W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ RAPORT POLICYJNY
PDCS-8100j

Zgodnie z ustawą dotyczącą swobodnego dostępu do informacji (Freedom of Information Law – FOIL) obywatele mogą zwrócić
się z prośbą o raport policyjny do Wydziału Policji okręgu Suffolk. W przypadku nieuzyskania raportu policyjnego w momencie
zdarzenia istnieje wiele sposobów ubiegania się o raporty policyjne zgodnie z FOIL. Poniższe informacje zapewniają wytyczne i
szczegółowe wyjaśnienia:
Uzyskanie raportu dotyczącego kolizji z Buycrash.com
ONLINE
Wyłącznie
raporty
dotyczące
kolizji

Wydział Policji okręgu Suffolk nawiązał współpracę z Buycrash.com w celu oferowania możliwości zakupu raportów dotyczących
kolizji online w ciągu 7 dni po zdarzeniu.
Aby zakupić raport dotyczący kolizji (oprócz kolizji ze skutkiem śmiertelnym oraz kolizji, w odniesieniu do których toczy się
dochodzenie), należy wejść na stronę Buycrash.com.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wyszukania i zakupu raportu dotyczącego kolizji należy kliknąć opcję
FAQ (odpowiedzi na często zadawane pytania).

Uzyskanie raportu policyjnego z Centralnego wydziału dokumentacji
Wszystkie raporty policyjne FOIL uzyskane z Centralnego wydziału dokumentacji (Central Records Section), bez względu na sposób złożenia
wniosku, zostaną przekazane do wnioskodawcy za pośrednictwem amerykańskiego urzędu pocztowego.
Dokumentacja uzyskana z Centralnego wydziału dokumentacji wymaga opłaty FOIL w wysokości 0,25 USD za stronę plus opłata pocztowa.
Do raportu zostanie dołączony rachunek.
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Niedotyczące
kolizji
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Wnioski o raporty niedotyczące kolizji można wysyłać przez Internet poprzez naszą stronę internetową www.suffolkpd.org po
kliknięciu ikony „Request A Report” (Złóż wniosek o raport) na stronie głównej.
Pod warunkiem posiadania dostępu do Internetu istnieje możliwość pobrania naszego formularza – Application for Public Access
to Records (wniosek o dostęp publiczny do dokumentacji) z naszej strony internetowej pod adresem:
www.suffolkpd.org.
Kliknij Forms and Reports (formularze i raporty); w zakładce Central Records Forms & Requests (formularze i wnioski do
Centralnego wydziału dokumentacji) kliknij FOIL PDCS-5414. Formularz ten można wypełnić online; jednakże nie można go zapisać
ani wysłać w wersji elektronicznej – należy go wydrukować i wysłać pocztą do Centralnego wydziału dokumentacji SCPD).
Wniosek należy wysłać pocztą i dołączyć
SAMODZIELNIE ZAADRESOWANĄ
KOPERTĘ ZE ZNACZKIEM na adres:

Wniosek powinien zawierać poniższe informacje:
A. Imię i nazwisko oraz adres
D. Nazwisko osoby składającej zażalenie
B. Datę zdarzenia lub kolizji
E. Centralny numer zażalenia, jeśli jest znany
C. Miejsce zdarzenia lub kolizji F. Rodzaj zdarzenia
*G. W przypadku kolizji nazwisko/-a kierowcy/-ów

Suffolk County Police Department
Central Records Section
30 Yaphank Avenue
Yaphank, NY 11980-9705
*UWAGA: Raporty dotyczące kolizji (potwierdzone kopie):
W celu uniknięcia dodatkowych opłat pocztowych można dołączyć czek lub przekaz pieniężny na rzecz Wydziału Policji
okręgu Suffolk w wysokości 1,00 USD. W przypadku dodatkowych opłat powiązanych z wnioskiem do raportu zostanie
dołączony rachunek. Uzyskanie potwierdzonej kopii potrwa około 3-4 tygodni.
Wnioski można wypełnić i złożyć przy kontuarze dla klientów biznesowych Centralnego wydziału dokumentacji, od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 9:00 do 15:45.
Wnioski nie są przetwarzane przy kontuarze – zostaną niezwłocznie odesłane pocztą (oprócz raportów dotyczących kolizji i
raportów z miejsca zdarzenia dotyczących spraw niekryminalnych (PDCS-1053), które są wydawane przy kontuarze).

Wnioski o raporty dotyczące kolizji (potwierdzone kopie), które miały miejsce w ciągu ostatnich 18 miesięcy są dostępne do odbioru w
Centralnym wydziale dokumentacji, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:45.
Należy odczekać 7-10 dni od daty kolizji, aż raport znajdzie się w Centralnym wydziale dokumentacji.

WSKAZÓWKI DOTARCIA DO BUDYNKU SIEDZIBY WYDZIAŁU POLICJI OKRĘGU SUFFOLK, DO CENTRALNEGO WYDZIAŁU DOKUMENTACJI
Z

NA WSCHÓD

L.I.E.:

NA ZACHÓD

Z

NA WSCHÓD

SUNRISE HIGHWAY:

NA ZACHÓD

Zjazd 67 (CR 21 -Yaphank Ave.). Skręcić w prawo w Yaphank Ave. (CR 21) – na południe 800 m, pierwszy zakręt w prawo za
mostem z przejazdem kolejowym.
Zjazd 67 (CR 21 -Yaphank Ave.). Skręcić w lewo przy Yaphank Ave. (CR 21) – na południe 800 m, pierwszy zakręt w prawo za
mostem z przejazdem kolejowym.
Rt. 27 do Horseblock Rd., zjazd 57N. 400 m do Yaphank Ave. (CR 21) na północ 2,4 km do siedziby głównej.
Rt. 27 do Horseblock Rd., zjazd w lewo w Service Rd. do znaku stopu. W prawo w Horseblock Rd. Krótki odcinek do Yaphank
Ave. (CR 21) na północ 2,4 km do siedziby głównej.

WYŁĄCZNIE W CELU UZYSKANIA INFORMACJI: (631) 852-6015
_______________________________________________________
Drukowanymi literami: Nazwisko funkcjonariusza policji (nazwisko, imię, M/I)

_________
Nr odznaki:

__________

_________________

______________________________

Nr komendy:

Data

Centralny nr zażalenia

OFICJALNA AGENCJA EGZEKWOWANIA PRAWA
Zapraszamy online na stronę www.suffolkpd.org
Poufna infolinia dla osób pomagających w zapobieganiu przestępstwom 1-800-220-TIPS
Składanie anonimowych wskazówek online – www.tipsubmit.com
Tekstowe udzielanie wskazówek: wpisz SCPD plus wiadomość do: CRIMES (274637)
Sytuacje nieawaryjne, wymagające reakcji policji – (631) 852-COPS

