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Procedura zgłaszania zażalenia przez osobę cywilną (Civilian Complaint Procedure)
W momencie składania zażalenia osoba nadzorująca pomagająca osobie cywilnej dostarczy jej kopię formularza potwierdzenia
złożenia zażalenia (Acknowledgement of Complaint). Prosimy zapisać numer sprawy (Record ID), który będzie wykorzystywany do
identyfikacji i śledzenia danego zażalenia. Jeżeli zgłaszający nie otrzyma kopii raportu lub numeru sprawy, prosimy o kontakt
z naszym Biurem Spraw Wewnętrznych (Internal Affairs Bureau, IAB) pod numerem telefonu (631) 852-6265.
Jeżeli zażalenie jest zgłaszane na posterunku lub przez Komisję ds. Praw Człowieka Okręgu Suffolk (Suffolk County Human Rights
Commission), zostanie ono przekazane do IAB w celu jego rozpatrzenia.
W ciągu dwóch tygodni po wpływie zażalenia osoba zgłaszająca otrzyma list z potwierdzeniem złożenia zażalenia. W liście zostaną
zawarte informacje na temat osoby nadzorującej śledztwo oraz jej dane kontaktowe. Jeżeli osoba zgłaszająca nie otrzyma takiego
listu, prosimy o kontakt z IAB pod numerem telefonu (631) 852-6265.
Podczas śledztwa śledczy przesłucha zgłaszającego, odpowiedniego członka (członków) wydziału policji oraz świadków i dokładnie
przeanalizuje cały dostępny materiał dowodowy.
W oparciu o dokładną analizę przesłuchań i cały dostępny materiał dowodowy śledczy wypełni kompleksowy raport opisujący
zaistniałą sytuację. Raport ten zostanie następnie przeanalizowany przez osoby nadzorujące wyższego szczebla wewnątrz
departamentu, wraz z szefami wydziałów (Division Chiefs) oraz, w wielu przypadkach, zastępcę komisarza policji (Deputy Police
Commissioner) i biuro prokuratora okręgowego (District Attorney's Office).
Po zakończeniu śledztwa zgłaszający zostanie pisemnie powiadomiony o jego wynikach. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących
śledztwa lub też wyciągniętych wniosków prosimy o niezwłoczny kontakt z osobą nadzorującą śledztwo lub z IAB.
Wydział Policji Okręgu Suffolk (Suffolk County Police Department) dokłada wszelkich starań do świadczenia profesjonalnych,
wydajnych i efektywnych usług każdemu członkowi społeczności, której służymy. Zapewniamy, że Wydział Policji Okręgu Suffolk
bardzo poważnie traktuje wszystkie wątpliwości i zażalenia i przeprowadza kompleksowe, bezstronne śledztwa w sprawie każdego
z otrzymanych zgłoszeń.
Zażalenia dotyczące członków Wydziału Policji Okręgu Suffolk można również zgłaszać Komisji ds. Praw Człowieka Okręgu Suffolk
pod numerem telefonu (631) 853-5480.
Wydział Policji Okręgu Suffolk nie zasięga informacji na temat statusu imigracyjnego ofiar, świadków ani osób
proszących o pomoc / potrzebujących pomocy policji.
OFICJALNA AGENCJA EGZEKWOWANIA PRAWA (ACCREDITED LAW
ENFORCEMENT AGENCY)
Odwiedź nas online: www.suffolkpd.org
Zapobieganie przestępstwom – poufna infolinia (Crime Stoppers Confidential
Tip Hotline): 1-800-220-TIPS
Sytuacje niewymagające natychmiastowej reakcji policji (Non-Emergencies
Requiring Police Response) – prosimy o kontakt: (631) 852-COPS
30 Yaphank Avenue, Yaphank, New York 11980 – (631) 852-6000
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