
ABY UZYSKAĆ ZWROT, NALEŻY 
PODAĆ DEPARTAMENTOWI 
FINANSÓW MIASTA NOWY 
JORK AKTUALNY ADRES DO 

KORESPONDENCJI

ABY UZYSKAĆ POMOC
Nie przegap 
otrzymania 

zwrotu kaucji

Hrabstwo Sąd Karny Sąd Najwyższy
Nowy Jork 646-386-4509 646-386-4000

Bronx 718-618-2460
718-618-1592

718-618-3100

Richmond 718-675-8558 718-675-8760
Kings 347-404-9400 347-296-1305

347-296-1122
Queens 718-298-0792 718-298-1317

W przypadku zmiany adresu do korespondencji 
należy dostarczyć notarialnie potwierdzony 
formularz Powiadomienia o zmianie adresu 
zwrotu kaucji gotówkowej, który można uzyskać 
w sekcji Court Assets Unit w Departamencie 
Finansów Miasta Nowy Jork (NYC Dept of 
Finance). Prawo do odbioru zwrotu kaucji 
gotówkowej można scedować na inną 
osobę, zrzekając się (wyzbywając się) prawa 
do otrzymania zwrotu kaucji gotówkowej i 
wypełniając notarialnie potwierdzony formularz 
Powiadomienia o cesji kaucji gotówkowej. 
Po zweryfikowaniu formularza, czek zwracanej 
kaucji gotówkowej zostanie wystawiony na 
osobę wyznaczoną do jej odbioru.
Formularze dotyczące kaucji gotówkowej 
można pobrać na stronie www. nyc. gov/ finance. 
W przypadku ewentualnych pytań można 
również kontaktować się z Departamentem 
Finansów. Aby uzyskać aktualizacje dotyczące 
sprawy sądowej można też kontaktować się 
z właściwym sądem dzwoniąc na jeden z 
podanych poniżej numerów, pod którym będzie 
można uzyskać informacje o statusie sprawy. 
Należy mieć przy sobie numer wokandy lub 
numer pokwitowania skarbowego.

Polish – 28 lipiec 2020

Online
nyc.gov/contactcashbail

Telefonicznie
212-908-7619 
9:00 - 16:00   

od poniedziałku do piątku

Osobiście 
Manhattan Business Center
66 John Street, 2nd Floor

New York, NY 10038
od poniedziałku do piątku

8:30 - 16:30

Pocztą
NYC Department of Finance  

Court Assets Unit 
66 John Street, 12th Floor

New York, NY 10038



DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA 
NOWY JORK PRZECHOWUJE 

WPŁACONĄ KAUCJĘ GOTÓWKOWĄ

ZAREJESTRUJ SIĘ W 
DEPARTAMENCIE FINANSÓW 

MIASTA NOWY JORK

ZAREJESTRUJ SIĘ 
DO KORZYSTANIA 
Z USŁUGI E-TRACK

Otrzymałeś niniejszą broszurę dotyczącą 
postępowania w przypadku kaucji 
gotówkowej, ponieważ niedawno wpłaciłeś 
kaucję. Departament Finansów Miasta 
Nowy Jork przechowa wpłacone środki 
finansowe do czasu nakazania ich zwrotu 
przez sąd. W takim wypadku otrzymasz zwrot 
wpłaconych środków. 

Postępowanie dotyczące kaucji gotówkowej 
opisano poniżej. Jak widać, spełniłeś już 
swoje obowiązki w ramach tego procesu.
  Poręczyciel (osoba wpłacająca kaucję) 

płaci kaucję w celu zabezpieczenia 
tymczasowego zwolnienia osoby 
oczekującej na proces sądowy.

  Sprawa zostaje zakończona lub kaucja 
zostaje „zwolniona”. Ty, jako poręczyciel, 
masz prawo do otrzymania jej zwrotu. 
W sześć do ośmiu tygodni później sąd 
nakaże Departamentowi Finansów zwrot 
wpłaconej kwoty.

  W ciągu dwóch tygodni wyślemy Ci czek 
na zrefundowaną kwotę na posiadany 
przez nas adres.

Aby umożliwić śledzenie postępu refundacji 
i szybsze otrzymanie zwrotu środków należy 
podjąć następujące kroki:
1.  Zarejestruj się w Departamencie Finansów
2.  Zarejestruj się do korzystania z bezpłatnej 

usługi e-Track Jednolitego Systemu 
Sądownictwa Stanu Nowy Jork

Aby upewnić się, że jak najszybciej otrzymasz 
refundację.

Zarejestruj się na stronie www. nyc. gov/  
contactcashbail i wpisz swoje aktualne dane 
kontaktowe, abyśmy mogli się skontaktować 
z Tobą, kiedy przyjdzie pora na zwrot 
wpłaconej kaucji gotówkowej.

Pod polem „Messages” („Wiadomości”) wpisz 
słowo „Registration” („Rejestracja”). 

Następnie zarejestruj się do korzystania 
z bezpłatnej usługi e-Track Jednolitego 
Systemu Sądownictwa Stanu Nowy Jork, aby 
śledzić status refundacji.

Zarejestruj się do korzystania z 
BEZPŁATNEJ usługi e-Track Jednolitego 
Systemu Sądownictwa Stanu Nowy Jork 
(New York State Unified Court System), 
aby po każdorazowej aktualizacji sprawy w 
systemie komputerowym przez personel 
sądu otrzymywać aktualizacje w formie 
wiadomości e-mail oraz przypomnienia o 
konieczności stawiennictwa.
Aby zarejestrować się w bezpłatnym 
systemie e-Track Jednolitego System 
Sądownictwa Stanu Nowy Jork i sprawdzić 
status refundacji, prosimy odwiedzić stronę 
www.nycourts.gov i wybrać „e-Track”.
Aby utworzyć konto, należy wybrać „Utwórz 
konto” („Create Account”) w zakładce 
„Wszystkie inne” („All others”).
Po zarejestrowaniu się w e-Track uzyskasz 
możliwość otrzymywania aktualizacji 
sprawy oraz przypomnienia o konieczności 
stawiennictwa w formie wiadomości e-mail.


