
Co należy zrobić w przypadku 
zatrzymania osoby bliskiej przez ICE

Osoba bliska została zatrzymana przez ICE. Jak mogę ją znaleźć? 

Czy odwiedzanie bliskich jest bezpieczne? Jak 
mogę się z nimi zobaczyć i przekazać pieniądze? 
Osoby nieposiadające dokumentów często odwiedzają swoich 
bliskich i zazwyczaj nie powinny być pytane o status imigracyjny*. 
Bardzo ważne jest jednak sprawdzenie wymagań dotyczących 
podania tożsamości w każdym więzieniu oraz ustalenie, czy 
wymagana jest kontrola karalności. Informacje można znaleźć tutaj: 
ice.gov/detention-facilities, a także można zadzwonić do więzienia 
w celu potwierdzenia tych informacji. Konieczne jest zamieszczenie 
na liście osób odwiedzających, a wizyty możliwe są w konkretnych 
dniach i godzinach wyznaczonych przez placówkę. 

*Uwaga! W przypadku obawy dotyczącej
własnej sprawy lub statusu imigracyjnego, które
mogą narażać na ryzyko podczas wizyty, należy
skonsultować się z adwokatem.

W jaki sposób uzyskać adwokata dla osoby bliskiej? 
Rząd Stanów Zjednoczonych nie zapewnia usług adwokatów imigrantom zagrożonym deportacją. Niektóre osoby uzyskają 
pomoc adwokata w ramach Projektu Jedności Rodzin Imigrantów z Nowego Jorku (New York Immigrant Family 
Unity Project, NYIFUP), programu finansowanego przez miasto Nowy Jork w celu zapewnienia tanich, doświadczonych 
adwokatów dla nowojorczyków umieszczonych w areszcie przez ICE, którzy mają sprawę przed Sądem Imigracyjnym. 

NYIFUP przydzieli bezpłatnego adwokata osobom kwalifikującym się (może to mieć miejsce tuż po pierwszym 
przesłuchaniu przed sędzią Sądu Imigracyjnego (master calendar hearing)), JEŚLI zostaną one aresztowane ORAZ:

• Rozprawa deportacyjna odbywa się w Sądzie Imigracyjnym na Varick St. LUB dana osoba jest
mieszkańcem Nowego Jorku, a sprawa odbywa się w Sądzie New Jersey;

• Aresztowany nie ma jeszcze adwokata;

• Jest to pierwsze przesłuchanie w Sądzie Imigracyjnym w ramach tej sprawy; oraz

• Dochód na gospodarstwo domowe nie przekracza 200% federalnego progu ubóstwa.

Często zadawane pytania

Jeśli Służby lmigracyjne i Celne (Immigration and Customs Enforcement, ICE) umieszczą bliskich w areszcie na terenie 
miasta Nowy Jork, proces aresztowania zostanie przeprowadzony w biurze ICE na Manhattanie, a następnie osoby te zostaną 
przeniesione do więzienia, najprawdopodobniej w New York lub New 
Jersey. Proces aresztowania odbywa się w ciągu jednego dnia.

Można sprawdzić, czy osoba bliska przebywa 
w areszcie, korzystając z internetowego 
lokalizatora ICE dostępnego na stronie: 

locator.ice.gov 
Aby skorzystać z lokalizatora, należy podać numer 

A osoby bliskiej:
Kraj urodzenia ORAZ „numer A”* 

lub
Kraj urodzenia, imię, nazwisko (nazwisko należy 
prawidłowo przeliterować) oraz datę urodzenia. 

Korzystanie z lokalizatora jest bezpieczne.

WSKAZÓWKA: „Numer A” to 8- lub 9-literowy 
numer identyfikacyjny poprzedzony literą A, 

który można znaleźć w większości dokumentów 
imigracyjnych. Zostanie on także umieszczony 
na opasce znajdującej się na nadgarstku osoby 

bliskiej w przypadku aresztowania. 

Jeśli nie zna Pan(i) numeru, należy zapytać 
o niego osobę bliską podczas rozmowy.

Na przykład: A 200-300-4XX
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Niektóre osoby NIE uzyskają adwokata wyznaczonego przez NYIFUP. Należy wiedzieć, że NYIFUP 
reprezentuje osoby ze sprawami przed sędzią Sądu Imigracyjnego i nie reprezentuje osób, które mają już nakaz 
deportacji lub nie mają toczących się spraw – więcej informacji znajduje się poniżej. 

Kiedy należy NIEZWŁOCZNIE porozmawiać z adwokatem ds. imigracyjnych? 
• W przypadku wcześniejszego nakazu deportacji (za niestawienie się w sądzie lub przegranie sprawy); LUB

• W przypadku kontaktu z służbami imigracyjnymi na granicy i przejściu przez procedurę „przyspieszonej 
deportacji” – będącej skróconą, administracyjną formą deportacji bez stawiennictwa w sądzie; LUB

• W przypadku przeniesienia poza obszar Nowego Jorku / New Jersey; LUB

• W przypadku wjazdu do kraju w ramach programu zwolnienia z obowiązku posiadania wiz.

W przypadku zaistnienia dowolnej z tych sytuacji osoby te mogą zostać objęte procedurą szybkiej deportacji 
i powinny niezwłocznie skonsultować się z zaufanym adwokatem ds. imigracyjnych, aby spróbować zapobiec 
deportacji. Konieczne będzie uzyskanie wszystkich dokumentów związanych z poprzednim postępowaniem 
imigracyjnym w stosunku do danej osoby. Aby znaleźć zaufanego adwokata ds. imigracyjnych, jeśli osoba 
bliska nie kwalifikuje się do pomocy w ramach NYIFUP, należy skontaktować się z poniższymi infoliniami:

• Mieszkańcy miasta Nowy Jork: należy zadzwonić do Action NYC pod numer 1-800-354-0365 lub 
zadzwonić pod numer 311 i powiedzieć „Action NYC”

• Mieszkańcy stanu Nowy Jork poza NYC, należy skontaktować się z infolinią biura ds. nowych 
Amerykanów (Office of New Americans) pod numerem 1-800-566-7636

Jak dowiedzieć się, kiedy odbędzie się pierwsza rozprawa? 
Datę i miejsce pierwszej rozprawy sądowej można uzyskać, dzwoniąc pod numer 1-800-898-7180 i podając 
numer A. Informacje te są również dostępne w j. hiszpańskim.

*Uwaga! Jeśli osoby bliskie znajdują się w systemie, jednak nie mają wyznaczonej daty rozprawy, należy 
nacisnąć 3, aby sprawdzić poprzednie decyzje. Uzyskanie informacji o wydaniu przez sąd „nakazu deportacji” 
oznacza, że osoba bliska nie będzie miała nowej rozprawy. – zob. powyżej „Kiedy należy NIEZWŁOCZNIE 
porozmawiać z adwokatem ds. imigracyjnych?”

Jak długo osoba bliska będzie przebywać w areszcie? 
Trudno udzielić odpowiedzi na to pytanie, wszystko zależy od danego przypadku. Rząd stoi na stanowisku, 
że tylko niektóre osoby kwalifikują się do rozprawy w sprawie kaucji przed sędzią Sądu Imigracyjnego. 
Jeśli według władz osoba bliska nie kwalifikuje się do takiego przesłuchania, mogą istnieć inne sposoby 
zakwestionowania zatrzymania. Będzie to wymagało skrupulatnego zapoznania się ze sprawą przez 
doświadczonego prawnika. W przypadku nałożenia kaucji i braku możliwości jej opłacenia istnieje możliwość 
wpłacenia kaucji przez Nowojorski Fundusz Wolności Imigrantów (New York Immigrant Freedom Fund), 
dzwoniąc pod numer 347-427-9353. 

Co jeszcze należy teraz zrobić?
Po pierwsze, jeśli istnieje naoczny świadek, należy zapisać przebieg zatrzymania osoby bliskiej, podając jak 
najwięcej zapamiętanych szczegółów. Po drugie, należy zgłosić obławę! Należy skontaktować się z Projektem 
Obrony Imigrantów (Immigrant Defense Project) pod numerem 212-725-6422. 
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Dziękujemy za pomoc Nowojorskiego Biura Burmistrza ds. Imigrantów podczas w przygotowaniu odpowiedzi na 
niniejsze często zadawane pytania.


