
	

	

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SWOIMI PRAWAMI:	
CO ZROBIĆ KIEDY URZĄD IMIGRACYJNY 
(ICE) PRZYCHODZI DO TWOJEGO DOMU? 
 
Wszyscy ludzie mieszkający w Stanach 
Zjednoczonych, wliczając 
nieudokumentowanych (nielegalnych) 
imigrantów mają swoje prawa gwarantowane 
przez Konstytucje Stanow Zjedoczonych. Jeśli 
jesteś nielegalnie i pracownik Urzędu 
Imigracyjnego (ICE) zapuka do Twoich drzwi, 
wiedz ze masz następujące prawa: 

• Nie musisz otwierać drzwi i nie musisz 
wpuścić oficera do swojego domu 
chyba, ze ma on przy sobie ważny 
nakaz przeszukania podpisany przez 
Sędziego. 

• Jeśli oficer powie, że ma ze sobą ważny 
nakaz podpisany przez Sędziego, 
poproś aby Ci go pokazał wsuwając pod 
Twoje drzwi albo trzymając w sposób 
widoczny przy oknie tak abyś mógł go 
sprawdzić. 

• Jeśli nakaz nie pokazuje Twojego 
poprawnego imienia i adresu ORAZ nie 
jest podpisany przez Sędziego, nie 
musisz otwierać drzwi ani nie musisz 
wpuścić oficera do domu. 

• Jeśli zdecydowałbyś się rozmawiać z 
oficerem, możesz to zrobić nie 
otwierając drzwi. Masz prawo 
rozmawiania przez zamknięte drzwi albo 
możesz wyjść za drzwi, zamknąwszy je 
za sobą. 
 

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

• Jeśli zostaniesz zapytany gdzie się 
urodziłeś albo jak wjechałeś do Stanów 
Zjednoczonych, możesz odmówić 
odpowiedzi na to pytanie i masz prawo 
milczeć. 

• 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 
mówiących z jakiego kraju pochodzisz. 

• Nie pokazuj żadnych fałszywych 
dokumentów a także nie kłam! 
 

• 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. 
 
 


