
Niektórzy kierowcy ciężarówek, którzy zawarli umowy przewozu z firmą 

Experior Transort, znaną też pod nazwą Polmax, mogą być uprawnieni do 

wypłaty środków pieniężnych w wyniku zawarcia ugody z tytułu pozwu 

zbiorowego. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego 

powiadomienia. 

Polską wersję niniejszego powiadomienia można znaleźć na stronie www.illinoistruckingsettlement.com  

Oficjalne zawiadomienie w sprawieKomorski v. Polmax Logistics LLC, et al., No. 2021-CH-01601 (Ill. Cir. Ct. 

Cook Cnty.) 

Niniejsza informacja prawna posiada upoważnienie Sądu Okręgowego Hrabstwa Cook, Illinois, i została 

przesłana w celu poinformowania Członków grupy objętej ugodą o ich prawach i możliwych kierunkach 

działania, oraz o możliwości zgłoszenia roszczenia w celu otrzymania środków pieniężnych w ramach 

niniejszej Ugody. To nie jest reklama kancelarii prawnej. 

Czego dotyczy niniejsze Powiadomienie? 

Niniejsze powiadomienie stanowi informację dotyczącą zawarcia ugody z tytułu pozwu zbiorowego znanego 

jako Komorski v. Polmax Logistics LLC, et al., No. 2021-CH-01601 (Ill. Cir. Ct. Cook Cnty.). Niniejsza sprawa 

dotyczy zarzutu, iż firma Polmax LLC, która działa pod nazwą Eperior Transport, wspólnie z innymi 

Pozwanymi bezprawnie zaklasyfikowała swoich kierowców ciężarówek jako niezależnych kontrahentów 

zamiast pracowników oraz dokonywała potrąceń z ich wypłat łamiąc w ten sposób prawo stanowe Illinois i 

New Jersey. Pozwani zaprzeczają oskarżeniom, a Sąd nie podjął decyzji w tej sprawie. Natomiast strony 

zawarły kompromis w celu zakończenia procesu oraz uniknięcia niepewności i kosztów dalszego sporu 

sądowego. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego powiadomienia. Stanowi ono 

podsumowanie przysługujących praw i możliwości działania w ramach niniejszej ugody. Pełna treść 

Ugody znajduje się pod adresem www.illinoistruckingsettlement.com. 

Kto jest objęty tą Ugodą? 

Grupa objęta ugodą: Wszystkie osoby, które: w ramach obowiązujących przepisów o przedawnieniu, (1) 

zawarły Umowy jako Niezależni Kontrahenci z Pozwanym, lub podobne umowy; (2) byli mieszkańcami Illinois 

lub New Jersey i osobiście świadczyli usługi jako kierowcy na rzecz Pozwanego w Illinois lub New Jersey; oraz 

(3) nie zostali zaklasyfikowani jako pracownicy Pozwanego. 

Jakie mam opcje? 

Jeśli jesteś Członkiem grupy objętej ugodą, możesz podjąć następujące działania w ramach niniejszej Ugody: 

1) Zgłosić roszczenie w celu otrzymania odszkodowania: W ramach Ugody proponuje się 

utworzenie Funduszu Ugodowego w kwocie 1 500 000,00 $ z którego każdy Członek grupy objętej 

ugodą ma prawo otrzymać środki pieniężne po zgłoszeniu roszczenia. Wysokość kwoty otrzymanej 

przez każdego Członka grupy objętej ugodą będzie zależna od wysokości obciążeń zwrotnych 

pobranych z wynagrodzenia danego Członka oraz okresu świadczenia usług na rzecz Oskarżonego w 

ramach umowy. Ponadto, ostateczna kwota każdej wypłaty środków pieniężnych może ulec zmianie w 

zależności od ilości otrzymanych Zatwierdzonych Roszczeń. Przewiduje się, że każdy Członek grupy 

objętej ugodą będzie uprawniony do otrzymania środków pieniężnych w wysokości przynajmniej 

1 500.00 $. Aby otrzymać środki pieniężne, należy zgłosić roszczenie do 30 stycznia 2023. 

Roszczenie można zgłosić drogą internetową na stronie Roszczenia lub przesłać pocztą na adres 

Administratora Ugody. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami. 

http://www.illinoistruckingsettlement.com/
http://www.illinoistruckingsettlement.com/
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2) Wykluczyć się: Możesz wykluczyć się z niniejszej Ugody. Jeśli wybierzesz tę opcję, nie otrzymasz 

środków pieniężnych w ramach niniejszej Ugody, ale nadal będziesz mieć prawo do zatrudnienia 

własnego prawnika i złożenia oddzielnego pozwu sądowego przeciw Pozwanym na własny koszt. 

Żądanie wykluczenia należy przesłać pocztą do 30 stycznia 2023. Należy postępować zgodnie z 

instrukcją znajdującą się w sekcji 8. Jeśli Ugoda zostanie zatwierdzona i nie wykluczysz się z niej, 

warunki niniejszej Ugody będą dla Ciebie wiążące, co oznacza, że zrzekasz się z pewnych roszczeń 

opisanych poniżej. 

3) Wyrazić sprzeciw: Możesz wyrazić sprzeciw niniejszej Ugodzie. Ostateczny termin wyrażenia 

sprzeciwu mija 30 stycznia 2023. Wszelkie zastrzeżenia należy przesłać pocztą na adres prawników 

Stron oraz Administratora Ugody. Szczegóły opisano w Części 7.  

4) Nie podjąć żadnego działania:  Jeśli nie podejmiesz żadnego działania, nadal będziesz Członkiem 

grupy objętej ugodą, ale nie otrzymasz żadnych środków pieniężnych oraz będziesz zobowiązany do 

zrzeknięcia się roszczeń wobec Pozwanych.   
 

UWAGA: Niniejsze powiadomienie jest tylko streszczeniem. Prawa i możliwości przysługujące Członkom 

grupy objętej ugodą, wraz z ostatecznymi terminami na skorzystanie z nich, są opisane w treści Porozumienia 

Ugodowego i streszczone poniżej. 

 

PROSIMY O POWSTRZYMANIE SIĘ OD DZWONIENIA LUB PISANIA NA ADRES 

SĄDU LUB SEKRETARZA SĄDU. OSOBY TE NIE BĘDĄ W STANIE POMÓC W 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. W razie pytań, lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, wejdź na 

www.illinoistruckingsettlement.com lub zadzwoń do prawników reprezentujących Grupę pod numer (312) 893-

7002
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1. Kto jest stroną niniejszej Ugody? 

W pozwie zbiorowym strona pozywająca wnosi pozew w imieniu innych osób, które mają podobne roszczenia. 
Grupa ta jest określana terminem „Członkowie grupy objętej ugodą” lub „Grupa objęta ugodą”. W niniejszej 

sprawie, Sąd wstępnie uwierzytelnił Grupę objętą ugodą dla celów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Grupa 

objęta ugodą została zdefiniowana tak, aby zawrzeć następujące osoby:  

Wszystkie osoby, które: w ramach obowiązującego okresu przedawnienia, (1) zawarły Umowy 

jako Niezależni Kontrahenci z Pozwanym, lub podobne umowy; (2) byli mieszkańcami Illinois 

lub New Jersey i osobiście świadczyli usługi jako kierowcy na rzecz Pozwanego w Illinois lub 

New Jersey; oraz (3) nie zostali zaklasyfikowani jako pracownicy Pozwanego. 

Okres przedawnienia dla Członków grupy objętej ugodą zamieszkałych w Illinois to od 2 kwietnia 2011 do 30 

września 2022. Okres przedawnienia dla Członków grupy objętej ugodą zamieszkałych w New Jersey to od 2 

kwietnia 2015 do 30 września 2022. 

Sąd Okręgowy Hrabstwa Cook, Illinois (Sędzia Michael T. Mullen) warunkowo uwierzytelnił Grupę objętą 

ugodą w celu ułatwienia przeprowadzenia postępowania ugodowego. 

Pozwani, Sąd i personel, któremu przydzielono niniejszą sprawę oraz najbliższa rodzina członków Sądu lub 

jego personelu i wszelkie osoby, które podjęły decyzję wykluczenia się na mocy i zgodnie z Porozumieniem 

Ugodowym nie są członkami Grupy objętej ugodą. 

Jeśli nie jesteś pewien, czy jesteś Członkiem grupy objętej ugodą, lub jeśli masz jakieś inne pytania dotyczące 

niniejszej Ugody, skontaktuj się z prawnikami reprezentującymi Grupę objętą ugodą pod numerem (312) 893-

7002 lub odwiedź stronę internetową Ugody pod adresem www.illinoistruckingsettlement.com 
 

2. Czego dotyczy pozew? 

Pozew wniesiony w 2021 roku dotyczy zarzutów pod adresem Pozwanych, którzy błędnie zaklasyfikowali 

kierowców ciężarówek świadczących usługi na ich rzecz jako niezależnych kontrahentów łamiąc w ten sposób 

prawo stanów Illinois i New Jersey. Niniejszy pozew podnosi też, że wymagając od kierowców samodzielnego 

ponoszenia kosztów operacyjnych, lub potrącając pewne koszty operacyjne z wynagrodzenia kierowców 

Pozwani złamali różne przepisy stanów Illinois i New Jersey. Pozew szczególnie podnosi następujące kwestie: 

(I) naruszenie przepisów ustawy Illinois Wage Payment and Collection Act, 820 ILCS 115/1, et seq.; (II) 

konwersja prawa powszechnego; oraz (III) naruszenie przepisów ustawy New Jersey Wage Payment Law, N.J. 

Stat. Ann. § 34:11-4.1., et seq. Pełna treść pozwu znajduje się pod adresem 

www.illinoistruckingsettlement.com.  

Pozwani wymienieni w pozwie to Polmax Logistics, LLC d/b/a Experior Logistics, Polmax Fleet, LLC, 

Polmax, LLC d/b/a Experior Transport, Forbes Air Cargo, Inc. d/b/a Experior Global, oraz Lynx Management, 

Inc. Pozwani zaprzeczyli i nadal zaprzeczają oskarżeniu o błędne zaklasyfikowanie kierowców. Pozwani 

ponadto zaprzeczają, iż dokonywali niezgodnych z prawem potrąceń z wynagrodzenia kierowców, lub w 

jakikolwiek inny sposób naruszyli prawo. Wyrażając zgodę na zawarcie ugody, Pozwani nie przyznają się do 

żadnych stawianych im zarzutów w niniejszej sprawie oraz uważają, iż niniejsza sprawa nie powinna być 

rozstrzygana jako pozew zbiorowy. Strony podjęły negocjacje i przystąpiły do proponowanej Ugody w celu 

uniknięcia ryzyka, niepewnego wyroku, wydatków oraz zakłóceń spowodowanych dalszym postępowaniem 

spornym.  

Ani Sąd, ani ława przysięgłych nie rozpatrywały ani nie zdecydowały o zasadności niniejszych oskarżeń. 

Zatwierdzając niniejszą Ugodę oraz wydając niniejsze Powiadomienie, Sąd nie sugeruje która ze stron 

wygrałaby lub przegrałaby niniejszą sprawę w razie rozpoczęcia postępowania.  
 

3. Kto mnie reprezentuje? 

http://www.illinoistruckingsettlement.com/
http://www.illinoistruckingsettlement.com/
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W pozwie zbiorowym człowiek lub ludzie zwani „przedstawicielami grupy” składają pozew w imieniu innych 

osób, które mają takie same lub podobne roszczenia. W niniejszej sprawie Powodowie w osobach Michal 

Komorski oraz Andrew Kowalik złożyli pozew wobec Pozwanych i starali się reprezentować innych 

zakontraktowanych kierowców ciężarówek, którzy świadczyli usługi ciężarowe i transportowe na rzecz 

Pozwanych. Do celów osiągnięcia ugody sąd mianował Powodów Przedstawicielami grupy wszystkich 

Członków grupy objętej ugodą w niniejszej sprawie. 

Sąd mianował również kancelarię McGuire Law, P.C. adwokatami, którzy reprezentują Członków grupy objętej 

ugodą. Jeśli chcesz być reprezentowany przez własnego prawnika, możesz go zatrudnić na własny koszt. 

 

4. Co mogę zyskać w ramach Ugody? 

Bez przyznawania się do naruszeń prawa, Pozwani zgodzili się wpłacić 1 500 000 $ na rzecz Funduszu 

Ugodowego w celu rozdysponowania pomiędzy Członkami grupy objętej ugodą po odliczeniu kosztów i opłat 

związanych z niniejszą Ugodą. Aby być uprawnionym do otrzymania środków pieniężnych z Funduszu 

Ugodowego, Członkowie grupy objętej ugodą muszą w określonym terminie przesłać obowiązujący i 

poprawnie wypełniony formularz Roszczenia.  

Dokładna kwota do otrzymania której każdy Członek grupy jest uprawniony zależna jest od indywidualnych 

okoliczności takich jak kwota obciążeń zwrotnych z wynagrodzenia. Szacuje się, że każdy Członek grupy 

objętej ugodą jest uprawniony do otrzymania przynajmniej 1500 $, ale ostateczna kwota może ulec zmianie w 

zależności od ilości Zatwierdzonych Roszczeń, które wpłyną. 

Administrator Ugody korzystając z pomocy Stron opracował model obliczenia kwot do wypłaty na rzecz 

poszczególnych Członków grupy w oparciu o czynniki wymienione wyżej. Możesz potwierdzić kwotę do 

wypłaty której jesteś uprawniony na stronie internetowej Ugody: www.illinoistruckingsettlement.com.  

Jeśli złożysz w terminie obowiązujący i poprawnie wypełniony formularz Roszczenia i zostanie on 

zatwierdzony przez Administratora Ugody, środki pieniężne przysługujące w ramach niniejszej Ugody zostaną 

wysłane drogą pocztową w formie czeku.  Środki zostaną wypłacone dopiero po wydaniu przez Sąd ostatecznej 

zgody na porozumienie ugodowe i po rozstrzygnięciu wszelkich odwołań.  Jeśli pojawią się odwołania, 

rozstrzygnięcie ich może zająć pewien czas.  Prosimy o cierpliwość. 
 

5. Jak mogę zgłosić roszczenie i otrzymać płatność? 

Aby zostać zakwalifikowanym do wypłaty środków pieniężnych w ramach niniejszej Ugody, musisz być 

Członkiem grupy objętej ugodą oraz przesłać Formularz roszczenia przed ostatecznym terminem składania 

Roszczeń, który upływa 30 stycznia 2023. Formularz roszczenia można przesłać na stronie internetowej Ugody. 

Administrator Ugody wysłał też Członkom grupy objętej ugodą wydruki Formularzy roszczenia. które można 

odesłać na adres Administratora Ugody. Formularze ugody muszą wpłynąć drogą internetową lub mieć datę 

stempla pocztowego nie późniejszą niż 30 stycznia 2023.  Dostarczenie niepełnych i nieprawidłowych 

informacji może przyczynić się do odrzucenia roszczenia. 
 

6. Czy muszę zapłacić prawnikom, którzy mnie reprezentują? 

Nie. Sąd mianował prawników z kancelarii McGuire Law P.C. w Chicago, Illinois adwokatami, którzy 

reprezentują Członków grupy objętej ugodą. Jeśli chcesz być reprezentowany przez innego prawnika, możesz 

go zatrudnić na własny koszt. 

Do dnia dzisiejszego adwokaci nie otrzymali żadnej płatności za swoje usługi w prowadzeniu niniejszej sprawy 

w imieniu Przedstawicieli grupy i Grupy objętej ugodą, oraz nie pokryto ich kosztów i wydatków bezpośrednio 

związanych z reprezentowaniem Grupy objętej ugodą. Przed ostatecznym zatwierdzeniem niniejszej Ugody 

http://www.illinoistruckingsettlement.com/
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adwokaci poproszą sąd o pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz wydatków związanych z postępowaniem, 

analizowaniem faktów, prowadzeniem sprawy i negocjowaniem niniejszej Ugody. Wysokość przydzielonej 

kwoty jest zależna od decyzji sądu i może wynieść do 35% wartości funduszu ugodowego, lub 525 000,00 $ 

plus koszty podlegające zwrotowi i koszty postępowania sądowego. 

Poniżej znajdują się dane kontaktowe Adwokatów: 

Myles McGuire 
Paul T. Geske 

MCGUIRE LAW, P.C. 
55 West Wacker Drive, 9th Fl. 

Chicago, Illinois 60601 
Tel: (312) 893-7002 

mmcguire@mcgpc.com 
pgeske@mcgpc.com 

Adwokaci mogą również poprosić o wypłatę premii w kwocie do 5000 $ dla każdego Przedstawiciela Grupy w 

uznaniu za ich pracę na rzecz Grupy objętej ugodą. Kwoty opłat oraz premii podlegają zatwierdzeniu przez sąd. 
 

7. Na co się zgadzam będąc Członkiem grupy objętej ugodą w tej sprawie? 

Jeśli jesteś Członkiem grupy objętej ugodą i zechcesz nim pozostać (tj. nie wykluczysz się z niej), będzie 

przysługiwać Ci prawo do zgłoszenia Roszczenia o wypłatę środków pieniężnych z Funduszu Ugodowego, 

którego wartość wynosi 1 500 000,00 $, zgodnie z powyższym opisem. Członkowie grupy objętej ugodą będą 

zobowiązani do zwolnienia roszczeń objętych niniejszą Ugodą. Oznacza to, że jeśli niniejsza Ugoda zostanie 

zatwierdzona, Członkowie grupy objętej ugodą nie będą mogli wnosić pozwów, kontynuować pozwów, ani być 

stroną we wszelkich procesach przeciw Pozwanym związanych z roszczeniami, które doprowadziły do 

niniejszej Ugody.  

Zwolnienie z roszczeń obejmuje wszelkie roszczenia, które były lub mogły być zgłoszone w trakcie niniejszego 

Procesu, bez względu na to, czy te roszczenia są znane czy nieznane, zgłoszone czy niezgłoszone, przyznane 

czy nieprzyznane, istniejące czy warunkowe. 
 

8. Co jeśli nie zgadzam się z treścią niniejszej Ugody? 

Jeśli jesteś Członkiem grupy objętej ugodą i nie wykluczyłeś się z niniejszej Ugody, możesz wyrazić sprzeciw 

wobec treści niniejszej Ugody lub jej fragmentowi, jeśli uważasz, że istnieją prawne powody przez które Sąd 

powinien odrzucić jej treść. Jeśli zgłosisz sprzeciw, Sąd rozpatrzy Twój wniosek. Aby wyrazić sprzeciw, należy 

wnieść sprzeciw do Sądu i przesłać jego kopię Administratorowi Ugody oraz prawnikom reprezentującym 

Grupę objętą ugodą i Pozwanych.  Wniesiony sprzeciw musi zawierać następujące informacje: 

a) Nazwę sprawy oraz numer niniejszego postępowania (Komorski v. Polmax Logistics LLC, et al., No. 

2021-CH-01601 (Ill. Cir. Ct. Cook Cnty.)). 
b) Twoje imię i nazwisko, aktualny adres, adres email i numer telefonu. 
c) Powód sprzeciwu co do treści Ugody wraz z wszelkimi materiałami popierającymi dany sprzeciw. 
d) Informację o wszelkich innych sprzeciwach wniesionych przez Ciebie lub Twojego prawnika w innych 

pozwach zbiorowych rozpatrywanych przez sądy stanowe i federalne, łącznie z nazwą sprawy, numerem 

sprawy, nazwą sądu w którym zgłoszono dany sprzeciw oraz wynikiem zgłoszonego sprzeciwu, oraz 
e) Twój podpis. 

Przesłany sprzeciw musi mieć datę stempla pocztowego nie późniejszą niż 30 stycznia 2023. Sprzeciw 

należy przesłać na adres: 

Administrator Ugody 
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Komorski v. Polmax Logistics LLC 
Do rąk Administratora Ugody  
P.O. Box 26170 
Santa Ana, CA 92799  

Adwokat Powoda     Adwokat Pozwanych 
Paul Geske      Andrew J. Butcher 
MCGUIRE LAW, P.C.     SCOPELITIS, GARVIN, LIGHT, HANSON 
55 W. Wacker Drive, 9th Fl.     & FEARY, P.C.  
Chicago, IL 60601     30 W. Monroe Street, Suite 1600 

Chicago, IL 60603 
 

9. Czy mogę wykluczyć się z Grupy objętej ugodą? 

Jeśli nie chcesz otrzymać środków pieniężnych i nie chcesz być prawnie związany warunkami niniejszej 

Ugody, musisz się z niej wykluczyć. Jeśli to zrobisz nie będziesz uprawniony do otrzymania żadnych środków 

pieniężnych wynikających z treści Ugody. Zachowasz jednak prawo do wniesienia pozwu lub kontynuowania 

pozwu przeciw Oskarżonym samodzielnie i na własny koszt jeśli chcesz dochodzić jakichkolwiek roszczeń 

zwolnionych w ramach niniejszej Ugody. 

Aby wykluczyć się z Grupy objętej ugodą, należy przesłać na adres Administratora Ugody prawidłowo 

wypełniony „Wniosek o wykluczenie” przed upływem ostatecznego terminu.  Pod rygorem nieważności, 

wniosek musi zawierać następujące informacje: 

a) Nazwę sprawy oraz numer niniejszego postępowania (Komorski v. Polmax Logistics LLC, et al., No. 

2021-CH-01601 (Ill. Cir. Ct. Cook Cnty.)). 
b) Twoje imię i nazwisko, aktualny adres korespondencyjny, adres email i numer telefonu. 
c) Oświadczenie, iż chcesz być wykluczony z Grupy objętej ugodą, oraz 
d) Twój podpis. 

Poprawnie wypełniony wniosek o wykluczenie należy przesłać na następujący adres z datą stempla pocztowego 

nie późniejszą niż 30 stycznia 2023. 

Administrator Ugody Komorski v. Polmax Logistics LLC c/o Settlement Administrator, P.O. Box 26170, Santa 

Ana, CA 92799. 

WNIOSKI O WYKLUCZENIE Z GRUPY OBJĘTEJ UGODĄ Z DATĄ STEMPLA POCZTOWEGO 

PÓŹNIEJSZĄ NIŻ 30 STYCZNIA 2023 NIE BĘDĄ HONOROWANE. 

Wykluczenie się z Grupy objętej ugodą nie jest możliwe drogą telefoniczną, e-mailem lub na stronie 

internetowej Ugody. Wykluczenie się z Grupy objętej ugodą nie jest możliwe, jeśli wniosek zostanie przesłany 

na inny adres lub po upływie podanego wyżej terminu. Wniosek o wykluczenie należy podpisać osobiście. 

Składanie wniosku w imieniu osób trzecich jest zabronione. 
 

10. Jaka jest różnica pomiędzy wyrażeniem sprzeciwu a prośbą o wykluczenie? 

Wyrażenie sprzeciwu to poinformowanie Sądu o przyczynach prawnych, które według Ciebie wykluczają treść 

niniejszej Ugody. Sprzeciw możesz wyrazić tylko jeśli jesteś Członkiem grupy objętej ugodą i nie wykluczasz 

się z Grupy.  

Wykluczenie się, to poinformowanie Sądu, że nie chce się być stroną w niniejszym postępowaniu. Jeśli 

wykluczysz się z Ugody, prawo do wyrażenia sprzeciwu przestaje Ci przysługiwać, ponieważ podjęte ustalenia 

przestają Cię dotyczyć. 
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11. Co się stanie, jeśli nic nie zrobię? 

Jeśli jesteś Członkiem grupy objętej ugodą i nie podejmiesz żadnego działania w odpowiedzi na niniejsze 

powiadomienie, nadal pozostaniesz jej członkiem jednocześnie zwalniając Pozwanych z roszczeń. Nie będzie 

przysługiwać Ci prawo do otrzymania środków pieniężnych. Musisz zgłosić roszczenie, jeśli chcesz otrzymać 

środki pieniężne z tytułu niniejszej Ugody. Patrz: Część 4. wyżej. 

12. Kiedy sąd wyda ostateczne orzeczenie w sprawie niniejszej Ugody? 

Odbędzie się ostateczne posiedzenie sądu w celu podjęcia decyzji o zatwierdzeniu końcowych postanowień 

niniejszej Ugody oraz wszelkich wniosków o pokrycie opłat, kosztów oraz premii. Ostateczne posiedzenie sądu 

jest obecnie wyznaczone na 27 lutego 2023 o 13.30 w sali rozpraw nr 2510 w Chancery Division of the Circuit 

Court of Cook County, Illinois, Richard J. Daley Center, 50 W. Washington St., Chicago, Illinois 60602. 

Posiedzenie może być przesunięte na inny dzień lub godzinę bez uprzedzenia, więc należy śledzić stronę 

internetową Ugody oraz wokandę sądową w celu otrzymania aktualnych informacji.  

W trakcie ostatecznego posiedzenia sąd podejmie decyzję, czy niniejsza Ugoda jest uczciwa, rozsądna i 

adekwatna. Sąd rozważy również wniosek Adwokatów o pokrycie kosztów obsługi prawnej i poniesionych 

wydatków oraz o premię dla Przedstawicieli grupy objętej ugodą. Jeśli zostaną wniesione sprzeciwy, sąd 

podejmie w ich sprawie decyzję na tym samym posiedzeniu. Po rozprawie sąd wyda decyzję o zatwierdzeniu 

niniejszej Ugody. Nie wiemy ile czasu zajmie wydanie niniejszej decyzji. 

Możesz uczestniczyć w rozprawie, ale nie jest to obowiązkowe. Jeśli chcesz poprosić Sąd o możliwość zabrania 

głosu w trakcie rozprawy, musisz wysłać „Zawiadomienie o zamiarze pojawienia się” na adres Sądu oraz 

Adwokata Grupy objętej ugodą i Adwokata Oskarżonych, informując, iż wyrażasz życzenie uczestniczenia w 

rozprawie i zabrania głosu. Zawiadomienie o zamiarze pojawienia się musi zawierać następujące informacje: 

a) Nazwę sprawy oraz numer niniejszego postępowania (Komorski v. Polmax Logistics LLC, et al., No. 

2021-CH-01601 (Ill. Cir. Ct. Cook Cnty.)). 
b) Twoje imię i nazwisko, aktualny adres, adres email i numer telefonu; 
c) Oświadczenie, iż jest to Twoje „Zawiadomienie o zamiarze pojawienia się” na ostatecznym posiedzeniu 

w niniejszej sprawie; 
d) Kopie wszelkich dokumentów, dowodów procesowych lub innych dowodów lub informacji, które 

przedstawisz sądowi. 
e) Powód dla którego chcesz, by Cię wysłuchano; oraz 
f) Twój podpis. 

Kopie Zawiadomienia o zamiarze pojawienia się należy przesłać z datą stempla pocztowego nie późniejszą niż 

30 stycznia 2023 na adresy: 

Sekretarz Sądu Okręgowego 
Richard J. Daley Center 
50 W. Washington St. 
Chicago, Illinois 60602 

Adwokat Powoda     Adwokat Pozwanych 
Paul Geske      Andrew J. Butcher 
MCGUIRE LAW, P.C.     SCOPELITIS, GARVIN, LIGHT, HANSON 
55 W. Wacker Drive, 9th Fl.     & FEARY, P.C.  
Chicago, IL 60601     30 W. Monroe Street, Suite 1600 

Chicago, IL 60603 
 

Uwaga: Nie możesz wyrazić sprzeciwu ani zabrać głosu na rozprawie, jeśli wykluczysz się z Ugody. 
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13. Czy w tym dokumencie zawarta jest cała treść porozumienia ugodowego? 

Nie. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie treści Ugody. Jeśli niniejsza Ugoda zostanie zatwierdzona i 

nie wykluczysz się z Grupy objętej ugodą, będziesz związany warunkami zawartymi w treści opublikowanego 

porozumienia ugodowego, a nie treścią niniejszego Powiadomienia. Pełna treść porozumienia ugodowego 

znajduje się na stronie: www.illinoistruckingsettlement.com. Informacji telefonicznej udziela Adwokat grupy 

objętej ugodą. 

14. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji? 

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.illinoistruckingsettlement.com lub zadzwoń do Adwokata grupy 

objętej ugodą pod numerem (312) 893-7002. 
 

UWAGA: PROSIMY O POWSTRZYMANIE SIĘ OD DZWONIENIA LUB PISANIA NA ADRES 

SĄDU LUB SEKRETARZA SĄDU. OSOBY TE NIE BĘDĄ W STANIE POMÓC W ODPOWIEDZI 

NA PYTANIA. 
 

http://www.illinoistruckingsettlement.com/
http://www.illinoistruckingsettlement.com/

