
UCZESTNICTWO W SPRAWIE 
SĄDOWEJ 

Pro Se 

Niniejszy formularz został zatwierdzony przez Sąd Najwyższy stanu Illinois i jego  
akceptacja obowiązuje we wszystkich sądach okręgowych stanu Illinois. 
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Powyżej, wpisać 

nazwę okręgu, w 

którym wniesiono 

sprawę. 

STAN ILLINOIS, 

SĄD OKRĘGOWY 

OKRĘG 

Tylko do użytku sądu 

Tylko do celów 

informacyjnych. 

Nie składać do sądu. 

Instrukcje 

Wpisać numer sprawy 

podany przez 

sekretarza sądu 

okręgowego. 

Numer sprawy 

Wpisać imiona i 

nazwisko osoby lub 

nazwę firmy, która 

wniosła sprawę, jako 

Powód/Wnioskodawca. 

Powód / Wnioskodawca (Pierwsze i drugie imię, nazwisko lub 
nazwa firmy) 

przeciwko 

Wpisać imiona i 

nazwisko osoby, która 

została pozwana, jako 

Pozwany/Uczestnik. 

Pozwany / Uczestnik (Pierwsze i drugie imię, nazwisko) 

W punkcie 1, wpisać 

swoje imiona i 

nazwisko. 

1. Ja,
Pierwsze Drugie Nazwisko 

zgłaszam swoje uczestnictwo w  

niniejszej sprawie. 

 

W punkcie 2 zaznaczyć 

tylko jeden kwadrat, 

aby poprosić o udział 

tylko sędziego lub 

sędziego i ławy 

przysięgłych.  

W nie każdej sprawie 

wnioskodawca ma 

prawo do rozprawy z 

udziałem ławy 

przysięgłych. 

2. Proszę o rozprawę z udziałem: 

 sędziego 

 sędziego i ławy przysięgłych 

3. Doręczenie formularza uczestnictwa w sprawie sądowej 

Składając podpis poniżej, przysięgam, że: 

W punkcie 3a wpisać 

datę wysłania 

niniejszego formularza 

uczestnictwa w sprawie 

sądowej (Appearance) 

do pozostałych stron. 

Niniejszy formularz 

należy wysłać w ciągu 

24 godzin od złożenia 

go w sądzie. 

a. o godzinie lub do godziny 17:00, w dniu: , 20 

Data 

W punkcie 3b wpisać 

pełne nazwiska i adresy 

stron lub adwokatów, do 

których wysłane zostaną 

kopie niniejszego 

zgłoszenia uczestnictwa 

w sprawie sądowej. 

Jeśli strona ma adwokata, 

kopia formularza 

uczestnictwa w sprawie 

sądowej musi być 

wysłana do adwokata, a 

nie do strony. 

b. wysłałam/em niniejszyformularz uczestnictwa w sprawie sądowej do: 

Imiona i nazwisko: 
Pierwsze Drugie Nazwisko 

Adres: 
Ulica, nr mieszkania Miasto Stan Kod pocztowy 

Imiona i nazwisko: 
Pierwsze Drugie Nazwisko 

Adres: 
Ulica, nr mieszkania Miasto Stan Kod pocztowy 

Imiona i nazwisko: 
Pierwsze Drugie Nazwisko 

Adres: 
Ulica, nr mieszkania Miasto Stan Kod pocztowy 

Tylko do celów informacyjnych. 

Tylko do celów informacyjnych. 

For 
inf
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Wpisać numer sprawy podany przez sekretarza sądu okręgowego: ____________________________________ 
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Tylko do celów informacyjnych. 

W punkcie 3c 

zaznaczyć, czy 

wnioskodawca doręczy 

kopie wniosku o 

uczestnictwo w sprawie

sądowej do rąk 

własnych, czy wyśle 

kopie pocztą. 

 

c. Przez:  Doręczenie do rąk własnych 

Opłaconą przesyłkę zwykłą, pierwszej klasy, wysłaną pocztą Stanów  
Zjednoczonych. 

Na podstawie kodeksu 

postępowania 

cywilnego, 735 ILCS 

5/1-109, świadome 

złożenie na tym 

formularzu 

fałszywego 

oświadczenia jest 

krzywoprzysięstwem, 

przestępstwem  

klasy 3. 

Poświadczam, że wszystkie wyżej podane informacje, na podstawie mojej najlepszej 
wiedzy, są zgodne z prawdą i dokładne. Rozumiem, że złożenie fałszywych zeznań na tym 
formularzu jest krzywoprzysięstwem pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej 
prawem 735 ILCS 5/1-109. 

Po wypełnieniu tego 

formularza należy go 

podpisać i wpisać 

swoje imię i nazwisko 

drukowanymi 

literami. 

Podpis wnioskodawcy 

Imię i nazwisko 

Wpisać swój pełny 

aktualny adres i 

numer telefonu. 

Nr domu i ulica 

Miasto, stan, kod pocztowy 

Telefon 

OTRZYMYWANIE DOKUMENTÓW SĄDOWYCH DROGĄ E-MAILOWĄ: Jeśli zgadzasz się na otrzymywanie dokumentów sądowych drogą  

e-mailową, zaznacz poniższy kwadrat i wpisz swój adres e-mail. Należy użyć konta e-mailowego, które nie jest dostępne dla innych osób i które sprawdza 

się codziennie. Jeśli nie sprawdza się e-mailów codziennie, można nie dowiedzieć się na czas o ważnych informacjach lub zawiadomieniach o datach 

sądowych. Inne strony mogą również wysyłać dokumenty sądowe drogą e-mailową. 

  Zgadzam się na otrzymywanie dokumentów sądowych drogą e-mailową. 

E-mail 

Tylko do celów informacyjnych. 
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inf

orm
ati

on
 on

ly




