
   

Co się stanie, jeśli mój wniosek 
tymczasowy zostanie odrzucony? 
 
Odrzucenie wniosku tymczasowego 

Po dalsze 
informacje  

 

nie pozbawia cię możliwości 
ubiegania się o świadczenie,  
o którego przyznanie się starasz na 
etapie ostatecznego rozpoznania 
twojego wniosku o kompensatę. 
 
Trybunał powiadomi cię, czy będziesz 

i pomoc 
skontaktuj się  

z Twoim 

Trybunał ds. 
Kompensat 
dla Ofiar 
musiał przedstawić jakieś informacje 
uzupełniające niezbędne do dalszego 
rozpatrzenia wniosku tymczasowego.
 
 
Czy w przypadku odrzucenia 
wniosku tymczasowego można 
odwołać się od tej decyzji? 
 
Nie, ponieważ nie stanowi ona 
ostatecznego postanowienia 
Trybunału, a tylko postanowienia 
ostateczne podlegają odwołaniom. 
 
 
Z jakich innych form pomocy 
mogą korzystać ofiary 
przestępstw? 
 
Należy zadzwonić do Victim 
Support Agency pod nr. tel. 1300  
659 419. Placówka ta świadczy szereg 
usług i form pomocy dla ofiar 
przestępstw. 

lokalnym 
sądem. 

 
Adres 

internetowy: 
www.vocat.vic.gov.au
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Co się stanie, jeśli mój wniosek tymczasowy zostanie odrzucony?





Odrzucenie wniosku tymczasowego nie pozbawia cię możliwości ubiegania się o świadczenie, 


o którego przyznanie się starasz na etapie ostatecznego rozpoznania twojego wniosku o kompensatę.





Trybunał powiadomi cię, czy będziesz musiał przedstawić jakieś informacje uzupełniające niezbędne do dalszego rozpatrzenia wniosku tymczasowego.








Czy w przypadku odrzucenia wniosku tymczasowego można odwołać się od tej decyzji?





Nie, ponieważ nie stanowi ona ostatecznego postanowienia Trybunału, a tylko postanowienia ostateczne podlegają odwołaniom.








Z jakich innych form pomocy mogą korzystać ofiary przestępstw?





Należy zadzwonić do Victim Support Agency pod nr. tel. 1300  659 419. Placówka ta świadczy szereg usług i form pomocy dla ofiar przestępstw.





Po dalsze informacje 


i pomoc skontaktuj się 


z Twoim lokalnym sądem.





Adres internetowy:


www.vocat.vic.gov.au








Trybunał ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw
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Na czym polega przyznanie tymczasowej kompensaty?





Tymczasowa kompensata jest przyznawana w przypadkach, gdy wnioskodawca ubiega się �o natychmiastową pomoc w pokryciu kosztów. Nie oznacza to, że na tym etapie zostanie rozpoznany cały wniosek o kompensatę.








Kiedy powinienem złożyć wniosek o przyznanie tymczasowej kompensaty?





Tymczasowa kompensata jest przyznawana po uprzednim złożeniu wniosku o kompensatę, lecz przed ostatecznym rozpatrzeniem tego wniosku przez trybunał.








Jak można ubiegać się 


o przyznanie tymczasowej kompensaty?





Pisemny wniosek w tej sprawie należy złożyć w trybunale. Należy dołączyć doń dokumentację uzupełniającą niezbędną do rozpoznania wniosku tymczasowego, taką jak faktury, potwierdzenia zapłaty czy ewentualne protokoły i opinie biegłych.





Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o przyznanie tymczasowej kompensaty?





Sekretarz trybunału może rozpatrywać wnioski tymczasowe 


o zwrot kosztów do maksymalnej kwoty $1000, poniesionych na leczenie, pomoc terapeutyczną 


i inne wydatki. Na ile to możliwe, wnioski o tymczasową kompensatę podlegające rozpatrzeniu przez sekretarza trybunału są rozpoznawane �w ciągu doby od chwili otrzymania wniosku. Wszelkie inne wnioski tymczasowe są kierowane do rozpatrzenia przez sędziego trybunału. Trybunał stara się podejmować decyzje w terminie �2 tygodni, aczkolwiek czasem zdarzają się opóźnienia.








Co jest brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku tymczasowego?





Trybunał może przyznać kompensatę tymczasową w przypadkach, które uzna za uzasadnione, np. jeśli wniosek jest pilny. W toku rozpoznawania wniosku tymczasowego trybunał rozpatrzy wszelkie dokumenty uzupełniające wraz z wnioskiem �o kompensatę i materiałami otrzymanymi z innych źródeł, takich jak Policja Wiktoriańska.








W jaki sposób zostanę powiadomony o decyzji?





Trybunał powiadomi cię pisemnie �o decyzji w sprawie twojego wniosku o przyznanie kompensaty tymczasowej.





Co nastąpi, jeśli kompensata tymczasowa zostanie mi przyznana?�


Jeśli przyznana ci kompensata tymczasowa polega na zwrocie kosztów bezpośrednio tobie, zostanie do ciebie wysłane zawiadomienie potwierdzające szczegóły kompensaty. Wkrótce po tym otrzymasz oddzielnie czek.


Jeśli kompensata polega na zwrocie kosztów bezpośrednio usługodawcy, zarówno ty jak �i usługodawca zostaniecie powiadomieni o decyzji. Wkrótce po tym zostanie usługodawcy przesłany oddzielnie czek.


Jeśli ubiegasz się o kompensatę polegającą na zatwierdzeniu przyszłych kosztów, zarówno ty jak i usługodawca zostaniecie powiadomieni o decyzji pisemnie. Po otrzymaniu usługi fakturę lub potwierdzenie zapłaty należy przesłać bezpośrednio do trybunału w celu otrzymania zwrotu kosztu tej usługi.
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Na czym polega przyznanie 
tymczasowej kompensaty? 
 
Tymczasowa kompensata jest 
przyznawana w przypadkach, gdy 
wnioskodawca ubiega się  
o natychmiastową pomoc w pokryciu 
kosztów. Nie oznacza to, że na tym 
etapie zostanie rozpoznany cały 
wniosek o kompensatę. 
 
 
Kiedy powinienem złożyć wniosek 
o przyznanie tymczasowej 
kompensaty? 
 
Tymczasowa kompensata jest 
przyznawana po uprzednim złożeniu 
wniosku o kompensatę, lecz przed 
ostatecznym rozpatrzeniem tego 
wniosku przez trybunał. 
 
 
Jak można ubiegać się  
o przyznanie tymczasowej 
kompensaty? 
 
Pisemny wniosek w tej sprawie należy 
złożyć w trybunale. Należy dołączyć 
doń dokumentację uzupełniającą 
niezbędną do rozpoznania wniosku 
tymczasowego, taką jak faktury, 
potwierdzenia zapłaty czy ewentualne 
protokoły i opinie biegłych. 

Jak długo trwa rozpatrywanie 
wniosku o przyznanie 
tymczasowej kompensaty? 
 
Sekretarz trybunału może 
rozpatrywać wnioski tymczasowe  
o zwrot kosztów do maksymalnej 
kwoty $1000, poniesionych na 
leczenie, pomoc terapeutyczną  
i inne wydatki. Na ile to możliwe, 
wnioski o tymczasową kompensatę 
podlegające rozpatrzeniu przez 
sekretarza trybunału są rozpoznawane 
w ciągu doby od chwili otrzymania 
wniosku. Wszelkie inne wnioski 
tymczasowe są kierowane do 
rozpatrzenia przez sędziego 
trybunału. Trybunał stara się 
podejmować decyzje w terminie  
2 tygodni, aczkolwiek czasem zdarzają 
się opóźnienia. 
 
 
Co jest brane pod uwagę przy 
rozpatrywaniu wniosku 
tymczasowego? 
 
Trybunał może przyznać kompensatę 
tymczasową w przypadkach, które 
uzna za uzasadnione, np. jeśli wniosek 
jest pilny. W toku rozpoznawania 
wniosku tymczasowego trybunał 
rozpatrzy wszelkie dokumenty 
uzupełniające wraz z wnioskiem  
o kompensatę i materiałami 
otrzymanymi z innych źródeł, takich 
jak Policja Wiktoriańska. 
 

W jaki sposób zostanę 
powiadomony o decyzji? 
 
Trybunał powiadomi cię pisemnie  
o decyzji w sprawie twojego wniosku 
o przyznanie kompensaty 
tymczasowej. 
 
Co nastąpi, jeśli kompensata 
tymczasowa zostanie mi 
przyznana? 
 
1. Jeśli przyznana ci kompensata 

tymczasowa polega na zwrocie 
kosztów bezpośrednio tobie, 
zostanie do ciebie wysłane 
zawiadomienie potwierdzające 
szczegóły kompensaty. Wkrótce 
po tym otrzymasz oddzielnie 
czek. 

2. Jeśli kompensata polega na 
zwrocie kosztów bezpośrednio 
usługodawcy, zarówno ty jak  
i usługodawca zostaniecie 
powiadomieni o decyzji. Wkrótce 
po tym zostanie usługodawcy 
przesłany oddzielnie czek. 

3. Jeśli ubiegasz się o kompensatę 
polegającą na zatwierdzeniu 
przyszłych kosztów, zarówno ty 
jak i usługodawca zostaniecie 
powiadomieni o decyzji pisemnie. 
Po otrzymaniu usługi fakturę lub 
potwierdzenie zapłaty należy 
przesłać bezpośrednio do 
trybunału w celu otrzymania 
zwrotu kosztu tej usługi. 

 

 


