W JAKI SPOSÓB ZWRÓCIĆ SIĘ DO SĄDU
APELACYJNEGO Z WNIOSKIEM O BEZPŁATNE
UCZESTNICTWO W POSTĘPOWANIU APELACYJNYM
Kto może poprosić sąd o bezpłatne uczestnictwo w
postępowaniu apelacyjnym?
Każdy kto musi zapłacić opłatę w sądzie apelacyjnym w
ramach apelacji, może poprosić sąd o bezpłatne
uczestnictwo w postępowaniu. Można złożyć wniosek w
imieniu własnym, w imieniu swojego nieletniego dziecka lub
w imieniu osoby nieposiadającej zdolności prawnej, lecz nie
w imieniu kogokolwiek innego. UWAGA: Ten formularz nie
może być użyty do zwolnienia od opłat należnych w sądzie
pierwszej instancji lub należnych sekretarzom za
przygotowanie kompletu dokumentów apelacji.
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Wniosek o odstąpienie od wymogu opłat
sądowych (sąd apelacyjny) (Application for Waiver
of Court Fees (Appellate Court)) podaje sądowi
informacje dotyczące dochodu i wydatków
wnioskodawcy, aby sąd mógł podjąć decyzję, czy
wnioskodawca może uczestniczyć w postępowaniu
apelacyjnym bezpłatnie.
Orzeczenie w sprawie odstąpienia od wymogu
opłat sądowych (sąd apelacyjny) (Order for Waiver
of Court Fees (Appellate Court)), które będzie użyte
przez sąd do wydania decyzji czy wniosek zostanie
zaakceptowany czy oddalony. Należy wypełnić górną
część Orzeczenia i załączyć do Wniosku o odstąpienie
od wymogu opłat sądowych.
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Istnieją dwa formularze:
o

Czy muszę zapłacić opłatę za złożenie wniosku o
odstąpienie od wymogu opłat sądowych?
Nie, nie ma opłat za złożenie wniosku o odstąpienie od
wymogu opłat sądowych.
Jak mogę udowodnić, że nie stać mnie na zapłacenie
opłat sądowych?
Sędzia może zażądać udowodnienia informacji podanych
we wniosku.
 Jeśli wnioskodawca otrzymuje świadczenia
państwowe (uzupełniająca zapomoga rządowa;
pomoc dla osób starszych, niewidzących i
niepełnosprawnych; tymczasowa pomoc dla rodzin
potrzebujących; pomoc stanowa dla dzieci i rodzin;
kartki żywnościowe; pomoc ogólna; LUB przejściowa
pomoc), powinien w momencie składania formularzy
przedstawić aktualny dowód uprawnień i wykaz
świadczeń 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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Jakie formularze należy wypełnić, aby sąd apelacyjny
zezwolił na bezpłatne uczestnictwo w postępowaniu
apelacyjnym?

Rozpatrzenie wniosku może zająć sądowi
apelacyjnemu około dwóch tygodni, aby zadecydować,
czy wymagane będą opłaty sądowe, a więc nie należy
czekać do ostatniej chwili.
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Jak dowiem się, czy obowiązują opłaty za wniesienie
dokumentów do sądu apelacyjnego?
Sekretarz sądu apelacyjnego może poinformować, czy
obowiązuje opłata za wniesienie dokumentu do sądu.
Przepis 313 Sądu Najwyższego wymaga, aby osoba
wnosząca apelację zapłaciła opłatę w wysokości 50 USD.
Przepis 313 wymaga, aby wszystkie pozostałe strony
zapłaciły opłatę w wysokości 30 USD.
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Gdzie mogę znaleźć potrzebne mi formularze?
o Formularze można znaleźć na stronie:
www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/.
o Można również poprosić sekretarza sądu apelacyjnego
o kopię.
Kiedy należy wnieść wniosek o odstąpienie od
wymogu opłat sądowych?
o Wniosek o odstąpienie od wymogu opłat sądowych
należy złożyć w momencie złożenia pierwszego
dokumentu w sądzie apelacyjnym.

Czy muszę wnosić wniosek o odstąpienie od wymogu
opłat sądowych za każdym razem, kiedy chcę złożyć
jakiś dokument?
Nie. Po wydaniu przez sąd orzeczenia o odstąpieniu od
wymogu opłat sądowych nie jest wymagane wnoszenie
kolejnych wniosków podczas procesu apelacyjnego.
Niemniej jednak, w przypadku wniesienia innej sprawy do
sądu apelacyjnego, będzie konieczne złożenie
oddzielnego wniosku.
Co należy zrobić po wypełnieniu wniosku o
odstąpienie od wymogu opłat sądowych i orzeczenia
w sprawie odstąpienia od wymogu opłat sądowych?
Czynność 1 – Złożyć formularze w kancelarii sądu
apelacyjnego.
o Formularze muszą być złożone w sądzie apelacyjnym,
w którym wniesiono sprawę apelacyjną. Apelacja
zostanie rozpatrzona w sądzie apelacyjnym rejonu, w
którym znajduje się sąd pierwszej instancji, który
wydał orzeczenie w danej sprawie. Należy sprawdzić,
do którego sądu apelacyjnego należy wnieść sprawę
na interakcyjnej mapie na stronie:
www.illinoiscourts.gov/AppellateCourt/DistrictMap.asp
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Należy wysłać oryginalne formularze wraz z jedną
kopią do kancelarii sądu apelacyjnego w rejonie, w
którym wniesiono apelację.
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Czynność 2 – Czekać na decyzję.
o Sąd apelacyjny rozpatrzy wniosek o odstąpienie od
wymogu opłat sądowych i zadecyduje, czy opłaty
sądowe będą wymagane.
o Sąd apelacyjny może zażądać od wnioskodawcy
więcej informacji. Sąd apelacyjny zawiadomi
wnioskodawcę, czy potrzebne będzie więcej informacji
lub dokumentów lub stawienie się w sądzie.
Po wydaniu orzeczenia, sąd wypełni orzeczenie w sprawie
odstąpienia od wymogu opłat sądowych. Orzeczenie w
sprawie odstąpienia od wymogu opłat sądowych
poinformuje, czy opłaty będą wymagane. Sekretarz
sądu apelacyjnego wyśle kopię tego orzeczenia do
wnioskodawcy.
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Adres sądu apelacyjnego dla danej apelacji może być
podany w otrzymanych pismach sądowych. Adres
można również znaleźć na stronie:
http://www.illinoiscourts.gov/AppellateCourt/
ClerksDefault.asp
Należy zrobić kopię wypełnionego wniosku o
oddalenie wymogu opłat sądowych dla siebie.
Złożyć formularze w kancelarii sądu apelacyjnego
osobiście lub drogą pocztową.
W momencie składania wniosku o odstąpienie od
wymogu opłat sądowych trzeba będzie również złożyć
osobiście lub pocztą wszelkie pozostałe formularze,
jakie planuje się wnieść, takie jak wniosek o wpis do
rejestru, wniosek lub protokół z dokumentacją.
Formularze można znaleźć na stronie:
www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/
Osobiste złożenie formularzy
 Należy udać się do sądu apelacyjnego w rejonie,
w którym została wniesiona apelacja.
 Dać sekretarzowi sądu apelacyjnego oryginalne
formularze i kopie do ostemplowania.
 Sekretarz sądu apelacyjnego zatrzyma oryginalne
formularze i odda kopie.
Wysłanie wniosku pocztą
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