Deklaracja misji Wydziału Policji
Chicago
Służenie naszym społecznościom i zapewnianie
ochrony życia, praw oraz majątku wszystkich ludzi w
Chicago.

Wizja

Biuro Spraw Wewnętrznych dziękuje za informację
zwrotną dotyczącą członków Wydziału Policji
Chicago. W razie zainteresowania przekazaniem
podziękowań, zgłoszeniem zastrzeżeń lub skargi
dotyczącej osoby należącej do Wydziału Policji
Chicago należy odwiedzić stronę
www.chicagocopa.org lub
www.home.chicagopolice.org

Wszyscy mieszkańcy Chicago są bezpieczni, wspierani i
dumni z Wydziału Policji Chicago.

Składanie
zażalenia na
nieprawidłowe
postępowanie

Kluczowe wartości
Profesjonalizm: Nasze postępowanie na służbie
i poza służbą odzwierciedla zarówno najwyższe
standardy służby policyjnej, jak i osobistej
odpowiedzialności.

Numer w rejestrze:__________________

Uczciwość: Dbamy o przestrzeganie
najwyższych standardów uczciwości i
etycznego postępowania.
Odwaga: Dbamy o przestrzeganie prawa w
obliczu strachu, zagrożenia i pokus.
Poświęcenie: W równym stopniu służymy
wszystkim obywatelom w sposób
sprawiedliwy, godny i z szacunkiem.
Szacunek: Nasze przywództwo inspiruje do
poszanowania i podziwu dla naszego wydziału.

Miasto
Chicago, Lori E.
Lightfoot,
burmistrz

Deklaracja misji Biura Spraw
Wewnętrznych

Wydział Policji Chicago

Zapewnienie uczciwości i etycznego
postępowania w Wydziale Policji Chicago poprzez
przywództwo, kształcenie i odpowiedzialność.

David O. Brown
Inspektor

Biuro Spraw Wewnętrznych
3510 S. Michigan Ave
Chicago, IL 60653

Biuro Spraw Wewnętrznych oraz
Cywilne Biuro ds. Odpowiedzialności Policji
Wydział Policji Chicago (Chicago Police Department,
CPD) bardzo poważnie traktuje zgłoszenia dotyczące
nieprawidłowego postępowania ze strony członków CPD.
Biuro Spraw Wewnętrznych (Bureau of Internal Affairs,
BIA) i Cywilne Biuro ds. Odpowiedzialności Policji (Civilian
Office of Police Accountability, COPA) zajmują się
badaniem spraw dotyczących nieprawidłowego
postępowania członków CPD. Zgłoszenia są sprawdzane
starannie, obiektywnie i w odpowiednim terminie.
COPA występuje jako biuro przyjmujące i odpowiada za
nadanie numeru do monitorowania skarg.
Jak i kiedy mogę złożyć skargę?
Osobiście:
• Odwiedzając biuro główne COPA od poniedziałku
do piątku (9:00–19:00), 1615 W. Chicago Ave, 4th
Floor
• Odwiedzając dowolny komisariat policji i
prosząc o rozmowę z przełożonym
• Dzwoniąc pod numer 911 i prosząc przełożonego o
przyjazd policji do swojej lokalizacji
• Dzwoniąc pod numer 311 i informując o chęci
zgłoszenia skargi dotyczącej członka CPD
Telefonicznie: od poniedziałku do piątku (9:00–19:00)
• COPA (312) 743-2672 TTY (312) 746-3598
Drogą pocztową: Civilian Office of Police
Accountability C/O COPA Intake Section
1615 W. Chicago Ave, 4th Floor
Chicago, IL 60622
Online:

www.chicagocopa.org

Kto może złożyć skargę?
Skargę może złożyć każdy, kto chciałby wnieść zażalenie
przeciwko członkowi CPD. Osoby indywidualne mogą
złożyć skargę niezależnie od poczucia przynależności do
grupy. Skargę mogą składać osoby niepełnoletnie.
Podczas rozmowy osobom niepełnoletnim musi jednak
towarzyszyć opiekun prawny.
Obecne przepisy prawa i układy zbiorowe policji znacznie
ograniczają możliwość rozpatrywania skarg anonimowych.
Osoby zgłaszające zażalenie są zdecydowanie zachęcane
do podania informacji identyfikacyjnych i udziału w

procesie dochodzeniowym w celu umożliwienia starannego
i pełnego zbadania sprawy.
Wydział korzysta z usług tłumaczy w celu ułatwienia
procesu przyjęcia skargi.
W jaki sposób mogę zidentyfikować
funkcjonariusza?
Członek Wydziału Policji Chicago musi podać swoje dane
identyfikacyjne na żądanie, podając:
• nazwisko, rangę i numer służbowy.
Warto także zanotować:
• godzinę, datę i miejsce kontaktu z funkcjonariuszem,
• szczegółowy opis zdarzenia,
• numery widoczne na pojeździe policyjnym (np.
numery rejestracyjne)
Co dzieje się po złożeniu skargi?
Każda skarga jest monitorowana na podstawie
niepowtarzalnego numeru w rejestrze. Zależnie od rodzaju,
skarga może być rozpatrywana przez COPA, BIA lub inne
biuro dochodzeniowe. Każda osoba wnosząca zażalenie
jest informowana na piśmie o tym, który urząd zajmuje się
daną skargą.
Jeżeli do zbadania sprawy przydzielone zostanie BIA:
• BIA wysyła pismo z nazwiskiem i danymi
kontaktowymi osoby prowadzącej dochodzenie.
Skargi rozpatrywane przez BIA
Zarządzenie miejskie określa, czy skarga będzie
rozpatrywana przez COPA, czy BIA. Więcej informacji
znajduje się w Kodeksie Miejskim Chicago, rozdział 2-78120: Biuro Naczelnego Administratora – Prawa i obowiązki
(Office and Chief Administrator – Powers and duties).
W jaki sposób BIA bada skargę?
Po przydzieleniu numeru w rejestrze osoba prowadząca
dochodzenie:
• wysyła pismo z informacjami kontaktowymi,
• rozmawia z osobą zgłaszającą skargę,
• uzyskuje oświadczenie pod przysięgą od osoby
zgłaszającej skargę*,
• rozmawia ze wszystkimi świadkami,
• gromadzi dowody, takie jak raporty i nagrania wideo,
• rozmawia z danym członkiem Wydziału, oraz

•

na zakończenie postępowania wysyłane jest pismo
do osoby zgłaszającej skargę z wyjaśnieniem
rezultatu.
Kontakt z BIA jest możliwy pod numerem (312) 7456310, pon–pt, (7:00–23:59).

* Dlaczego potrzebne jest oświadczenie pod przysięgą?
Na mocy obowiązujących układów zbiorowych i prawa stanu
Illinois podpisane oświadczenie jest wymagane w
przypadku zgłoszenia nieprawidłowego postępowania
funkcjonariusza policji. Podpisując oświadczenie, osoba
zgłaszająca skargę deklaruje swoje przekonanie co do
prawdziwości zarzutów.
Brak podpisanego oświadczenia pod przysięgą nie
wyklucza możliwości zbadania domniemanego
nieprawidłowego postępowania w pewnych okolicznościach.
Czego można oczekiwać?
BIA uznaje, że domniemane nieprawidłowe
postępowanie podważa jakość relacji CPD ze
społecznością, której służy. W przypadku zgłoszenia
nieprawidłowego postępowania celem BIA jest
uzyskanie rozwiązania i skorygowanie zachowań
niezgodnych z misją Wydziału.
BIA dba o:
• traktowanie osoby zgłaszającej / osób
zgłaszających skargę w sposób
bezstronny i z szacunkiem,
• przeprowadzenie starannego, obiektywnego i
terminowego dochodzenia,
• informowanie osoby zgłaszającej / osób
zgłaszających skargę na bieżąco o
postępach dochodzenia, oraz
• przejrzystość.
Działania odwetowe są zabronione
Wydział surowo zabrania swoim pracownikom
podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych,
zgodnie z definicją określoną przez prawo na podstawie
MCC 2-78-160. Jeżeli po złożeniu skargi dojdzie do
jakiegokolwiek szykanowania lub działań odwetowych,
należy niezwłocznie skontaktować się z COPA.

