
   

Co sie stanie, jeśli mój wniosek  
o dokonanie zmiany kompensaty 
zostanie odrzucony? 
Decyzja trybunału o odrzuceniu 
wniosku jest postanowieniem 

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. 
 
Co nastąpi, jeśli już otrzymałem 
maksymalną kwotę kompensaty, 
jaka mi przysługuje? 
Jeśli już otrzymaleś kompensatę  
w kwocie do maksymalnego przysługu-
jącego ci pułapu, trybunał nie może 
przyznać ci dalszych świadczeń. 
Przepisy ustawy pozwalają na przyzna-
nie świadczeń jedynie w ramach 
zatwierdzonych sądownie limitów, które
różnią się w zależności od kategorii 
kompensaty. 

Po dalsze 
informacje  
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ostatecznym.  Jeśli nie zgadzasz się z tą 
decyzją, możesz złożyć wniosek o jej 
ponowne rozpatrzenie. Trybunał nie 
może uchylić decyzji o odrzuceniu 
wniosku o zmianę kompensaty, lecz 
może przyjąć następny taki wniosek, 
jeśli w trybunale mogą zostać  
przedstawione jakieś nowo zaistniałe 
fakty i okoliczności.  
 
A jeśli nie jestem zadowolony  
z decyzji o odrzuceniu wniosku? 
Masz prawo udać się do Wiktoriań-
skiego Trybunału Spraw Cywilno-

i pomoc 
skontaktuj się  

z Twoim 
lokalnym 

sądem. 
  

Kompensat 
dla Ofiar 

Przestępstw 
  
  
  
  


		

		

		





		

		

		





Co sie stanie, jeśli mój wniosek �o dokonanie zmiany kompensaty zostanie odrzucony?


Decyzja trybunału o odrzuceniu wniosku jest postanowieniem ostatecznym.  Jeśli nie zgadzasz się z tą decyzją, możesz złożyć wniosek o jej ponowne rozpatrzenie. Trybunał nie może uchylić decyzji o odrzuceniu wniosku o zmianę kompensaty, lecz może przyjąć następny taki wniosek, jeśli w trybunale mogą zostać  przedstawione jakieś nowo zaistniałe fakty i okoliczności. 





A jeśli nie jestem zadowolony �z decyzji o odrzuceniu wniosku?


Masz prawo udać się do Wiktoriań-skiego 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.





Co nastąpi, jeśli już otrzymałem maksymalną kwotę kompensaty, jaka mi przysługuje?


Jeśli już otrzymaleś kompensatę �w kwocie do maksymalnego przysługu-jącego ci pułapu, trybunał nie może przyznać ci dalszych świadczeń. Przepisy ustawy pozwalają na przyzna-nie świadczeń jedynie w ramach zatwierdzonych sądownie limitów, które różnią się w zależności od kategorii kompensaty.  
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Co to jest wniosek o zmianę przyznanej kompensaty?


Wniosek o zmianę kompensaty może złożyć wnioskodawca, który ubiega się o dalsze świadczenia, mimo że otrzymał już kompensatę w wyniku ostatecznego rozpoznania jego wniosku �o kompensatę. 





W jakim terminie muszę złożyć wniosek o zmianę przyznanej kompensaty?


Wniosek taki można złożyć 


w jakiejkolwiek chwili po tym, jak trybunał powziął ostateczną decyzję 


w sprawie pierwotnego wniosku 


o kompensatę, ale trzeba to zrobić przed upływem sześciu lat od dnia wydania tej decyzji.





A jeśli w czasie wydania pierwotnej decyzji byłem dzieckiem?


W takim przypadku termin 6 lat cię nie obowiązuje. Jeśli ostateczna decyzja �w sprawie kompensaty zapadła, gdy nie miałeś ukończonych 18 lat, to wówczas możesz składać wniosek o zmianę kompensaty do czasu, aż ukończysz 24 lata.





Jak można ubiegać się o zmianę  przyznanej kompensaty?


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





  





Co jest brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o zmianę przyznanej kompensaty?


Trybunał musi rozważyć co następuje:


wszelkie nowo dostępne materiały dowodowe;


wszelkie zmiany okoliczności, jakie nastąpiły;


wszelkie świadczenia pieniężne otrzymane przez wnioskodawcę,  lub mające zostać mu wypłacone;


jakiekolwiek inne informacje, jakie trybunał uważa za istotnie dla sprawy.�


Co jest brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o zmianę  przyznanej kompensaty?





Trybunał stara się wydawać decyzje 


w sprawie zmiany przyznanej kompensaty w terminie 2 tygodni od ich otrzymania. Czasami zdarzają się opóźnienia i trzeba czekać dłużej, zwłaszcza, jeśli pierwotny wniosek był wniesiony dawno i został już przekazany do archiwum. 





W jaki sposób zostanę powiadomony o decyzji?





Trybunał powiadomi cię pisemnie �o decyzji w sprawie zmiany przyznanej kompensaty. Zawiadomienie zostanie wysłane natychmiast po wydaniu przez sędziego trybunału decyzji w sprawie wniosku.








Co nastąpi, jeśli zmiana  kompensaty zostanie zatwierdzona?�


Jeśli zatwierdzona zmiana polega na zwrocie kosztów bezpośrednio Tobie, zostanie do ciebie wysłane zawiadomienie potwierdzające szczegóły kompensaty. Wkrótce po tym otrzymasz oddzielnie czek.


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


Jeśli ubiegasz się o zmianę  kompensaty 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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Co to jest wniosek o zmianę 
przyznanej kompensaty? 
Wniosek o zmianę kompensaty może 
złożyć wnioskodawca, który ubiega się 
o dalsze świadczenia, mimo że otrzymał
już kompensatę w wyniku ostatecznego 
rozpoznania jego wniosku  
o kompensatę.  
 
W jakim terminie muszę złożyć 
wniosek o zmianę przyznanej 
kompensaty? 
Wniosek taki można złożyć  
w jakiejkolwiek chwili po tym, jak 
trybunał powziął ostateczną decyzję  
w sprawie pierwotnego wniosku  
o kompensatę, ale trzeba to zrobić 
przed upływem sześciu lat od dnia 
wydania tej decyzji. 
 
A jeśli w czasie wydania pierwotnej 
decyzji byłem dzieckiem? 
W takim przypadku termin 6 lat cię nie 
obowiązuje. Jeśli ostateczna decyzja  
w sprawie kompensaty zapadła, gdy nie 
miałeś ukończonych 18 lat, to wówczas 
możesz składać wniosek o zmianę 
kompensaty do czasu, aż ukończysz 24 
lata. 
 
Jak można ubiegać się o zmianę  
przyznanej kompensaty? 
Pisemny wniosek w tej sprawie należy 
złożyć w trybunale. Należy dołączyć 
doń dokumentację uzupełniającą 
niezbędną do rozpoznania wniosku, 
taką jak faktury, potwierdzenia zapłaty 
czy ewentualne protokoły i opinie 
biegłych. 
 
   

Co jest brane pod uwagę przy 
rozpatrywaniu wniosku o zmianę 
przyznanej kompensaty? 
Trybunał musi rozważyć co następuje: 
• wszelkie nowo dostępne materiały 

dowodowe; 
• wszelkie zmiany okoliczności, jakie 

nastąpiły; 
wszelkie ś• wiadczenia pieniężne 
otrzymane przez wnioskodawcę,  
lub mające zostać mu wypłacone; 
jakiekolwiek inne informacje, jakie • 
trybunał uważa za istotnie dla 
sprawy. 
 

Co jest brane pod uwagę przy 
rozpatrywaniu wniosku o zmianę  
przyznanej kompensaty? 
 
Trybunał stara się wydawać decyzje  
w sprawie zmiany przyznanej 
kompensaty w terminie 2 tygodni od ich
otrzymania. Czasami zdarzają się 
opóźnienia i trzeba czekać dłużej, 
zwłaszcza, jeśli pierwotny wniosek był 
wniesiony dawno i został już 
przekazany do archiwum.  
 
W jaki sposób zostanę 
powiadomony o decyzji? 
 
Trybunał powiadomi cię pisemnie  
o decyzji w sprawie zmiany przyznanej 
kompensaty. Zawiadomienie zostanie 
wysłane natychmiast po wydaniu przez 
sędziego trybunału decyzji w sprawie 
wniosku. 
 

Co nastąpi, jeśli zmiana  
kompensaty zostanie zatwierdzona?
 
1. Jeśli zatwierdzona zmiana polega 

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

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

3. Jeśli ubiegasz się o zmianę  
kompensaty 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


