
 
Petty Debts Court 

(Sąd ds. drobnych roszczeń) 
NAKAZ STAWIENNICTWA 

 
POZWANY: Osoba winna / osoby winne pieniądze (tytuł + imię i nazwisko dla każdej z takich osób) 
 
ADRES:  Ostatni znany adres Pozwanego (w przypadku prowadzenia działalności jako spółka 

kapitałowa nazwa i adres muszą być wpisane do rejestru JFSC – proszę sprawdzić na stronie) 

Są Państwo zobowiązani do stawienia się w: 
THE PETTY DEBTS COURT 

Sąd Grodzki, Union Street, St. Helier, Jersey 
w środę, dn. ………… 20.. o godz. 10.00 

w charakterze pozwanego w związku z roszczeniem, którego szczegóły przedstawiono poniżej. 
(datę sądową podaje Sekretarz sądu) 

 
BRAK STAWIENNICTWA MOŻE SKUTKOWAĆ WYDANIEM DECYZJI ZAOCZNEJ. 

 
POWÓD: Osoba żądająca /osoby żądające pieniędzy (tytuł + imię i nazwisko dla każdej z takich osób) 

ADRES:  Ostatni znany adres Powoda (w przypadku prowadzenia działalności jako spółka kapitałowa 

nazwa i adres muszą być wpisane do rejestru JFSC – proszę sprawdzić na stronie) 

Wystąpienie z pozwem przeciwko Pozwanemu o zapłatę kwoty … GBP w ramach żądanej sumy (bez 
odsetek lub kosztów), o którą Powód występuje w odniesieniu do: 
Krótki opis roszczenia, przykłady: 
- saldo należności z tytułu faktury nr 1234 z dnia 13 czerwca 2019 za dostawę usług elektrycznych w 

dniach od 2 kwietnia 2019 do 10 czerwca 2019 
- pożyczka osobista udzielona Pozwanemu w dniu 12 października 2017, której Pozwany nie spłacił 

zgodnie z obietnicą. 
 

Niniejsze wezwanie do Sądu zostanie anulowane, jeśli przed upływem podanej daty spłacą Państwo kwotę 
GBP będącą sumą a), b), c) i d), tzn.: 
 

a) kwotę roszczenia w wysokości kwoty roszczenia (bez odsetek lub kosztów); 
b) odsetki od powyższej kwoty w wysokości określonej przez Sąd do dnia wskazanego powyżej, będące 

sumą GBP, pozostawić puste, jeśli nie wnoszą Państwo o odsetki umowne; 
c) stałe koszty w kwocie GBP, patrz koszty sądowe na odwrocie; oraz 
d) koszty postępowania sądowego w kwocie GBP, patrz koszty sądowe na odwrocie (mogą zostać 

odliczone w przypadku wniesienia opłaty w ciągu pięciu dni przed powyższą datą). 
 
Data …………………. 2020 
Data złożenia Nakazu stawiennictwa w sądzie Petty Debts Court 
 

(Podpis) proszę podpisać Powód 
 

Powyższe wytyczne przetłumaczono dla ułatwienia na Państwa podstawowy język, ale 
Przedstawienie roszczeń należy składać do Kancelarii sądu wyłącznie w języku angielskim. 



(1) Po otrzymaniu wezwania Pozwany musi zadzwonić do sekretarza Petty Debts Court (sądu ds. 
drobnych roszczeń) pod numer 440081 lub wysłać wiadomość e-mail na adress pdc@courts.je  
potwierdzić uczestnictwo.  

 
W poniedziałek poprzedzający datę stawienia się w sądzie zarówno Powód, jak i Pozwany 
otrzyma informację o dniu i godzinie rozprawy. Mają oni obowiązek zapewnienia dostępności 
w podanym terminie.  

 
 
 

Koszty postępowania sądowego: 
 

(2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koszty stałe: 
 
 

 

 

 

 

 

Aby umożliwić rozpatrzenie swojego roszczenia, należy u Sekretarza sądu Petty Debts Court złożyć 
następujące dokumenty: 

 przedstawienie roszczeń (bez daty ani podpisu); 
 1 Nakaz stawiennictwa dla każdego Pozwanego (z datą i podpisem Powoda)  

plus 1 kopia każdego z nich; 
 egzemplarz Pisma przedprocesowego (7/14 dni); 

 1 zaadresowana koperta ze znaczkiem dla każdego Pozwanego; 
 właściwy koszt postępowania sądowego  

(w gotówce, czeku lub potwierdzenie wpłaty w kasie sądu). 

Kwota roszczenia Należna opłata 

Do 100,00 GBP 7,00 GBP 

Od 100,01 GBP do 500,00 GBP 16,00 GBP 

Od 500,01 GBP do 1000,00 GBP 35,00 GBP 

Od 1000,01 GBP do 5000,00 GBP 90,00 GBP 

Od 5000,01 GBP do 10 000,00 GBP 130,00 GBP 

Od 10 000,01 GBP do 15 000,00 GBP 165,00 GBP 

Od 15 000,01 GBP do 25 000,00 GBP 220,00 GBP 

Od 25 000,01 GBP do 30 000,00 GBP 330,00 GBP 

Kwota roszczenia Mogą Państwo żądać 

Do 100,00 GBP 30,00 GBP 

Od 100,01 GBP do 500,00 GBP 60,00 GBP 

Od 500,01 GBP do 1000,00 GBP 120,00 GBP 

Od 1000,01 GBP do 2500,00 GBP 180,00 GBP 

Od 2500,01 GBP do 10 000,00 GBP 240,00 GBP 

Od 10 000,01 GBP do 30 000,00 300,00 GBP 


