7678.html

EMERYTURA POMOSTOWA

świadczenie zapewniające ochronę przed ryzykiem zaprzestania pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego z powodu domniemanej niezdolności do pracy będącej konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, uzależnione od spełnienia licznych przesłanek
odnoszących się do przebiegu ubezpieczenia, warunków dotyczących biologicznych i ekonomicznych skutków świadczenia pracy w szczególnych warunkach lub
pracy o szczególnym charakterze oraz procesu starzenia się, wymienionych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 2018, poz. 1924).

PRACA W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

KOMU PRZYSŁUGUJE?
Prawo do emerytury pomostowej, co do zasady przysługuje
pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki
(art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych, dalej: u.e.p.):
1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet
i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet
i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze,
w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach
z FUS;
6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych
(tj. wymienione w Załączniku nr 1 lub nr 2);
7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.
Względnie (zgodnie z artykułem art. 49 u.e.p.), prawo do
emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która:
1) po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 u.e.p.;
2) spełnia warunki określone w pkt 1-5 i 7 powyżej;
3) w dniu wejścia w życie ustawy tj. na dzień 01.01.2009 r. miała
wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 u.e.p. - 15 lat

(w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych)
praca związana z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywana w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające
poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku
emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku
PRACE ZWIĄZANE Z CZYNNIKAMI RYZYKA:
• w szczególnych warunkach determinowanych siłami natury:
a) prace pod ziemią,
b) prace na wodzie,
c) prace pod wodą,
d) prace w powietrzu;
• w szczególnych warunkach determinowanych procesami technologicznymi:
a) prace w warunkach gorącego mikroklimatu - prace wykonywane w pomieszczeniach, w których
wartość wskaźnika obciążenia termicznego WBGT wynosi 28°C i powyżej, przy wartości tempa metabolizmu pracownika powyżej 130 W/m2,
b) prace w warunkach zimnego mikroklimatu - prace wykonywane w pomieszczeniach o temperaturze powietrza poniżej 0°C,
c) bardzo ciężkie prace fizyczne - prace powodujące w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny u mężczyzn - powyżej 8400 kJ, a u kobiet - powyżej 4600 kJ,
d) prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego,
e) ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym wynikającym z konieczności pracy w wymuszonej, niezmiennej pozycji ciała; przy czym ciężkie prace fizyczne to prace powodujące w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny u mężczyzn - powyżej 6300 kJ,
a u kobiet - powyżej 4200 kJ, a prace w wymuszonej pozycji ciała to prace wymagające znacznego
pochylenia i (lub) skręcenia pleców przy jednoczesnym wywieraniu siły powyżej 10 kG dla mężczyzn
i 5 kG dla kobiet (wg metody OWAS pozycja kategorii 4) przez co najmniej 50% zmiany roboczej.
Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach uważa się także ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej lub artystycznej tancerzy zawodowych, wykonujących po dniu 31.12.2008 r.
prace związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym.
Wykaz prac w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych
stanowi Załącznik nr 1 do ustawy.

PRACA W SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

(w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych)
DEFINICJA - praca wymagająca szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej
sprawności psychofizycznej, której możliwość należytego wykonywania w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób,
zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się;
Wykaz prac w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach
pomostowych stanowi Załącznik nr 2 do ustawy.
Przykładowe stanowiska pracy o szczególnym charakterze:
• prace pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor)
• prace kontrolerów ruchu lotniczego
• prace maszynistów pojazdów trakcyjnych (maszynista pojazdów trakcyjnych,
maszynista instruktor, maszynista zakładowy, maszynista wieloczynnościowych
i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej,
kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych) i kierowników pociągów
• prace operatorów żurawi wieżowych, do obsługi których są wymagane uprawnienia kategorii IŻ lub równorzędne oraz dźwignic portowych lub stoczniowych
• prace elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach prac pod napięciem
• prace członków zespołów ratownictwa medycznego
• prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla
nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
• prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych
i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru

PRACA W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH

(w rozumieniu art. 32 ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)
• stanowiska pracy wymienione w Wykazie A Załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1982 r. w sprawie wieku emerytalnego
pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
• wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na
danym stanowisku pracy
• do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach, zalicza się także okresy
pracy górniczej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz okresy zatrudnienia na kolei w rozumieniu przepisów
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin, a także
okresy pracy lub służby wymienione w §5-10 ww. Rozporządzenia (m.in. prace na statkach żeglugi powietrznej, w portach morskich, w hutnictwie)
Wykaz A obejmuje następujące działy:
Dział I – W górnictwie
Dział II – W energetyce
Dział III – W hutnictwie i przemyśle metalowym
Dział IV – W chemii
Dział V – W budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych
Dział VI – W leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym
Dział VII – W przemyśle lekkim
Dział VIII – W transporcie i łączności
Dział IX - W gospodarce komunalnej
Dział X – W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym
Dział XI – W przemyśle poligraficznym
Dział XII – W służbie zdrowia i opiece społecznej
Dział XIII – W zespołach formujących szkło
Dział XIV – Prace różne

Działanie realizowane w ramach zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa.
Zadanie finansowane ze środków powiatu wadowickiego.
Więcej informacji oraz harmonogramy działania punktów znajdziesz pod adresem:
http://powiat.wadowice.pl/Nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-7678.html

