
	

	

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SWOIMI PRAWAMI:	
CO ZROBIĆ KIEDY URZĄD IMIGRACYJNY 
(ICE) ZATRZYMA CIĘ W MIEJSCU 
PUBLICZNYM? 
 
Wszyscy ludzie mieszkający w Stanach 
Zjednoczonych, wliczając 
nieudokumentowanych (nielegalnych) 
imigrantów mają swoje prawa gwarantowane 
przez Konstytucje Stanów Zjednoczonych. 
Jeśli jesteś nielegalnie i pracownik Urzędu 
Imigracyjnego (ICE) zatrzyma Cię na ulicy albo 
w miejscu publicznym, wiedz ze masz 
następujące prawa: 

• Masz prawo odmówić rozmowy z 
oficerem. Nie musisz rozmawiać z 
oficerem imigracyjnym czy też 
odpowiadać na jakiekolwiek pytanie. 

• Możesz zapytać czy masz prawo iść do 
domu. Jeśli oficer powie że nie masz 
takiego prawa, wiedz że masz prawo 
odmówienia odpowiadania na pytania. 

• Jeśli postanowisz nie odpowiadać na 
pytania, powiedz to głośno oficerowi. 

• Możesz także pokazać poniższy 
dokument, który czytasz, oficerowi 
imigracyjnemu i wyjaśnić, ze chcesz 
milczeć i chcesz rozmawiać ze swoim 
adwokatem. (kopia tego dokumentu jest 
dostępna w naszym biurze) 

• Masz prawo odmówić pokazania 
dokumentów identyfikacyjnych. 

• Nie pokazuj żadnych fałszywych 
dokumentów a także nie kłam! 
 

• Masz prawo odmówienia pozwolenia 
na bycie przeszukanym przez oficera. 

• Jeśli zostaniesz zatrzymany na 
przesłuchanie ale nie zostałeś 
aresztowany, nie musisz zgodzić się na 
bycie przeszukanym albo na 
przeszukanie swojego mienia, ale oficer 
ma prawo dokonać rewizji osobistej 

Twojego ubrania aby sprawdzić że nie 
masz przy sobie broni. 
  

• Masz prawo rozmowy ze swoim 
adwokatem. Jeśli zostaniesz 
zatrzymany albo wzięty do aresztu, 
masz prawo natychmiastowego 
kontaktu ze swoim adwokatem. 

• Nawet jeśli nie posiadasz jeszcze 
adwokata, możesz powiedzieć oficerowi 
imigracyjnemu, ze chcesz rozmawiać z 
adwokatem. 

• Jeśli masz adwokata, masz prawo 
skontaktowania się z nim. Jeśli masz 
podpisana formę G-28 pokazująca, że 
masz swojego adwokata, podaj ja 
oficerowi. 

• Jeśli nie masz adwokata, poproś oficera 
o listę bezpłatnych adwokatów 
imigracyjnych (pro-bono). 

• Masz także prawo skontaktowania się z 
Konsulatem. Konsulat może pomoc Ci w 
znalezieniu adwokata. 

• Masz prawo odmówienia podpisania 
jakichkolwiek dokumentów do czasu aż 
będziesz miał możliwość porozmawiania 
ze swoim adwokatem. 

• Jeśli postanowisz podpisać jakiś 
dokument bez rozmowy z adwokatem, 
upewnij się, że rozumiesz jego 
znaczenie zanim go podpiszesz. 
 
 


