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NAKAZ PRZEDSTAWIENIA PODSTAW 
POWÓDZTWA, ORAZ POWIADOMIENIA 
POZWANEGO 
JD-FM-162   Rev. 9-21 
C.G.S. §§ 46b-59, 46b-61 
P.B. §§ 25-3, 25-4

Instrukcje dla Składającego/ Powoda (osoby wnoszącej sprawę): 
1. Wypełnij górną część tego formularza wpisując dane dot. sądu oraz imię, nazwisko i adres Składającego/ Powoda oraz Pozwanego.
2. Załącz niniejszy formularz do wypełnionego Podania o Opiekę Rodzicielską/ Prawo do Odwiedzin - Rodzic (JD-FM-161) lub Zweryfikowanego Wniosku o Prawo do

Odwiedzin - Dziadkowie i Strony Trzecie  (JD-FM-221).
3. Złóż obydwa wypełnione formularze, wraz z formularzem Stawiennictwo, JD-CL-12 zawierającym aktualny, działający adres e-mail, oraz właściwą opłatę, w

Sekretariacie Sądowym.
Okręg Sądowy W (Miejscowości)

Adres Sądu (Numer, ulica, miejscowość)

Sygnatura akt

Nazwisko, imię oraz inicjał drugiego imienia Składającego
lub Powoda     

Adres (Numer, ulica, miejscowość, kod pocztowy)

Nazwisko, imię, inicjał drugiego imienia 
Pozwanego   

Adres (Numer, ulica, miejscowość, kod pocztowy)

STAN CONNECTICUT 
SĄD WYŻSZY 

www.jud.ct.gov

Adres e-mail Składającego lub Powoda

Nakaz Przedstawienia Podstaw Powództwa oraz Powiadomienia Pozwanego (Przeczytaj uważnie!)
Załączone Podanie lub Petycja zawiera prośbę o przyzn. opieki rodzicielsk. nad dzieckiem lub dziećmi albo prawa do odwiedzin dziecka lub dzieci. 

W celu podjęcia decyzji co do tego, czy przychylić się do Podania lub Petycji, Sąd nakazuje Ci uczestnictwo w spotkaniu dot. Terminu Planu 
Rozstrzygnięcia Sprawy w niżej wymienionym dniu, godzinie i miejscu.  W czasie spotkania dot. Terminu Planu Rozstrzygnięcia Sprawy 
będziesz miał(a)okazję omówienia sprawy z pracownikiem Oddziału Usług Rodzinnych, i wyjaśnisz dlaczego Sąd nie powinien przyznać ulgi, 
o którą prosi Składający. Jeżeli masz adwokata, który złożył formularz Stawiennictwo przed spotkaniem dot. Terminu Planu Rozstrzygnięcia 
Sprawy, adwokat Twój również będzie musiał wziąć udział w spotkaniu. Następnie, sędzia przeprowadzi rozprawę w celu rozpatrzenia Twojego 
porozumienia ze Składającym lub Powodem, w osiągnięciu którego pomoże Ci Dział Usług (ds.) Rodzinnych, albo wyda nakazy dotyczące 
harmonogramu, lub inne stosowne nakazy.

Aby uzyskać info. na temat udogodnień w ramach 
ADA, skontaktuj się z sekretariatem sądowym lub 
wejdź na stronę:  www.jud.ct.gov/ADA.

Podpisano (Asystent Sekretarz) Data podpisu

Nakaz Powiadomienia Pozwanego przez Składającego/Powoda 
Sąd również nakazuje Składającemu/Powodowi, aby powiadomił Pozwanego o Podaniu/Petycji, oraz dacie i godzinie 
spotkania dot. Terminu Planu Rozstrzygnięcia Sprawy, poprzez doręczenie prawdziwej i potwierdzonej kopii Podania/ 
Petycji oraz wszystkich załączników, Powiadomienia o Automatycznych Nakazach Sądowych, oraz niniejszego Nakazu 
Przedstawienia Podstaw Powództwa, za pośrednictwem odpowiedniego funkcjonariusza, co najmniej 12 dni przed datą 
spotkania dot. Terminu Planu Rozstrzygnięcia Sprawy. Dowód dostarczenia musi zostać złożony w sądzie co najmniej 6 dni 
przed spotkaniem dot. Planowanego Terminu Rozstrzygnięcia Sprawy.

Niniejszy formularz jest 
dostępny w innych 

wersjach językowych. 

W załączeniu, oryginał Podania lub Petycji oraz Powiadomienia o Automatycznych Nakazach Sądowych

Potwierdzenie Doręczenia
Zostawiłem prawdziwą i potwierdzoną kopię Podania lub Petycji, Powiadomienia o Automatycznych Nakazach Sądowych, 
oraz Nakazu Przedstawienia Podstaw Powództwa

osobiście u pozwanego.

w obecnym miejscu zamieszkania pozwanego (Numer, ulica, miejscowość):

Podpisano (Szeryf Stanowy, odpowiedni funkcjonariusz) Tytuł zawodowy osoby składającej podpis

Data doręczeniaPowiat

Opłaty
Kopia

Podpis

Doręczenie

Dojazd

Suma całkowita

DO ODPOWIEDNIEGO FUNKCJONARIUSZA: 
Z mocy Stanu Connecticut, nakazuje Ci się doręczenie prawdziwej i potwierdzonej kopii niniejszego Nakazu Przedstawienia 
Podstaw Powództwa, Podania lub Petycji oraz Powiadomienia o Automatycznych Nakazach Sądowych pozwanemu, co najmniej 
12 dni przed powyżej wymienioną datą rozprawy, i zwrócenie ich do sądu, co najmniej 6 dni przed wyznaczonym Planowanym 
Terminem Rozstrzygnięcia Sprawy. 

Data spotkania dot. Terminu        Godzina spotkania dot. Term.     Adres Sądu (Numer, ulica, miejscowość) 
Planu Rozstrzygnięcia Sprawy     Planu Rozstrzyg. Sprawy
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