
   

Czy przysługuje mi zwrot kosztów 
pogrzebu? 
Koszty pogrzebu bierze się pod uwagę. 
Kwotę na ich pokrycie odlicza się od 
łącznej kwoty świadczenia przyznanego 

 

Czy zachowanie się ofiary głównej 
może mieć wpływ na decyzję  
o przyznaniu kompensaty?  
Tak. Jeśli trybunał uzna, że ofiara 
swoim zachowaniem przyczyniła się do 
swojej śmierci, może on obniżyć kwotę 
kompensaty lub jej nie przyznać. 
 

A jeśli nie jestem zadowolony  
z ostatecznej decyzji trybunału? 
Masz prawo udać się do Wiktoriańskie-
go Trybunału Spraw Cywilno-
Administracyjnych (VCAT) o ponowne 
rozpatrzenie decyzji. Wnioski należy 
składać w terminie 28 dni od chwili 
otrzymania zawiadomienia o decyzji 
trybunału. Za wniosek do VCAT 
obowiązuje opłata. Po dalsze 
informacje dzwoń do Wydziału Spraw 
Ogólnych (General List) trybunału 
VCAT pod nr. tel. 628 9755. 
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grupie ofiar spokrewnionych. Aby 
starać się o zwrot kosztów pogrzebu, 
wnioskodawca powinien złożyć w 
trybunale pisemne informacje dotyczące
wydanej kwoty wraz z kopią potwier-
dzenia zapłaty lub faktury (tax invoice).
 

Czy mogę ubiegać się o zwrot 
kosztów pogrzebu, jeśli nie jestem 
ofiarą spokrewnioną? 
Osoba, która poniosła koszty pogrzebu 
w wyniku śmierci ofiary głównej, może 
ubiegać się o kompensatę z tytułu tych 
kosztów, jeśli zostały one poniesione 
faktycznie i w uzasadniony sposób. 
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Czy przysługuje mi zwrot kosztów pogrzebu?


Koszty pogrzebu bierze się pod uwagę. Kwotę na ich pokrycie odlicza się od łącznej kwoty świadczenia przyznanego grupie ofiar spokrewnionych. Aby starać się o zwrot kosztów pogrzebu, wnioskodawca powinien złożyć w trybunale pisemne informacje dotyczące wydanej kwoty wraz z kopią potwier-dzenia zapłaty lub faktury (tax invoice).





Czy mogę ubiegać się o zwrot kosztów pogrzebu, jeśli nie jestem ofiarą spokrewnioną?


Osoba, która poniosła koszty pogrzebu w wyniku śmierci ofiary głównej, może ubiegać się o kompensatę z tytułu tych kosztów, jeśli zostały one poniesione faktycznie i w uzasadniony sposób.





Czy zachowanie się ofiary głównej może mieć wpływ na decyzję �o przyznaniu kompensaty? 


Tak. Jeśli trybunał uzna, że ofiara swoim zachowaniem przyczyniła się do swojej śmierci, może on obniżyć kwotę kompensaty lub jej nie przyznać.�


A jeśli nie jestem zadowolony �z ostatecznej decyzji trybunału?


Masz prawo udać się do Wiktoriańskie-go Trybunału Spraw Cywilno-Administracyjnych (VCAT) o ponowne rozpatrzenie decyzji. Wnioski należy składać w terminie 28 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o decyzji trybunału. Za wniosek do VCAT obowiązuje opłata. Po dalsze informacje dzwoń do Wydziału Spraw Ogólnych (General List) trybunału VCAT pod nr. tel. 628 9755.
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Kto może ubiegać się o kompensatę jako ofiara spokrewniona?


Osoba, która w chwili dokonania aktu przemocy:


była członkiem rodziny o bliskim stopniu pokrewieństwa, albo


była na utrzymaniu, albo


pozostawała w zażyłych osobistych stosunkach z:


ofiarą główną, która zmarła na skutek aktu przemocy. Śmierć musiała nastąpić na terytorium Wiktorii.





Kogo uważa się za członka rodziny o bliskim stopniu pokrewieństwa? 


Blisko spokrewniony członek rodziny 


w stosunku do zmarłej w wyniku aktu przemocy ofiary głównej to osoba, która pozostawała w prawdziwie bliskich stosunkach osobistych z tą ofiarą w chwili jej śmierci i która jest:


małżonkiem, rodzicem, opiekunem prawnym lub ojczymem/macochą tej ofiary;


dzieckiem lub pasierbem tej ofiary lub dzieckiem, którego ofiara ta jest opiekunem prawnym;


bratem, siostrą, bratem przyrod-nim lub siostrą przyrodnią ofiary.





A jeśli jestem ciotką, wujkiem, babcią lub dziadkiem zmarłej ofiary głównej?


Możesz złożyć wniosek, jeśli pozosta-wałeś w bardzo zażyłych stosunkach osobistych z ofiarą, ale powinieneś przedstawić osobne pismo wyjaśniające, dlaczego uważasz swoje stosunki z nią za takowe. Nie muszą to być wcale stosunki fizyczne.





Czy mogę otrzymać pomoc terapeutyczną (counselling)?


Jako bliskiemu krewnemu ofiary głównej może ci przysługiwać seria spotkań terapeutycznych �z zatwierdzonym terapeutą, aby pomóc ci przezwyciężyć psychiczne następstwa przeżytej traumatycznej sytuacji.


 


W jaki sposób mogę się ubiegać �o pomoc terapeutyczną?


Należy w tym celu wypelnić formularz wniosku o przyznanie takiej pomocy, do którego należy dołączyć protokół spisany zgodnie z zarządzeniem Practice Direction 9 z 2003 r. (formularze te można pobrać �z www.vocat.vic.gov.au).





Czy mogę otrzymać pomoc terapeutyczną także wówczas, gdy nie złożyłem wniosku o kompensatę w Trybunale ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw?


Nie. Wniosek taki musi zostać złożony zanim wystąpi się o przyznanie pomocy terapeutycznej. 





Czy potrzebny mi jest prawnik?


Nie. Wnioski o kompensatę można składać osobiście lub przez radcę prawnego. Instytut Prawa (The Law Institute) udostępni ci spis prawników w twojej okolicy. Kontakt tel. �z instytutem: 9607-9311. Jeśli twój wniosek zostanie przyjęty, koszty wynajęcia radcy prawnego zostaną ci zwrócone.








Jaki jest termin składania wniosków w trybunale?


Wnioski należy składać w terminie 2 lat od dnia nastąpienia aktu przemocy. Jeśli wniosek został złożony po terminie, należy wystąpić z wnioskiem 


o przedłużenie terminu podając powody opóźnienia.


 


Gdzie można otrzymać formularz wniosku o przedłużenie terminu?


W momencie rejestracji twojego wniosku o przyznanie kompensaty trybunał automatycznie wyśle ci formularz wniosku o przedłużenie terminu.�


Jaka kwota świadczenia może być przyznana ofierze spokrewnionej 


i jak jest ona rozdzielana?


Do podziału przysługuje świadczenie �w maksymalnej kwocie nieprzekra-czającej $100.000. O tym jaka kwota zostanie przyznana każdemu z wniosko-dawców, decyduje sędzia trybunału. Maksymalna kwota świadczenia, jaka może zostać przyznana indywidualnej ofierze spokrewnionej wynosi $50.000. 





Czy muszę stawić się na rozprawę?


Wniosek może zostać rozpoznany podczas rozprawy, lub – jeśli taką opcję wybierzesz – pod twoją nieobecność. Nie każdy wniosek może być jednak rozpatrywany bez udziału wnioskodawcy, zwłaszcza, jeśli wnioski złożyło kilka ofiar spokrewnionych. Wówczas rozprawa dla całej grupy może być konieczna. W razie potrzeby na rozprawę można poprosić �o tłumacza ustnego.



























































VITS�
55170_Related_Victim_Applicant_Pol.doc�



   

Kto może ubiegać się o kompensatę 
jako ofiara spokrewniona? 
Osoba, która w chwili dokonania aktu 
przemocy: 
• była członkiem rodziny o bliskim 

stopniu pokrewieństwa, albo 
• była na utrzymaniu, albo 
• pozostawała w zażyłych osobistych 

stosunkach z: 
ą głównąofiar , która zmarła na skutek 

aktu przemocy. Śmierć musiała nastąpić
na terytorium Wiktorii. 
 
Kogo uważa się za członka rodziny 
o bliskim stopniu pokrewieństwa?  
Blisko spokrewniony członek rodziny  
w stosunku do zmarłej w wyniku aktu 
przemocy ofiary głównej to osoba, 
która pozostawała w prawdziwie 
bliskich stosunkach osobistych z tą 
ofiarą w chwili jej śmierci i która jest: 
• małżonkiem, rodzicem, opiekunem 

prawnym lub ojczymem/macochą 
tej ofiary; 

• dzieckiem lub pasierbem tej ofiary 
lub dzieckiem, którego ofiara ta jest
opiekunem prawnym; 
bratem, siostrą• , bratem przyrod-
nim lub siostrą przyrodnią ofiary. 

 
A jeśli jestem ciotką, wujkiem, 
babcią lub dziadkiem zmarłej ofiary 
głównej? 
Możesz złożyć wniosek, jeśli pozosta-
wałeś w bardzo zażyłych stosunkach 
osobistych z ofiarą, ale powinieneś 
przedstawić osobne pismo wyjaśniające, 
dlaczego uważasz swoje stosunki z nią 
za takowe. Nie muszą to być wcale 
stosunki fizyczne. 

Czy mogę otrzymać pomoc 
terapeutyczną (counselling)? 
Jako bliskiemu krewnemu ofiary 
głównej może ci przysługiwać seria 
spotkań terapeutycznych  
z zatwierdzonym terapeutą, aby pomóc 
ci przezwyciężyć psychiczne następstwa 
przeżytej traumatycznej sytuacji. 
  
W jaki sposób mogę się ubiegać  
o pomoc terapeutyczną? 
Należy w tym celu wypelnić formularz 
wniosku o przyznanie takiej pomocy, 
do którego należy dołączyć protokół 
spisany zgodnie z zarządzeniem 
Practice Direction 9 z 2003 r. 
(formularze te można pobrać  
z www.vocat.vic.gov.au). 
 
Czy mogę otrzymać pomoc 
terapeutyczną także wówczas, gdy 
nie złożyłem wniosku o kompensatę 
w Trybunale ds. Kompensat dla 
Ofiar Przestępstw? 
Nie. Wniosek taki musi zostać złożony 
zanim wystąpi się o przyznanie pomocy 
terapeutycznej.  
 
Czy potrzebny mi jest prawnik? 
Nie. Wnioski o kompensatę można 
składać osobiście lub przez radcę 
prawnego. Instytut Prawa (The Law 
Institute) udostępni ci spis prawników 
w twojej okolicy. Kontakt tel.  
z instytutem: 9607-9311. Jeśli twój 
wniosek zostanie przyjęty, koszty 
wynajęcia radcy prawnego zostaną ci 
zwrócone. 
 

Jaki jest termin składania wniosków 
w trybunale? 
Wnioski należy składać w terminie 2 lat 
od dnia nastąpienia aktu przemocy. Jeśli 
wniosek został złożony po terminie, 
należy wystąpić z wnioskiem  
o przedłużenie terminu podając 
powody opóźnienia. 
  
Gdzie można otrzymać formularz 
wniosku o przedłużenie terminu? 
W momencie rejestracji twojego 
wniosku o przyznanie kompensaty 
trybunał automatycznie wyśle ci 
formularz wniosku o przedłużenie 
terminu. 
 
Jaka kwota świadczenia może być 
przyznana ofierze spokrewnionej  
i jak jest ona rozdzielana? 
Do podziału przysługuje świadczenie 
w maksymalnej kwocie nieprzekra-
czającej $100.000. O tym jaka kwota 
zostanie przyznana każdemu z wniosko-
dawców, decyduje sędzia trybunału. 
Maksymalna kwota świadczenia, jaka 
może zostać przyznana indywidualnej 
ofierze spokrewnionej wynosi $50.000. 
 
Czy muszę stawić się na rozprawę? 
Wniosek może zostać rozpoznany 
podczas rozprawy, lub – jeśli taką opcję
wybierzesz – pod twoją nieobecność. 
Nie każdy wniosek może być jednak 
rozpatrywany bez udziału 
wnioskodawcy, zwłaszcza, jeśli wnioski 
złożyło kilka ofiar spokrewnionych. 
Wówczas rozprawa dla całej grupy 
może być konieczna. W razie potrzeby 
na rozprawę można poprosić  
o tłumacza ustnego.

 


