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POWIADOMIENIA O STATUSIE 
OSADZENIA
OVS zapewnia poufne powiadomienia o zmianach w 
statusie osadzonych w zakładzie karnym Wydziału 
Więziennictwa. 

Kto może zarejestrować się na otrzymywanie 
powiadomień?
•   Ofiary przestępstw i członkowie ich najbliższych 

rodzin;
•   Członkowie rodziny ofiar zabójstwa;
•   Przedstawiciel prawny ofiar przestępstwa;
•   Najbliższa rodzina osadzonego; lub
•   Prokurator.

Powiadomienia o statusie osadzenia sprawcy 
obejmują:
•   Modyfikacje wyroku;
•   Przeglądy wyroku;
•   Zwolnienia do ośrodka przejściowego;
•   Nadzorowane przepustki (zwolnienia z więzienia pod 

nadzorem  Wydziału Więziennictwa przed ostatecznym 
zwolnieniem);

•   Ostateczne zwolnienia;
•   Zwolnienia, oraz rozprawy dot. zwolnień 

przedterminowych;
•   Rozprawy dot. ułaskawienia;
•   Zwolnienia pod przejściowy nadzór; oraz
•   Prośby o zmiany w Rejestrze Przestępców 

Seksualnych, takie jak zniesienie wymogu rejestracji, 
oraz ograniczenie lub usunięcie ograniczeń co do 
informacji dostępnych publicznie.

OVS nie może udzielać informacji na temat innych 
przepustek (zwolnienia z zakładu karnego na krótki 
okres np. aby być na pogrzebie), osób oskarżonych o 
przestępstwo, oraz osób umieszczonych w pieczy 
uznanych niewinnymi ze względu na brak zdolności 
wskutek choroby psychicznej lub defektu.  OVS może 
skierować Cię do stanowych agencji, które być może 
udzielą tych informacji. 

Po zarejestrowaniu się w OVS, będziesz 
powiadamiany(-a) o wszelkich prośbach osadzonego 
skierowanych do sądu lub Rady ds. Ułaskawień i 
Zwolnień Przedterminowych (Rady).  Zanim sąd lub 
Rada przychyli się do prośby lub ją odrzuci, weźmie 
pod uwagę informacje ze strony ofiary przestępstwa lub 
jej opiekuna prawnego. 

Jak mogę zarejestrować się na otrzymywanie 
powiadomień?
Zadzwoń pod numer OVS 1-800-822-8428 i poproś  
o formularz Confidential Request for Notification 
of Status of Inmate (JD-VS-5) (Poufna Prośba o 
Powiadomienie o Statusie Więźnia ) lub wejdź na  
stronę www.jud.ct.gov/crimevictim/.

Wypełniony formularz Confidential Request for 
Notification of Status of Inmate można wysłać drogą 
pocztową do OVS, 225 Spring Street, 4th Floor, 
Wethersfield, CT 06109, przesłać faksem pod numer  
860-263-2777, lub na adres e-mail OVS@jud.ct.gov.

Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie 
z Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA).  Jeżeli 
potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w ramach 
ustawy ADA, skontaktuj się z pracownikiem Oddziału 
Sądowego lub osobą na liście kontaktów ds. ADA na 
stronie www.jud.ct.gov/ada/.

Wydział Więziennictwa (DOC) oferuje bezpłatne, 
poufne powiadomienia na temat statusu osadzenia 
sprawcy przed, oraz po wydaniu wyroku.  Aby uzyskać 
więcej informacji, prosimy dzwonić do Jednostki Usług 
dla Ofiar DOC pod numer 1-888-869-70571



OGÓLNOSTANOWE AUTOMATYCZNE 
INFORMACJE I POWIADAMIANIE OFIAR 
W CONNECTICUT (CT SAVIN)
CT SAVIN oferuje poufne powiadomienia w jęz. 
angielskim, polskim, portugalskim, oraz hiszpańskim 
na temat sądowych spraw karnych sprawcy, zmian w 
statusie osadzenia sprawcy w Wydziale Więziennictwa, 
oraz tego kiedy sądowy nakaz ochrony zostaje wydany, 
zmieniony lub wygasa.

Kto może zarejestrować się na otrzymywanie 
powiadomień? 
Ofiary przestępstwa, osoby ubiegające się o nakazy 
ochrony, oraz członkowie społeczeństwa mogą 
zarejestrować się na otrzymywanie powiadomień. 

Powiadomienia na temat spraw karnych obejmują:
•   Nadchodzące rozprawy sądowe;
•   Zmiany dot. kaucji;
•   Przeniesienie spraw do Sądu Spraw Nieletnich;
•   Nie pojawienie się oskarżonego(-j) w sądzie na 

rozprawie;
•   Rozprawy dot. odpowiedzi oskarżonego(-j) na 

zarzuty;
•   O tym, kiedy sąd wyda nakaz dot. wydania, zmiany 

lub wygaśnięcia obowiązującego rodzinnego lub 
nie-rodzinnego nakazu ochronnego, stałego karnego 
nakazu ochronnego, cywilnego nakazu ochrony, oraz 
zakazu zbliżania się;

•   Zakończenie sprawy (wydanie wyroku, oddalenie 
zarzutów, nolle);

•   Złamanie warunków nadzoru sądowego oraz decyzję 
dot. złamania warunków nadzoru sądowego;

•   Decyzję dot. skrócenia wyroku;
•   Złożenie apelacji oraz decyzję dot. apelacji;
•   Rozdzielenie sprawy (na 2 oddzielne); oraz
•   Pomyłkowe wprowadzenie sprawy.

Powiadomienia o statusie osadzenia sprawcy obejmują:
•   Wyznaczenie terminu zwolnienia z więzienia;
•   Zwolnienie z więzienia;
•   Ucieczkę z więzienia;
•   Powrót zbiegłego  do więzienia;
•   Zwolnienie do społeczności;
•   Przeniesienie do więzienia w innym stanie;
•   Rozprawy dot. zwolnienia przedterminowego; oraz
•    Zwolnienia przedterminowe.

Jakie dane są potrzebne, aby się zarejestrować?
Aby się zarejestrować, musisz znać imię i nazwisko 
sprawcy, numer identyfikacyjny osadzonego, lub numer 
na wokandzie (numer sprawy). 

Czy muszę się zarejestrować oddzielnie na 
powiadomienia o karnej sprawie sądowej oraz o 
zmianach w statusie zatrzymania sprawcy? 
Tak.  Nawet jeżeli sprawca przebywa w więzieniu i jego/
jej sprawa karna jest w toku, nadal musisz zarejestrować 
się oddzielnie na powiadomienia o statusie osadzenia 
oraz statusie sprawy karnej.   

Jak mogę zarejestrować się na otrzymywanie 
powiadomień?
•   Zadzwoń do CT SAVIN at 1-877-846-3428  

(TTY 1-866-847-1298);
•   Połącz się z linią pomocy OVS 1-800-822-8428;
•   Wejdź na stronę  

https://vinelink.vineapps.com/state/CT i postąp 
zgodnie z instrukcjami. 

•   Ściągnij aplikację VINELink z iTunes App Store lub z 
Google Play.  Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Będziesz musiał(a) stworzyć 4-cyfrowy PIN, aby 
zarejestrować się na otrzymywanie powiadomień.  
Jeżeli założysz konto, Twój PIN będzie automatycznie 
dodawany do wszystkich Twoich próśb o 
powiadomienia.  Nie musisz podawać danych osobistych 
aby założyć konto, aczkolwiek będziesz musiał(a) 
stworzyć nazwę użytkownika oraz hasło.  Będziesz 
również mógł(-ogła) uaktualniać lub usuwać swoje 
zarejestrowane powiadomienia przez Internet lub 
poprzez aplikację VINELink. 

Jeżeli nie założysz konta, będziesz musiał(a) 
wprowadzać 4-cyfrowy PIN za każdym razem, kiedy 
będziesz rejestrować się na otrzymywanie nowych 
powiadomień.  Możesz posługiwać się tym samym 
PIN przy wszystkich prośbach o otrzymywanie 
powiadomień. 

Czy mogę wybrać sposób otrzymywania powiadomień?  
Tak.  Możesz otrzymywać powiadomienia poprzez 
aplikację VINELink, telefonicznie, przez e-mail lub 
SMS-y.  Możesz również zarejestrować mnogie numery 
telefonu oraz adresy e-mail.

Kiedy powiadomi mnie CT SAVIN?   
Powiadomienia są wysyłane po uzyskaniu przez CT 
SAVIN danych zgadzających się z danymi sprawcy.   

Telefony Powiadamiające                    
Telefony powiadamiające są wykonywane co 30 minut 
dopóki nie zostaną odebrane (na przykład, odbierzesz 
Ty lub poczta głosowa).  Wprowadzając prawidłowy 
4-cyfrowy PIN, potwierdzasz otrzymanie komunikatu.  
Jeżeli nie zostanie wprowadzony prawidłowy 4-cyfrowy 
PIN, telefony będą kontynuowane co 2 godziny (do 48 
godzin), dopóki nie wprowadzisz prawidłowego PIN-u.  

SMS-y Powiadamiające                  
SMS-Y powiadamiające są wysyłane jeden raz, i nie 
ma potrzeby wprowadzania numeru PIN.  Mogą 
obowiązywać opłaty za przesyłanie wiadomości i 
danych.  Oznacza to, że CT SAVIN nie będzie pobierał 
opłaty za SMS-Y, aczkolwiek Twój świadczeniodawca 
usług telefonicznych może. 

Powiadomienia Drogą E-mail         
Powiadomienia drogą E-mail są wysyłane raz.  
Powiadomienia będą wysyłane z do-not-reply@
globalnotifications.com.  Warto dodać ów adres do 
swojej listy kontaktów.  W ten sposób, komunikaty 
drogą e-mail nie trafią do folderu poczty śmieciowej  
lub spam.   

Powiadomienia VINELink              
Powiadomienia VINELink są przechowywane pod 
ikoną ALERTS (Alerty) w aplikacji.  Możesz również 
zgodzić się na otrzymywanie powiadomień push, czyli 
komunikaty w pojawiającym się okienku na telefonie. 

A jeśli moje dane kontaktowe się zmienią? 
Jeżeli zmienisz numer telefonu lub e-mail, nie omieszkaj 
zadzwonić do CT SAVIN pod numer 1-877-846-3428 
lub na Linię Pomocy OVS pod numer 1-800-822-8428, 
w celu uaktualnienia danych, tak aby dalej otrzymywać 
powiadomienia. 

POWIADOMIENIA O NAKAZACH 
OCHRONY
Jeżeli przyznano Ci karny nakaz ochrony, cywilny 
nakaz ochrony, lub zakaz zbliżania się, OVS 
automatycznie wyśle Ci list w chwili wygaśnięcia 
karnego nakazu ochrony, oraz z 5-tygodniowym 
wyprzedzeniem terminu wygaśnięcia cywilnego 
nakazu ochrony lub zakazu zbliżania się.  Nie musisz 
rejestrować się, aby otrzymać to powiadomienie.  
Ważnym jest poinformowanie sekretariatu w Twoim 
lokalnym sądzie jeżeli zmienisz adres, tak abyś  
mógł(-ogła) otrzymać to powiadomienie.  

Możesz również zarejestrować się w CT SAVIN, aby 
otrzymywać powiadomienia w chwili wydania, zmiany 
lub wygaśnięcia sądowego nakazu ochrony.  Przeczytaj 
część CT SAVIN niniejszej broszurki, gdzie uzyskasz 
dodatkowe informacje. 

Dostępni są rzecznicy ofiar OVS, którzy udzielą Ci 
informacji na temat nakazów ochrony i mogą skierować 
Cię do innych agencji udzielających pomocy.  Zadzwoń 
pod numer 1-800-822-8428 aby porozmawiać z 
rzecznikiem ofiar, od poniedziałku do piątku, od godz. 
8:00 do 16:30. 


