
ODPOWIADANIE NA WEZWANIA W OATH

Aby przyznać się do popełnienia 
naruszenia i zapłacić karę, należy przejść 
do sekcji Clerk’s Office (Biuro Sekretarza).

Niektóre naruszenia można naprawić 
przed rozprawą lub zawrzeć stosowną 
ugodę z agencją, która wystawiła 
wezwanie. Osoby nieposiadające reprezentacji prawnej mogą wysłać 
e-mail na adres Manhelpcenter@oath.nyc.gov lub zadzwonić pod 
numer (212) 436-0845.

Aby przełożyć termin rozprawy, należy wejść na stronę  
nyc.gov/oath/reschedule.

Sprawdzić wyznaczony termin 
rozprawy

Wybrać sposób odpowiedzi na wezwanie: 
przyznanie się do popełnionego naruszenia 
i opłata kary, naprawa naruszenia lub 
zawarcie ugody, bądź zakwestionowanie 
zarzutów podczas rozprawy

Rejestracja do otrzymywania przypomnień  
o terminie rozprawy w formie SMS-ów 

ZAPŁAĆ 
TUTAJ

Krok 1. Krok 2.

NIGDY NIE 
PRZEGAP 

WYZNACZONEJ 
ROZPRAWY!

Aby zarejestrować się do otrzymywania 
przypomnień w formie SMS-ów, wyślij 
wiadomość o treści “OATHReminder” 

pod numer (917) 451-8829

Otrzymasz polecenie wprowadzenia 
numeru wezwania, którego mają 

dotyczyć przypomnienia.

Obowiązują stawki za wysyłanie 
SMS-ów i transmisję danych

Przypomnienie Twoja rozprawa 
OATH odbędzie się we wtorek, 
21 kwietnia o godz. 09:30 Aby 
uniknąć konieczności zapłaty 
wyższej kary i uzyskać informacje 
o tym, w jaki sposób można 
zakwestionować wezwanie lub 
zapłacić karę, zapraszamy na 
naszą stronę nyc. gov/oath  Wyślij 
odpowiedź o treści „STOP”, aby 
zakończyć otrzymywanie SMS-ów.

Twoja rozprawa OATH odbędzie się 
jutro o godz. 09:30. Niestawienie 
się na wyznaczoną rozprawę 
może spowodować nałożenie 
wyższej kary. Informacje dotyczące 
sposobów kwestionowania 
wezwania lub zapłaty kary można 
uzyskać na stronie nyc.gov/oath

Sprawdzić na otrzymanym wezwaniu wyznaczony termin rozprawy. 
W przypadku braku kopii otrzymanego wezwania, można je 
odszukać korzystając z wyszukiwarki wezwań „Summons Finder” lub 
telefonicznie w Wydziale Rozpraw pod numerem (844)-628-4692.

https://www1.nyc.gov/site/oath/clerks-office/penalties.page
mailto:Manhelpcenter%40oath.nyc.gov?subject=
http://nyc.gov/oath/reschedule
https://www1.nyc.gov/site/oath/clerks-office/penalties.page
http://a820-ecbticketfinder.nyc.gov/searchHome.action


 

Rozprawy OATH zwykle odbywają się telefonicznie, można również przesłać pisemną obronę online. 

Aby wziąć udział w rozprawie telefonicznej, należy w dniu rozprawy zadzwonić pod numer telefonu 
otrzymany e-mailem z OATH, od godziny rozprawy podanej w wezwaniu do godziny 14:00.

Aby wziąć udział w rozprawie telefonicznej, pozwany musi poprosić o numer 
telefonu:oraz numer PIN na 3 dni przed datą rozprawy. Wniosek ten można złożyć 
online na stronie www.nyc.gov/oathphone.

Pozwany otrzyma przed rozprawą e-mail zawierający numer telefonu I numer PIN, 
z których należy skorzystać, aby połączyć się z biurem w wyznaczonym terminie 
rozprawy. 

Jeżeli w przeddzień rozprawy pozwany nie otrzyma numeru PIN, należy sprawdzić folder 
spam. Jeżeli pozwany nadal nie jest w stanie odnaleźć numeru PIN, powinien skontaktować 
się z Centrum Pomocy dzwoniąc pod numer (212) 436-0845 lub wysyłając e-mail na adres 
Manhelpcenter@oath.nyc.gov.

Aby osobiście wziąć udział w rozprawie, można zwrócić się z odpowiednią prośbą do 
biura OATH przed wyznaczonym terminem rozprawy wysyłając e-mail na adres  
LiveHearings@oath.nyc.gov. Wszystkie wnioski o osobiste uczestnictwo w rozprawie należy 
wysyłać e-mailem do OATH przynajmniej na 5 dni robocze przed wyznaczoną datą rozprawy. Adresy 
biur i godziny urzędowania można znaleźć tutaj.

Pisemne odpowiedzi wysyłane online lub pocztą: w zależności od rodzaju naruszeń wymienionych 
na wezwaniu, pozwany może kwalifikować się do przesłania pisemnej odpowiedzi online lub 
pocztą. Strona internetowa OATH zawiera informacje dotyczące przesyłania odpowiedzi online oraz 
przesyłania odpowiedzi pocztą.

Ostrzeżenie: w przypadku niedostarczenia odpowiedzi w dniu rozprawy lub przed jej terminem, 
pozwany zostanie uznany winnym popełnienia naruszenia i może zostać obciążony wyższą kwotą 
kary. W takim wypadku pozwanemu może przysługiwać prawo do wnioskowania o wyznaczenie 
nowego terminu rozprawy. Sekcja Missed Hearings (Przegapione rozprawy) strony internetowej 
zawiera niezbędne formularze oraz dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób należy złożyć 
wniosek o wyznaczenie nowego terminu rozprawy.

Nieuiszczenie kary za potwierdzone decyzją popełnione naruszenie lub kary nałożonej zaocznie, 
może spowodować wszczęcie postępowania przez miasto, wydanie wyroku sądowego przeciwko 
pozwanemu i/lub odmowę wydania licencji przez miasto.

Krok 3. Krok 4.Przygotować się 
do rozprawy

Stawić się na rozprawę w wyznaczonym terminie lub 
przed wyznaczonym terminem rozprawy

Zapoznać się z treścią wezwania, w tym 
z zarzucanymi naruszeniami i notatkami 
sporządzonymi przez wystawcę wezwania. 
Przygotować kopie materiału dowodowego 
w formacie cyfrowym (skan lub zdjęcie 
dokumentu), aby w trakcie rozprawy 
telefonicznej przesłać je e-mailem 
urzędnikowi prowadzącemu rozprawę.

Pozwany, który nie posiada reprezentacji 
prawnej, może skontaktować się z 
Centrum Pomocy OATH, aby umówić się 
na indywidualną, bezpłatną konsultację 
przed rozprawą wysyłając e-mail na adres 
Manhelpcenter@oath.nyc.gov lub dzwoniąc 
pod numer (212) 436-0845.

•  Pomoc dla małych firm: 
 Smallbizhelp@oath.nyc.gov

•  Pomoc dla weteranów: 
 veteranshelp@oath.nyc.gov

•  Pomoc dla osób starszych: 
 seniorshelp@oath.nyc.gov
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