Informacja dotycząca wypełniania formularza
Wniosek o odstąpienie od wymogu opłat sądowych
(sąd apelacyjny)
WAŻNE: Niniejsza informacja i instrukcje nie stanowią porady prawnej. Ich celem jest jedynie udzielenie
pomocy w użyciu formularzy Wniosek o odstąpienie od wymogu opłat sądowych i Orzeczenie w sprawie
odstąpienia od wymogu opłat sądowych w sądzie apelacyjnym. Wykorzystanie formularzy nie
gwarantuje pomyślnego wyniku w sprawie.



Nazwa formularza:

Wniosek o odstąpienie od wymogu opłat sądowych
(sąd apelacyjny) (Application for Waiver of Court Fees
(Appellate Court))
Orzeczenie w sprawie odstąpienia od wymogu opłat
sądowych (sąd apelacyjny) (Order for Waiver of Court Fees
(Appellate Court))

io

n



on

ly

Aby dowiedzieć się, jak należy wypełnić formularze i wnieść je do sądu, należy zapoznać się z
informacją W jaki sposób zwrócić się z wnioskiem do sądu apelacyjnego o bezpłatne uczestnictwo w
postępowaniu apelacyjnym (How to Ask the Appellate Court to Participate in an Appeal for Free) i z
instrukcjami na formularzach.

Zwrócenie się do sądu o bezpłatne uczestnictwo w postępowaniu
apelacyjnym. Jeśli wnioskodawca uzyskał uprzednio zwolnienie od
opłat w postępowaniu sądowym, nie ma ono zastosowania w
odniesieniu do opłat obowiązujących w sądzie apelacyjnym.

Rodzaje spraw, w których
formularze MOGĄ być użyte:

Wszystkie sprawy wnoszone do sądu apelacyjnego.
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Ten formularz nie może być użyty w celu zwolnienia od opłat
należnych w sądzie pierwszej instancji lub należnych sekretarzom
za przygotowanie kompletu dokumentów apelacji.
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Rodzaje spraw, w których
formularze NIE MOGĄ
być użyte:
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Cel formularzy:

Potrzebne będą informacje dotyczące dochodu i wydatków przez
ostanie 12 miesięcy oraz wartość posiadanego mienia, w tym
nieruchomości, dla:
 wnioskodawcy,
 osób na utrzymaniu wnioskodawcy oraz
 jeśli formularz jest wypełniany w imieniu osoby nieletniej lub
nie posiadającej władzy prawnej, potrzebne będą informacje
dotyczące tej osoby.
Jeśli wnioskodawca otrzymuje świadczenia państwowe, powinien w
momencie składania formularzy dostarczyć aktualny dowód
uprawnień od instytucji udzielającej świadczeń.
Jeśli wnioskodawca nie otrzymuje świadczeń państwowych,
powinien w momencie składania formularzy dostarczyć dokumenty
z informacjami wykazującymi dochód i wydatki.
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Specjalne informacje lub
dokumenty potrzebne do
wypełnienia formularzy:

Ustawy odnoszące się do
formularzy:

Nie ma ogólnostanowych przepisów dotyczących formularzy, lecz
każdy sąd apelacyjny ustosunkuje się przychylnie do Wniosku o
odstąpienie od wymogu opłat sądowych w odpowiednich
okolicznościach.

Zatwierdzone formularze Sądu Najwyższego stanu Illinois można znaleźć na stronie: http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/.
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Aby znaleźć więcej informacji:

Należy zapoznać się z informacją zatytułowaną W jaki sposób
zwrócić się z wnioskiem do sądu apelacyjnego o bezpłatne
uczestnictwo w postępowaniu apelacyjnym, która towarzyszy tym
formularzom. Można również skontaktować się z sądem
apelacyjnym, w którym wnoszona jest sprawa. Informacje
kontaktowe dla odpowiedniego sądu apelacyjnego znaleźć można
na stronie:
http://www.illinoiscourts.gov/AppellateCourt/ClerksDefault.asp
Więcej informacji znaleźć można na stronie:
http://illinoiscourts.gov/CivilJustice/LanguageAccess/Guide_for_Appeals
_to_the_Illinois_Appellate_Court_rev_093016.pdf
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Gdzie znaleźć formularze i
informację z instrukcjami:
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