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Komorski v. Polmax Logistics LLC, et al. Ostateczny termin nadania: 

CIRCUIT COURT OF COOK 30 stycznia 2023 

COUNTY, ILLINOIS 

Case No. 2021-CH-01601 

Claim Form/Formularz Roszczenia 
 

Aby uzyskać więcej informacji lub kopię tego formularza w języku polskim,  

odwiedź www.illinoistruckingsettlement.com  

 

 
Użyj swojego SIMID:, «SIMID» aby zgłosić roszczenie online pod adresem www.illinoistruckingsettlement.com. 

Niniejszy formularz służy do zgłaszania roszczenia w celu uczestnictwa w procesie Ugody z tytułu pozwu zbiorowego w 

sprawie Komorski v. Polmax Logistics LLC, et al., No. 2021-CH-01601 (Ill. Cir. Ct. Cook Cnty.). Jeśli otrzymałeś 

niniejszy formularz w korespondencji e-mail, oznacza to, że zostałeś zidentyfikowany jako Członek grupy objętej ugodą i 

masz prawo zgłosić Roszczenie wypłaty środków z Funduszu Ugodowego. 

INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA: Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed zgłoszeniem 

roszczenia. Roszczenie można zgłosić na dwa sposoby: (1) Na stronie internetowej Roszczenia pod adresem 

www.illinoistruckingsettlement.com logując się przy użyciu swojego nazwiska i SIMID «SIMID», lub (2) po 

sprawdzeniu poprawności danych kontaktowych na górze niniejszego dokumentu i ewentualnym ich poprawieniu w 

polach poniżej oraz po przeczytaniu i podpisaniu oświadczenia na dole strony, niniejszy formularz zgłoszenia Roszczenia 

należy przesłać na adres Administratora Ugody Komorski v. Polmax Logistics LLC c/o Settlement Administrator, P.O. 

Box 26170, Santa Ana, CA 92799. 

WAŻNA INFORMACJA: Aby mieć prawo do otrzymania środków z tytułu niniejszej Ugody, należy złożyć 

wniosek drogą internetową lub przesłać niniejszy formularz na adres Administratora Ugody do 30 stycznia 2023. 

Każdy Członek grupy objętej ugodą ma prawo zgłosić tylko jedno Roszczenie. Jeśli Roszczenie zostanie zatwierdzone, 

Fundusz Ugodowy prześle czek drogą pocztową. Kwota, którą otrzyma każdy Członek grupy objętej ugodą będzie 

zależna od wysokości indywidualnych odliczeń płacowych i deklarowanych strat poszczególnych Członków, a ostateczna 

kwota, którą otrzyma każdy poszkodowany będzie zależna od ilości Zatwierdzonych Roszczeń. Na stronie internetowej 

Roszczenia można zapoznać się z przewidywaną kwotą odszkodowania do której jesteś uprawniony. Jeśli Roszczenie nie 

zostanie zgłoszone, nie będziesz uprawniony do otrzymania środków z tytułu niniejszej ugody, ale warunki umowy 

ugodowej oraz uwolnienie od roszczeń będą nadal obowiązywać jeśli się nie wykluczysz. Dalsze szczegóły oraz 

instrukcje możliwych dróg postępowania w ramach niniejszej Ugody znajdują się na stronie internetowej Ugody. 

 _______________________________________  ___   ___________________________________ 

 IMIĘ/IMIONA                        

NAZWISKO 

___________________________________________________________________________________________ 

ULICA  

 ____________________________________________________   ______      ____________ - _________ 

     MIASTO                 STAN              ZIP              

________________________________________        ________________________________________ 

ADRES EMAIL         NUMER KONTAKTOWY 

 

http://www.illinoistruckingsettlement.com/
http://www.illinoistruckingsettlement.com/
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Zastępczy formularz IRS W-9 
Numer identyfikacji podatkowej (TIN):  ____ ____ ____ - ____ ____ - ____ ____ ____ ____ 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że: 

1. Numer podany w niniejszym formularzu jest moim prawidłowym Numerem identyfikacji podatkowej (lub 

oczekuję na nadanie Numeru); oraz 

2. Nie podlegam „zapasowemu” podatkowi u źródła, ponieważ:  (a) Jestem zwolniony z „zapasowego” podatku u 

źródła lub (b) nie zostałem poinformowany przez Organ Podatkowy (IRS), że podlegam „zapasowemu” 

podatkowi u źródła w wyniku niezgłoszenia wszystkich odsetek lub dywidend, lub (c) zostałem poinformowany 

przez IRS, że już nie podlegam „zapasowemu” podatkowi u źródła; oraz 

3. Jestem obywatelem USA lub inną osobą przebywającą na terenie USA (w tym obcokrajowcem będącym 

rezydentem USA).   

Uwaga:  Jeśli otrzymałeś powiadomienie od IRS, iż podlegasz „zapasowemu” podatkowi u źródła, wykreśl punkt drugi 

powyżej.   

IRS nie wymaga Twojej zgody na postanowienia znajdujące się w niniejszym dokumencie poza oświadczeniem w 

Formularzu W-9 w celu uniknięcia „zapasowego” podatku u źródła.   

 

Oświadczam, że jestem Członkiem grupy objętej ugodą oraz, że informacje podane powyżej są prawdziwe i zgodne z 

posiadaną przeze mnie wiedzą. Rozumiem, że Administrator Roszczenia ma prawo zweryfikować moje Roszczenie. 

 

Podpis: ________________________________________________ Data:_______________________ 


