
WNIOSEK POZWANEGO O WYZNACZENIE NOWEGO TERMINU 
ROZPRAWY (ZMIANA TERMINU) 

• Wniosek o zmianę terminu musi wpłynąć do Wydziału Rozpraw przed terminem planowanej
przesłuchania.

• Dla każdej strony zostanie rozpatrzona pozytywnie tylko jedna prośba o zmianę terminu na każdy
numer wezwania/zawiadomienia.

• Zarejestrowani Przedstawiciele muszą dołączyć wypełniony formularz upoważnienia.

Informacje o osobie wypełniającej formularz 
Nowy termin rozprawy zostanie wysłany pocztą na adres podany poniżej.

Data złożenia 
wniosku: 

_______________ 
Czy jest to pierwszy wniosek pozwanego o wyznaczenie nowego terminu 

rozprawy? 
 Tak  Nie

Nazwisko: ____________________________________________________________________________________________________ 

Adres pocztowy: _________________________________________ 
Miejscowo
ść, stan: 

____________________ 
Kod 
pocztowy: 

_______ 

Numer telefonu: _____________________________________ Adres e-mail: ____________________________________ 

Czy jest Pan/Pani osobą wymienioną w wezwaniu(ach)/powiadomieniu(ach)?  Tak  Nie

Jeśli nie jesteś wymienionym Respondentem, to musisz odpowiedzieć na następujące pytania: 

a) Zaznacz pole, które najlepiej opisuje, kim jesteś:

Właścicielem nieruchomości/firmy  Agentem ogólnym/zarządzającym  Pracownikiem pozwanego

 Partnerem/funkcjonariuszem pozwanej firmy  Inne (znajomy, krewny, itp...), proszę opisać ________________
 Zarejestrowanym przedstawicielem  Przedstawicielem prawnym

b) Czy masz upoważnienie do reprezentowania
pozwanego?

 Tak  Nie

c) Podaj nazwisko osoby, która zwróciła się do Ciebie o złożenie tego
wniosku.

__________________________________________ 

d) Jakie jest powiązanie tej osoby z Pozwanym?  Na przykład, jeśli wezwanie/zawiadomienie wymienia korporację jako stronę
Pozwaną, odpowiedz, jakie stanowisko lub tytuł zajmuje ta osoba w korporacji. 

Informacje o wezwaniu (wezwaniach)/ zawiadomieniu (ach) 

Numery wezwań/zawiadomień: _____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Proszę wymienić wszystkie terminy, w których nie 
jesteś dostępny/a i dlaczego – chociaż nie możemy 
zagwarantować daty, OATH postara się dostosować, 
jeśli to możliwe: 

_______________________________________________________________ 

Imię i nazwisko (nazwa) pozwanego, dokładnie tak jak napisano na górze wezwania 
(wezwań)/ zawiadomienia (zawiadomień): 

____________________________________
_ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

JA [czytelnie imię/nazwisko] _____________________________ OŚWIADCZAM POD RYGOREM KARY, ŻE MAM UPOWAŻNIENIE DO 
WYPEŁNIENIA I ZŁOŻENIA TEGO WNIOSKU I ŻE WEDŁUG MOJEJ NAJLEPSZEJ WIEDZY, WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W 
NIM I W ZAŁĄCZNIKACH SĄ PRAWDZIWE. 

 TWÓJ PODPIS: ____________________________ 
   GN7a Uniform respondent reschedule form 8_26_22 

66 John St., 10th Floor 

New York, NY  10038 

Tylko do użytku 
wewnętrznego 

Stary termin 
rozprawy: ____________

Nowy termin 
____________rozprawy: 

Wniosek przyj ęty przez:  

Uwagi:



_______________________

____________________________________
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