
 

  

Oddział Sądowy dokłada 

wszelkich starań, aby 

zapewnić Ci dostęp do 

najlepszych zródeł 

informacji, szczególnie w 

czasie pandemii COVID-

19.  

Jednym z najbardziej 

efektywnych sposobów 

dostepu do informacji 

jest korzystanie z 

naszego portalu, 

www.jud.ct.gov/polski.ht

m, zawierającego 

następujące informacje:  

Pytania dot. COVID-19  

Mandaty Drogowe  

Wnoszenie Spraw oraz 

Płatności  

Pomoc Ogólna 

Procedury Sądowe   

Nadzór Sądowy, Kaucje, 

Usługi dot. Spraw 

Rodzinnych oraz Zakłady 

Poprawcze   

FAQs  

Dostęp do Informacji o 

Sprawach  

Usługi Egzekwowania 

Alimentów na Dziecko    

Biuro Usług dla Ofiar   

 

 

 

W celu uzyskania 

dodatkowych informacji, 

prosimy o odwiedzenie 

portalu Oddziału Sądowego 

pod adresem:  

www.jud.ct.gov/polski.htm 

 

Dostęp do 
Źródeł 

Informacji 
Oddziału 

Sądowego 
z Domu  

Aby umożliwić Ci pozostanie w 

domu i zachowanie 

bezpieczeństwa, Oddział Sądowy 

udostępnia pomocne informacje 

drogą internetową.  

 

 

http://www.jud.ct.gov/


 

Pytania dotyczące COVID-19 

Aby uzyskać regularne uaktualnienia 

o działaniu Oddziału, oraz jego 
reakcjach na rozwój sytuacji dot. 
pandemii COVID-19, prosimy o 

odwiedzenie strony:   
https://jud.ct.gov/COVID19.htm. 

Mandaty Drogowe 

Aby uzyskać informacje o tym jak 
odpowiadać na mandaty drogowe, 
wejdź na stronę: 

https://jud.ct.gov/faq/traffic.html.  

Wnoszenie Spraw oraz Opłaty 

Sądowe 

Jeżeli zarejestrowałeś się na usługi 

elektroniczne (E-Services),  

możesz złożyć dokumenty dotyczące 

większości rodzajów spraw cywilnych 

i rodzinnych drogą elektroniczną, na 

stronie: 

https://www.jud.ct.gov/external/sup

er/E-Services/efile/. 

Pomoc Ogólna  

Aby uzyskać pomoc ogólną, można 

skontaktować się z bibliotekami 

prawniczymi pod adresem e-

mailowym:  

lawlibrarians@jud.ct.gov. Duży zasób 

informacji znajduje się również na 

stronie:  

https://jud.ct.gov/lawlib/index.asp. 

Aby uzyskać więcej 

informacji, prosimy o 

odwiedzenie portalu 

Oddziału Sądowego pod 

adresem:  

www.jud.ct.gov/polski.htm 

Sądowe Informacje Proceduralne 

Odnośnie pytań procedur sądowych lub 
formularzy sądowych, można 

skontaktować się z pracownikiem 
Centrum Usług Sądowych pod adresem 
e-mailowym:  

Court.ServiceCenter@jud.ct.gov.  
Aby uzyskać formularze sądowe, wejdź 
na: https://www.jud.ct.gov/webforms/.  

Dodatkowe informacje można również 
znaleźć tutaj: https://ctlawhelp.org/    
oraz tutaj:   

https://www.jud.ct.gov/selfhelp.htm. 
 
Pytania dotyczące Nadzoru 

Sądowego, Kaucji, Usług ds. 

Rodzinnych lub Zakładów 

Poprawczych    

Jeżeli potrzebne Ci są informacje na 

jeden z powyższych tematów, prosimy o  

odwiedzenie strony Działu Sądowych 

Usług Wspomagających tutaj:     

https://www.jud.ct.gov/CSSD/default.ht

m. 

 

 

Często Zadawane Pytania  

Strona FAQ zawiera informacje o 

szerokim zakresie tematycznym, i 
znajduje się tutaj:  
https://www.jud.ct.gov/faq/. 

Dostęp do Informacji o Sprawach  

Aby znaleźć sprawę cywilną, 
rodzinną, mieszkaniową lub dot.  

drobnych roszczeń, odwiedź:   
http://civilinquiry.jud.ct.gov/. 
Aby uzyskać informacje dot. sprawy 

karnej, wejdź na:  
https://jud.ct.gov/crim.htm. 

Usługi Egzekwowania Alimentów 

na Dziecko 

Aby uzyskać informacje dot. Usług 
Egzekwowania Alimentów na 

Dziecko, prosimy o wejście na 
stronę:  

https://jud.ct.gov/childsupport/faq_ 
eng.htm. 

Biuro Usług dla Ofiar   

Aby uzyskać informacje o Biurze 

Usług dla Ofiar, odwiedź: 

https://www.jud.ct.gov/crimevictim/.  
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