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Posiedzenia sądu w sprawach wykroczeń drogowych rozpatrywane w trybie 
wideokonferencji Zoom 

 

CHICAGO (9 lipca 2020 r.) -- Uprzejmie przypomina się osobom wezwanym na posiedzenie 
sądu w związku z wykroczeniem drogowym do Daley Center (First Municipal District), że 
wszystkie posiedzenia sądu w Departamencie Wykroczeń Drogowych odbywają się w trybie 
wideokonferencji na platformie Zoom. Należy zapoznać się z terminem, godziną i numerem 
sali zamieszczonymi w treści Państwa wezwania – znajdą tam Państwo niezbędne 
szczegóły logowania w aplikacji Zoom, co zapobiegnie niepotrzebnemu przyjazdowi do 
budynku sądu, jeśli Państwa stawiennictwo osobiste nie jest wymagane. Dane do logowania 
na posiedzenia w sprawach wykroczeń drogowych przez aplikację Zoom wskazano tutaj 

W aplikacji Zoom logować się można korzystając z komputera podłączonego do Internetu, 
lub poprzez smartfon. Osoby nieposiadające łącza internetowego mogą łączyć się w trybie 
telefonii głosowej. W takim przypadku dzwonimy na nr 312-626-6799, a następnie wpisujemy 
Zoom ID odpowiedniej sali sądowej, pamiętając o wprowadzeniu symbolu # zaraz po 
numerze Zoom ID. 

Dla uniknięcia niepotrzebnego przyjazdu do budynku sądu, każdy uczestnik postępowania 
powinien skontaktować się ze swym zastępcą procesowym lub z Sekretariatem Sądu 
Okręgowego, aby upewnić się, czy stawiennictwo osobiste jest w danym przypadku 
wymagane, lub po wskazówki co do udziału w posiedzeniu wirtualnym (wideokonferencja). 
Instrukcje pobierania danych o terminach posiedzeń sądu zamieszczono w tym dokumencie. 
Dokument ten znaleźć można w portalu Prezesa Sądu Okręgowego (Office of the Chief 
Judge). 

Osoby, od których wymaga się wniesienia opłaty sądowej mogą zrobić to drogą telefoniczną, 
dzwoniąc do Sekretariatu Sądu Okręgowego (Clerk of the Circuit Court). 

http://www.cookcountycourt.org/Portals/0/Traffic%20Court%20Division/General%20Administrative%20Orders/6-25-20%20Traffic%20General%20Order.pdf?ver=2020-06-26-154200-003
http://www.cookcountycourt.org/Portals/0/Get%20Your%20Next%20Court%20Date%20by%20Text%20or%20Email.pdf?ver=2020-07-02-165539-817
http://www.cookcountycourt.org/
http://www.cookcountycourt.org/Portals/0/Portal/Press%20Releases/PaybyPhoneFlyer_pdf-1.pdf?ver=YQaF9NCLWzavSpmB_Cd8xw%3d%3d


Prosimy pamiętać, że w przypadkach stawiennictwa osobistego w budynku sądu, należy 
oczekiwać opóźnień we wstępie na salę sądową, ze względu na obowiązujące procedury 
bhp związane z pandemią COVID-19. 
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Sąd Okręgowy zamieszcza również treści w aplikacji Twitter pod nickiem @CookCntyCourt 


