Poznaj swoje prawa w kontaktach z ICE
W kontaktach z agentami Służb Imigracyjnych i Celnych (Immigration
and Customs Enforcement, ICE), należy pamiętać o swoich prawach!

Jakie mam prawa jeżeli ICE zjawi się u mnie w domu?
•

Nie trzeba od razu otwierać drzwi agentom ICE, nie musi Pan/Pani również z nimi rozmawiać.

•

Spoza zamkniętych drzwi, może Pan/Pani poprosić o okazanie przez okno, wizjer lub wsunięcie pod
drzwiami legitymacji służbowej, dowodu tożsamości lub wizytówki.

•

Można zapytać agentów, czy mają nakaz sądowy:

Jeżeli odpowiedzą Nie,
ma Pan/Pani prawo odmówić
im wejścia. Może Pan/Pani
powiedzieć
„Nie chcę z wami
rozmawiać”

Jeżeli odpowiedzą Tak,
może Pan/Pani poprosić
o wsunięcie nakazu pod
drzwiami. Aby stwierdzić, czy
jest to nakaz sądowy należy
sprawdzić, kto go podpisał.

Nakaz sądowy to nakaz
wystawiony przez sąd,
podpisy przez sędziego.
Na przykład, podpis sędziego
będzie poprzedzony słowem
„Honorable/Hon” „Sędzia” lub
„Sędzia pokoju”.

•

W nagłych wypadkach, takich jak zagrożenie bezpieczeństwa publicznego lub życia, agenci ICE
mogą wejść do lokalu bez Pana/Pani pozwolenia. Również w takim wypadku nie musi Pan/Pani
rozmawiać z ICE.

•

Jeżeli agenci ICE szukają kogoś innego, ma Pan/Pani prawo zachować milczenie. Jeżeli zdecyduje
się Pan/Pani na rozmowę, może Pan/Pani poprosić ICE o pozostawienie danych kontaktowych.
Mimo, iż nie ma Pan/Pani obowiązku informowania ICE o miejscu pobytu tej osoby, podając fałszywe
informacje naraża się Pan/Pani na ryzyko.

Jakie mam prawa jeżeli agenci ICE weszli już do mojego domu?
•

Jeśli agenci ICE wejdą do Pana/Pani domu bez pozwolenia, może Pan/Pani wyraźnie powiedzieć
„Nie wyrażam zgody na przebywanie w moim domu. Proszę wyjść”. Może to nie wystarczyć, aby
ich powstrzymać, ale może okazać się to pomocne podczas przyszłej rozprawy sądowej.

•

Jeśli agenci zaczną przeszukiwać pokoje lub rzeczy w Pana/Pani domu, można powiedzieć
„Nie zgadzam się na przeszukiwanie”. Może Pan/Pani powtarzać to, jeżeli agenci kontynuują
przeszukiwanie bez zezwolenia.

•

Jeśli w domu przebywają dzieci lub inne wrażliwe osoby, można ich o tym poinformować.

Jakie prawa mam w przypadku zatrzymania przez ICE na ulicy lub
w miejscu publicznym?
•

Przed udzieleniem jakichkolwiek informacji, może Pan/Pani zapytać „Czy mogę odejść?”.

Jeżeli agenci
odpowiedzą Tak: może
Pan/Pani powiedzieć
„Nie chcę
odpowiadać na Pana/
Pani pytania”

Jeżeli agenci
odpowiedzą Nie: może
Pan/Pani powiedzieć
„Chcę skorzystać
z mojego prawa
do zachowania
milczenia”

Jeśli agenci ICE będą próbowali przeszukać
Pana/Pani kieszenie lub rzeczy osobiste, może
Pan/Pani powiedzieć

„Nie
wyrażam zgody na
przeszukiwanie”
Jeżeli agenci będą mimo wszystko
kontynuować przeszukiwanie, nie należy
stawiać oporu fizycznego, jednak zgłoszenie
wyraźnego sprzeciwu może być istotne podczas
ewentualnej przyszłej rozprawy sądowej.

Niniejsza karta informacyjna zawiera jedynie informacje ogólne.
Nie należy ich traktować jako porady prawnej. W celu uzyskania
porady prawnej należy skonsultować się z adwokatem.

Polish

Jakie mam prawa, jeżeli ICE zjawi się u mnie w pracy?
•

Agenci ICE mają prawo wstępu do obszarów publicznych w miejscu pracy bez żadnego nakazu.

•

Obszary publiczne to m.in. lobby biura, supermarket, sklep detaliczny lub sala konsumpcyjna
w restauracji.

•

Agentom ICE nie wolno wchodzić do obszarów prywatnych miejsca pracy bez zezwolenia
pracodawcy lub nakazu sądowego.

•

Obszary prywatne to obszary, do których dostęp mają wyłącznie pracownicy, w tym pokój socjalny
lub magazyn w miejscu pracy.

•

Pracodawcy mogą mogą poprosić agentów ICE o wylegitymowanie się i zapytać o to, czy mają
nakaz sądowy.

•

Tak, jak w przypadku wszelkich obszarów publicznych, jeżeli agenci ICE zjawią się w Pana/Pani
miejscu pracy NIE musi Pan/Pani odpowiadać na ich pytania i może Pan/Pani skierować ich do
swojego pracodawcy.

•

Podobnie, jeżeli agenci ICE będą próbowali przeszukać Pana/Pani kieszenie lub rzeczy osobiste, może
Pan/Pani powiedzieć „Nie wyrażam zgody na przeszukiwanie”. Jeżeli agenci będą mimo wszystko
kontynuować przeszukiwanie, nie należy stawiać oporu fizycznego, jednak zgłoszenie wyraźnego
sprzeciwu może być istotne podczas ewentualnych przyszłych rozpraw sądowych.

Jakie mam prawa w przypadku aresztowania?
•

Może Pan/Pan poinformować ICE o swoich problemach zdrowotnych lub konieczności
zorganizowania opieki nad dziećmi.

•

Agenci ICE mogą nie władać Pana/Pani językiem ojczystym. Może Pan/Pani poprosić o tłumacza
we wszelkich rozmowach z ICE lub na wyznaczonych przesłuchaniach.

•

Nie musi Pan/Pani podpisywać jakichkolwiek dokumentów ani odpowiadać na jakiekolwiek
pytania bez porozumienia się z adwokatem.

•

Jako osoba aresztowana ma Pan/Pani prawo do kontaktu telefonicznego z rodziną, przyjaciółmi,
liderami środowiskowymi lub adwokatem.

•

Przebywając w areszcie ma Pan/Pani prawo do odwiedzin członków rodziny, przyjaciół, liderów
środowiskowych i adwokata. Prosimy zauważyć, że każdy areszt posiada odrębny regulamin,
z którym odwiedzający powinni się zapoznać przed wizytą.

•

W przypadku aresztowania, osoby postronne mogą filmować działania ICE pod warunkiem, iż nie
będzie to przeszkadzać urzędnikom. Jeżeli agenci ICE będą próbowali rozmawiać z Panem/Panią,
rozpoczynanie lub kontynuowanie filmowania może być ryzykowne.

•

Po znalezieniu adwokata może Pan/Pani udostępnić mu wszelkie nagrania audio, wideo lub
notatki dotyczące Pana/Pani aresztu sporządzone własnoręcznie lub przez osobę, która była
świadkiem aresztowania.

•

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: bit.ly/NYLAGICE

Jeśli Panu/Pani lub bliskiej Panu/Pani osobie grozi deportacja,
może Pan/Pani przygotować odpowiedni plan na tę okoliczność.
•

Można uzyskać bezpłatną i poufną poradę prawną w sprawach dotyczących imigracji.
Nowojorscy imigranci mogą dzwonić do ActionNYC pod numer 1-800-354-0365
w godzinach 9:00– 18:00 od poniedziałku do piątku lub zadzwonić pod numer 311 i
powiedzieć „ActionNYC”.

•

Można wybrać osobę kontaktową w nagłym wypadku i zapamiętać jej numer telefonu.
Powinna być to osoba zaufana – członek rodziny, przyjaciel, lider środowiskowy lub adwokat.

•

Może Pan/Pani przygotować swoje dokumenty i umieścić je w bezpiecznym miejscu, tak
aby osoby kontaktowe miały do nich dostęp.

•

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie nyc.gov/KnowYourRights

