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Informacje dotyczące uzyskiwania 

wezwań procesowych 

Niniejszy dokument zawiera ogólne informacje o dokumentach procesowych 

możliwych do uzyskania od Komisji Praw Człowieka stanu Illinois oraz o procesie 

ich uzyskiwania. 

1) Komisja Praw Człowieka stanu Illinois udostępnia 4 rodzaje wezwań procesowych:

a) Wezwanie do stawiennictwa, określane również jako „Wezwanie

zwyczajne” — wykorzystywane w celu spowodowania stawiennictwa

strony i/lub świadków na rozprawie.

b) Wezwanie do przedstawienia dokumentów — wysyłane do strony i/lub

świadka w celu spowodowania przedstawienia wszelkich niezbędnych

dokumentów zgodnie z żądaniem lub właściwych dla sprawy. Strony mogą

odmówić przedstawienia określonych dokumentów „osobistych” bez

otrzymania niezbędnego wezwania.

c) Wezwanie do przedłożenia dowodów — może być wykorzystywane do

spowodowania stawiennictwa lub przedstawienia dokumentów. Może być

stosowane także jako wezwanie do złożenia zeznań.

d) Czwarty rodzaj wezwania może zostać uzyskany i być wykorzystywany

wyłącznie przez pracownika Departamentu Praw Człowieka do

wyłącznego użytku na potrzeby prowadzonych przez niego spraw.

Klienci Komisji Praw Człowieka nie mogą uzyskać tego wezwania.

2) Wnioski o wydanie wezwania można składać osobiście lub korespondencyjnie pod

warunkiem przedstawienia następujących informacji:

a) dokładnego rodzaju wnioskowanego wezwania,

b) dokładnej liczby wnioskowanych wezwań — prosimy pamiętać, że każde

wystawione wezwanie musi zostać rozliczone. Nie możemy wydawać

stronom dodatkowych wezwań „na wszelki wypadek”. Jeżeli po wydaniu

Państwu wezwań okaże się, że potrzebują Państwo większej ich liczby,

prosimy skontaktować się z naszym biurem i dokonać stosownych ustaleń,

c) numeru ALS (lub numeru zarzutu w przypadku wezwań Departamentu Praw

Człowieka) dotyczącego sprawy,

d) nazwiska Powoda,
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e) nazwiska pełnomocnika/strony wnioskującej o wydanie wezwania 

(nazwiska pracownika Departamentu Praw Człowieka w przypadku wezwań 

Departamentu), 

 
f) oraz informacji, czy o wezwania wnioskuje Powód, czy też 

Pozwany. 

 
3) Komisja nie jest odpowiedzialna za doręczanie wezwań. O wydanie wezwania może 

wnioskować zarówno Powód, jak i Pozwany, niemniej jednak to strona wnioskująca o 

wydanie wezwania ponosi odpowiedzialność za doręczenie własnych wezwań. 

 

4) Wezwania wydawane są in blanco. Strona wnioskująca o wydanie wezwania jest 

odpowiedzialna za upewnienie się, że wszystkie wezwania zostały prawidłowo 

wypełnione i zawierają właściwe informacje dotyczące osoby wzywanej do 

stawiennictwa, dokumentów żądanych do przedstawienia itp., a także są kompletne. 

 

5) Każde wezwanie powinno zawierać pełną nazwę sprawy, a także wszelkie 

numery zarzutów oraz numer ALS dotyczące sprawy. 

 

6) Po poprawnym i kompletnym wypełnieniu wezwań strona jest odpowiedzialna 

za notarialne poświadczenie każdego wezwania. 

 

7) Wezwania są gotowe do doręczenia po poprawnym i kompletnym wypełnieniu 

oraz poświadczeniu ich przez notariusza. Strona wnioskująca o wydanie wezwań 

musi doręczyć odpowiednim osobom egzemplarz we właściwym kolorze. 

Egzemplarz, który otrzymała dana osoba, jest oznaczony w dolnej części 

wezwania. Strona wnioskująca o wydanie wezwania musi doręczyć Komisji 

odpowiedni egzemplarz we właściwym kolorze wraz z potwierdzeniem odbioru, 

poświadczającym, że wezwanie rzeczywiście zostało doręczone osobie w nim 

wskazanej. 

 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy lub mają jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z 

naszym biurem: Komisja Praw Człowieka stanu Illinois, tel. 312-814-6269, od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 17:00 (z wyłączeniem świąt 

obowiązujących na terenie stanu). 

 

Dziękujemy! 
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