
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie rozprawy, procesy sądowe oraz wszelkie inne operacje OATH odbywają się w formie telefonicznej, 
wideokonferencji, online lub korespondencyjnej, a OATH umożliwia osobiste uczestnictwo w rozprawie TYLKO  

w określonych okolicznościach, za uprzednią aprobatą. 
 

SPRAWY DOTYCZĄCE WEZWAŃ DO STAWIENNICTWA LUB MANDATÓW: 

Rozprawy: 

Rozprawa odbędzie w wyznaczonym terminie, ale pozwany musi skontaktować się z OATH, aby umówić się na 
rozprawę telefoniczną. Najlepiej umówić się na rozprawę wypełniając formularz dostępny na stronie  
nyc.gov/oathphone. Wniosek należy złożyć przynajmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy. 

Można również umówić się na rozprawę telefoniczną wysyłając e-mail do biura, w którym odbędzie się rozprawa. E-
mail należy wysłać przed wyznaczonym terminem rozprawy. 
 
Bronx: RemoteBronx@oath.nyc.gov Staten Island: RemoteSI@oath.nyc.gov  
Brooklyn: RemoteBKLYN@oath.nyc.gov Manhattan: RemoteManhattan@oath.nyc.gov  
Queens: RemoteLIC@oath.nyc.gov 
 
Wszelkie wnioski o osobiste uczestnictwo w rozprawie należy wysyłać e-mailem na adres livehearings@oath.nyc.gov 
przynajmniej na pięć (5) dni roboczych przed wyznaczoną datą rozprawy.  

W stosownych wypadkach można również odpowiedzieć na wezwanie online lub drogą korespondencyjną. 
Szczegóły na stronie nyc.gov/oath. 

 
Zmiana terminu rozprawy: 

Każą rozprawę można przełożyć jeden raz. Aby złożyć wniosek o przełożenie terminu rozprawy, należy przed 
wyznaczonym terminem rozprawy wypełnić i wysłać formularz online, dostępny na stronie nyc.gov/oath/reschedule. 

Przypomnienia tekstowe dotyczące rozprawy można uzyskać wysyłając SMS-a o treści OATHreminder pod numer 
(917) 451-8829. 

 
Płatności oraz inne kwestie: 

Płatności można dokonywać na stronie internetowej OATH  nyc.gov/oath, osobiście w biurach OATH przy 66 John 
St., 10th Floor, Manhattan lub 31-00 47th Ave., 3rd Floor, Long Island City. Pytania dotyczące płatności oraz 
wyznaczania terminu rozpraw można wysyłać e-mailem na adres clerksoffice@oath.nyc.gov lub zgłaszać 
telefonicznie dzwoniąc pod numer 1-844-OATH-NYC (1-844-628-4692). 

 
Centrum pomocy OATH: 

Osoby, które samodzielnie występują podczas rozprawy i pragną skonsultować się w zakresie przysługujących im 
praw oraz procedury rozprawy, mogą skontaktować się z Centrum pomocy OATH dzwoniąc pod numer (212) 436-
0845 lub wysyłając e-mail na adres Manhelpcenter@oath.nyc.gov. 

• Specjalistyczna pomoc dla małych firm: e-mail Smallbizhelp@oath.nyc.gov 
• Specjalistyczna pomoc dla weteranów służby wojskowej: e-mail Smallbizhelp@oath.nyc.gov 
• Specjalistyczna pomoc dla osób starszych: e-mail seniorshelp@oath.nyc.gov 

 
Więcej informacji dotyczących Ośrodka Mediacji i Rozwiązywania Sporów (Mediating Establishment and 
Neighborhood Disputes, MEND NYC) można znaleźć na stronie nyc.gov/mendnyc 

 
 

Wersja aktualna na piątek, 21 stycznia 2022 r. 
 

Ważne informacje dla osób, które otrzymały 
wezwanie do stawiennictwa za naruszenie 
przepisów prawa cywilnego: 
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