DLACZEGO POLICJA ZATRZYMUJE OBYWATELI?
Istnieje
wiele
różnych
powodów
zatrzymania przez policję. Bez względu
na powód, funkcjonariusz wymaga
współpracy ze strony obywatela.
•

Obywatel popełnił wykroczenie
drogowe.

•

Obywatel może pasować do opisu
podejrzanej osoby.

•

Funkcjonariusz może myśleć, że
obywatel ma problem i potrzebuje
pomocy.

•

Obywatel może być świadkiem
przestępstwa.

W przypadku zatrzymania przez policję
podczas prowadzenia pojazdu można
odczuwać dezorientację, niepokój, a nawet
złość. Są to naturalne uczucia, należy
jednak pamiętać, że wstrzymanie ruchu
może
być
również
stresujące
i niebezpieczne dla funkcjonariusza policji.
Każdego
roku
wielu
funkcjonariuszy
organów ochrony porządku publicznego
ginie lub odnosi poważne obrażenia
podczas przeprowadzania „rutynowego”
zatrzymania. Funkcjonariusze policji są
szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo
o zmroku.
Uwzględniając
powyższe,
każda
przestrzegająca prawa osoba może
przyjąć
postawę,
która
złagodzi
dyskomfort tego doświadczenia.

PAMIĘTAJ:
PODCZAS WSZYSTKICH PRZYPADKÓW
ZATRZYMANIA
OD
OBYWATELI
WYMAGA SIĘ WSPÓŁPRACY ZGODNIE
Z INSTRUKCJAMI POLICJI.

Ustawa o ruchu drogowym i pojazdach
stanu Nowy Jork (NYS Vehicle & Traffic
Law) wymaga od wszystkich kierowców
ustąpienia pierwszeństwa przejazdu
pojazdom uprzywilejowanym. Kierowcy
powinni natychmiast zjechać na prawe
pobocze, zatrzymać się i pozostać
w miejscu do czasu przejechania
pojazdu uprzywilejowanego.

W PRZYPADKU ZATRZYMANIA
PRZEZ POLICJĘ NALEŻY
PAMIĘTAĆ:

7. Jeśli

1. Funkcjonariusz policji może nakazać

8. W przypadku zatrzymania po zmroku należy

zjechanie na pobocze w dowolnym
momencie z powodu wykroczenia
drogowego lub śledztwa policyjnego.

dokumenty znajdują
się
poza
zasięgiem,
należy
powiadomić
funkcjonariusza o zamiarze sięgnięcia po
nie.
włączyć światła wewnętrzne, tak aby
funkcjonariusz widział, że wszystko jest
w porządku i nie ma ukrytych zagrożeń.

2. W

9. Jeśli w pojeździe znajdują się pasażerowie,

3. Należy pozostać w samochodzie, chyba że

10. Funkcjonariusz może

przypadku
dostrzeżenia
czerwonych świateł górnych i/lub
usłyszenia syreny należy zachować
spokój i bezpiecznie zjechać na
pobocze po prawej stronie drogi.
funkcjonariusz nakaże inaczej.

4. Należy trzymać dłonie na kierownicy, tak aby
funkcjonariusz je widział. Ukryte dłonie mogą
oznaczać zagrożenie dla funkcjonariusza.

5. Należy

unikać wszelkich gwałtownych
ruchów, w szczególności w stronę podłogi,
tylnego fotela lub w stronę fotela pasażera.
Działania te mogą zostać zinterpretowane
jako sięganie po broń.

6. Nie należy natychmiast sięgać po prawo

jazdy lub inne dokumenty, tylko poczekać, aż
funkcjonariusz o nie poprosi. Prawo stanu
Nowy Jork wymaga od kierowców okazania
prawa
jazdy,
dowodu
rejestracyjnego
i ubezpieczenia.

należy zachęcić ich do zachowania ciszy
i wykonywania instrukcji. Kierowca pojazdu
ponosi wyłączną odpowiedzialność za
samochód i pasażerów.
wystawić mandat.
W przypadku niejasności odnośnie powodu
jego
przyznania
należy
poprosić
funkcjonariusza o wyjaśnienie.

11. Należy unikać dyskutowania. Wykłócanie się
nie
zmieni
decyzji
funkcjonariusza.
W przypadku kwestionowania popełnienia
wykroczenia istnieje możliwość wyjaśnienia
kwestii w sądzie.

12. Wiele wydziałów korzysta z jednoosobowych
wozów
patrolowych,
szczególnie
na
przedmieściach. Nie należy się niepokoić,
jeśli w zatrzymaniu bierze więcej niż jeden
oznaczony pojazd.

13. W przypadku otrzymania mandatu należy
odebrać go ze spokojem. Przyjęcie mandatu
nie oznacza przyznania się do winy.

Każda
sytuacja
jest
i funkcjonariusz policji musi
swoją reakcję do okoliczności.

wyjątkowa
dopasować

OGÓLNIE FUNKCJONARIUSZ
POLICJI:
•

Poda imię i nazwisko oraz nr odznaki na
żądanie.

•

Funkcjonariusz
policji,
który
nie
jest
w mundurze,
przedstawi
odpowiedni
identyfikator; można poprosić o potwierdzenie
wiarygodności w celu uzyskania pewności, że
jest to funkcjonariusz organu ochrony porządku
publicznego.

•

Poinformuje o powodzie zatrzymania.

•

Użyje siły, wyłącznie jeśli jest to niezbędne
w celu przeprowadzenia zatrzymania osoby
podejrzanej oraz dokonania aresztu więźnia.

•

Nie
będzie
dokonywać
przeszukania
osobistego osoby o odmiennej płci, poza
sytuacją
zapobiegania
obrażeniom
funkcjonariusza lub innej osoby lub w celu
zapobiegnięcia wyrzuceniu lub zniszczeniu
dowodu oraz

•

Dokona
aresztowania
wyłącznie
za
przestępstwo
popełnione
w
obecności
funkcjonariusza lub jeśli ma on uzasadnione
powody, aby wierzyć, że osoba ta właśnie
popełniła przestępstwo.

•

Wydział Policji okręgu Suffolk nie sprawdza
statusu imigracyjnego ofiar, świadków ani osób
proszących
o
pomoc
policji,
bądź
otrzymujących taką pomoc.

PYTANIA / ZAŻALENIA / POCHWAŁY
Wydział Policji okręgu Suffolk docenia Państwa opinię.
Pochwały lub zażalenia dotyczące Wydziału Policji
okręgu Suffolk lub jego personelu można zgłaszać
przełożonemu SCPD lub dzwoniąc pod nr Biura Spraw
Wewnętrznych (631) 852-6265; lub kontaktując się
bezpośrednio z Komisją ds. praw człowieka okręgu
Suffolk pod nr (631) 853-5480.

Komenda Policji
30 Yaphank Avenue, Yaphank

852-6000

Biuro Spraw Wewnętrznych
Yaphank
852-6265
Nr bezpłatny
1-888-382-1798
Hate Crimes Unit, Yaphank

852-6323

1. posterunek
555 Rt. 109, Lindenhurst

854-8100

2. posterunek
1071 Park Avenue, Huntington

854-8200

3. posterunek
th
1630 5 Avenue, Bay Shore

854-8300

4. posterunek
727 Veterans Memorial Hwy,
Smithtown

ROBIĆ

854-8400

5. posterunek
125 Waverly Avenue, Patchogue

W PRZYPADKU

854-8500

6. posterunek
400 Rt. 25, Selden

854-8600

7. posterunek
1491 William Floyd Parkway, Shirley 852-8700

Zapraszamy online na stronę www.suffolkpd.org
Poufna infolinia dla osób pomagających
w zapobieganiu przestępstwom
1-800-220-TIPS
Wiadomość tekstowa: SCPD + wiadomość
na nr 274637
Lub: www.tipsubmit.com
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