
Informacje dla  
rodzin 
imigrantów

Jeśli są Państwo opiekunami imigrantami (w tym rodzicami, prawnymi opiekunami 
lub krewnymi), którzy obawiają się rozdzielenia z dzieckiem na skutek regulacji 
imigracyjnych, mogą Państwo uzyskać pomoc w zabezpieczeniu się na 
przyszłość poprzez: 

•	 Kontakt z darmowym dostawcą usług prawniczych w celu 
uzyskania porady i informacji. 

•	 Wybór opiekuna tymczasowego, zwanego także „opiekunem zastępczym”, 
jeśli nie będą Państwo mogli zapewnić opieki swojemu dziecku. 

•	 Wybór osoby kontaktowej w sytuacji awaryjnej oraz zapamiętanie 
jej numeru telefonu. Powinna być to osoba, której Państwo ufają, w tym 
między innymi Państwa adwokat. 

•	 Uaktualnienie informacji o osobie kontaktowej w sytuacji 
awaryjnej w szkole Państwa dziecka.

Aby umówić się na darmowe i poufne spotkanie, łącznie z pomocą w wyznaczeniu 
opiekuna tymczasowego, nowojorscy imigranci mogą zadzwonić do ActionNYC 
pod nr 1-800-354-0365 w godzinach od 9.00 do 18.00, od poniedziałku do piątku, 
lub zadzwonić pod nr 311 i powiedzieć „ActionNYC”. NALEŻY WYSTRZEGAĆ 
SIĘ usługodawców zajmujących się sprawami imigracyjnymi, którzy czerpią korzyści 
ze swoich klientów. Należy korzystać wyłącznie z pomocy 
zaufanych, licencjonowanych adwokatów i akredytowanych 
przedstawicieli.

Polish



Często zadawane 
pytania
Kim jest opiekun tymczasowy?
Opiekun tymczasowy zapewnia pomoc w razie, gdyby opiekun podstawowy nie był w stanie 
zaopiekować się dziećmi z powodu aresztowania lub przetrzymywania przez organy imigracyjne 
albo z powodu deportacji.

Czy wybór opiekuna tymczasowego wpływa na prawa rodzicielskie?
Nie. Wybór opiekuna tymczasowego nie wiąże się ze zrzeczeniem praw rodzicielskich. Opieka 
tymczasowa wchodzi w życie w chwili, gdy opiekun prawny zostaje oddzielony od dziecka. 

Jakie uprawnienia ma opiekun tymczasowy? Dlaczego warto takiego wyznaczyć?
Opiekunowie tymczasowi mają prawo podejmowania ważnych decyzji w imieniu dziecka, nad 
którym piastują opiekę, z uwzględnieniem głównych spraw medycznych oraz wyboru szkoły, do 
której ma chodzić dziecko. Wybór opiekuna tymczasowego jest dobrowolny i nie wpływa na prawa 
rodzicielskie.

Opiekun tymczasowy zajmuje się dzieckiem w przypadku, gdy opiekun prawny zostanie 
aresztowany, zatrzymany lub deportowany na skutek wymogów imigracyjnych. Wybór opiekuna 
tymczasowego pozwoli zapewnić bezpieczeństwo dziecka, upewniając się, że wyznaczona osoba 
ma wszelkie uprawnienia potrzebne do podejmowania decyzji w sprawie dziecka. 

Jeśli opiekun prawny nie czuje się pewny w kwestii wyboru opiekuna tymczasowego, może 
rozważyć inne opcje prawne, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo dziecka w przypadku 
wdrożenia działań imigracyjnych. Należy rozmawiać wyłącznie z zaufanymi, licencjonowanymi 
adwokatami i akredytowanymi przedstawicielami.

Co się stanie, jeśli opiekun prawny nie wybierze opiekuna tymczasowego, a zostanie 
aresztowany, zatrzymany lub deportowany?
Mówiąc ogólnie, dziecko trafi pod opiekę osoby, która jest do tego uprawniona, a nie do placówki 
opieki zastępczej.

Jednakże jeśli osoba ta nie jest wyznaczonym opiekunek zastępczym, jej uprawnienia do 
podejmowania ważnych decyzji w imieniu dziecka, w tym w sprawach medycznych, będą 
ograniczone.

Kogo należy wybrać na opiekuna tymczasowego?
Powinna to być osoba, której można zaufać w kwestii opieki nad dzieckiem. 

Potencjalni opiekunowie tymczasowi nie są objęci żadnymi wymogami 
związanymi ze statusem imigracyjnym. Jednakże obowiązują ich inne konkretne 
wymogi, w związku z którymi zainteresowani opiekunowie prawni powinni 
skonsultować z prawnikiem w sprawie wyznaczenia opiekuna tymczasowego dla 
dziecka.

Czy istnieją inne opcje prawne dotyczące wyznaczania opiekuna dziecka?
Opiekunowie imigranci mogą mieć możliwość skorzystania z dodatkowych opcji, 
które pomogą w planowaniu przyszłości dziecka, co powinni szczegółowo omówić 
z prawnikiem.


