
CO ZROBIĆ, JEŚLI 
POTRZEBUJE PAN/PANI 

ADWOKATA? 
Prosimy o kontakt z nami! Ustalimy, czy 
spełnia Pan/Pani kryteria finansowe 
umożliwiające skorzystanie z naszych 
usług, a także czy udzielamy pomocy w 
kwestiach związanych z Pana/Pani 
problemem.  Jeśli kwalifikuje się Pan/Pani 
do skorzystania z naszych usług, 
omówimy z Panią/Panem najlepszy tryb 
postępowania.  Możemy również 
dokonywać specjalnych uzgodnień dla 
osób niepełnosprawnych i osób, które nie 
mogą wychodzić z domu. 

Nawet jeśli nie spełnia 
Pan/Pani kryteriów 

umożliwiających 
skorzystanie z naszych 
usług, skierujemy 
Pana/Panią do organizacji, 
która będzie w stanie 
udzielić Panu/Pani pomocy. 

CZYM JEST PROGRAM 
ANGAŻOWANIA 

PRYWATNYCH ADWOKATÓW 
(PRIVATE ATTORNEY 
INVOLVEMENT, PAI)? 

Northeast New Jersey Legal Services 
prowadzi listę prywatnych adwokatów, 
którzy wyrazili zgodę na bezpłatne 
reprezentowanie mieszkańców w 
potrzebie.  Program PAI umożliwia nam 
świadczenie usług na rzecz większej 
liczby osób, a adwokaci w nim 
uczestniczący mają pewność, że 
świadczą nieodpłatne usługi wyłącznie na 
rzecz osób, które naprawdę tego 
potrzebują.  Najpierw oceniamy sprawę, 
aby określić, czy kwalifikuje się ona do 

programu PAI.  Sprawa zostaje następnie 
skierowana do prywatnego adwokata, 
który zapewni reprezentację na takim 
samym poziomie, jakiego można by było 
oczekiwać od naszego personelu. 

PROBLEM PRAWNY? 

Jeśli tak, prosimy 
o kontakt z lokalnym biurem
okręgowym pod adresem:

NNJLS 
Bergen County Division 

190 Moore Street , Sui te 100 
Hackensack, NJ 07601 
Telefon:  201-487-2166 

Faks:  201-487-3513 

NNJLS 
Hudson County Division 

574 Summit Ave.  
Jersey City,  NJ 07306 
Telefon:  201-792-6363 

Faks:  201-798-8780  

NNJLS  
Passaic County Division 
152 Market  Street , 6 t h  Fl .  

Paterson, NJ 07505 
Telefon:  973-523-2900 

Faks:  973-523-9002 

www.northeastn j legalserv ices.o rg  

Northeast New Jersey Legal Services to 
organizacja oferująca równe szanse 
i podejmująca działania afirmatywne, która 
świadczy usługi prawne bez względu na 
rasę, kolor, płeć, wiek, niepełnosprawność, 
religię, pochodzenie narodowe czy 
orientację seksualną. 

 
 
 
 
 

 
       

  www.northeastnjlegalservices.org 

Świadczenie bezpłatnych usług prawnych 
na rzecz mieszkańców o niskich 

dochodach w okręgach Bergen, Hudson i 
Passaic w kwestiach związanych  

z mieszkalnictwem, świadczeniami 
publicznymi, rodziną, sprawami 

konsumenckimi, imigracją, weteranami, 
ponownym wjazdem do Stanów 

Zjednoczonych, podatkami i przepisami 
prawami dotyczącymi osób starszych. 

http://www.northeastnjlegalservices.org/
https://www.facebook.com/NortheastNJLegalServices/
https://www.linkedin.com/company/northeast-new-jersey-legal-services
https://twitter.com/nnjls
https://www.facebook.com/NortheastNJLegalServices/�
https://www.linkedin.com/company/northeast-new-jersey-legal-services�
https://twitter.com/nnjls�


 
Czy wiesz, że…? 

 
Ponad 200 000 dzieci, osób 
starszych i osób dorosłych  
w okręgach Bergen, Hudson 
i Passaic żyje w ubóstwie. 
 
 
Każdego roku ponad 40 000 
najemców zostaje 
eksmitowanych z domów na 
terenie okręgów Bergen, 
Hudson i Passaic. 
 
 
Każdego roku 13 000 
mieszkańców okręgów Bergen, 
Hudson i Passaic pada ofiarą 
przemocy domowej i podejmuje 
próbę uzyskania zakazu 
zbliżania się. 
 
 
 
Każdego roku Northeast New 
Jersey Legal Services 
zapewnia pomoc w rozwiązaniu 
poważnych problemów 
prawnych ponad 10 000 
mieszkańców okręgów Bergen, 
Hudson i Passaic uzyskujących 
niskie dochody. 
 
 

 
Jeśli mieszka Pan/Pani  

w okręgu Bergen, Hudson lub 
Passaic i ma Pan/Pani 

problem w zakresie  
prawa cywilnego, a nie  

stać Pana/Pani na adwokata, 
prosimy zadzwonić  

do NNJLS.  

 
Kim jesteśmy? 

 
Jesteśmy organizacją non-profit 
finansowaną z funduszy publicznych 
i prywatnych.  Świadczymy bezpłatne 
usługi prawne w różnych dziedzinach 
prawa cywilnego na rzecz 
mieszkańców o niskich dochodach w 
okręgach Bergen, Hudson i Passaic.  
Nasi adwokaci, asystenci prawni i 
personel pomocniczy dokładają 
wszelkich starań, aby zapewnić 
najwyższy poziom usługi prawnych.  
Dążymy do zapewnienia dostępu do 
systemu prawnego klientom, którzy nie 
mają wystarczających środków na 
skorzystanie z usług prywatnego 
adwokata. 
 
 
Jakie usługi świadczymy? 

 
Świadczymy szeroki zakres usług 
prawnych, takich jak reprezentacja  
i porady prawne, rzecznictwo, edukacja 
społecznościowa, informacja  
i kierowanie do kompetentnych 
organizacji. 
 
Ponadto prowadzimy specjalne 
programy świadczące usługi na rzecz 
osób starszych, niepełnosprawnych, 
najemców i ofiar przemocy domowej. 
 
Northeast New Jersey Legal Services 
zapewnia również rzeczników dla grup 
społecznościowych.  Jeśli pragnie 
Pan/Pai, abyśmy porozmawiali  
z Pana/Pani grupą, prosimy o kontakt. 
 
 

 
 

W jakich  
dziedzinach prawnych 
świadczymy usługi? 

 
MIESZKALNICTWO:  Porady  
i reprezentacja w kwestiach związanych  
z wynajmem, postępowaniem 
egzekucyjnym, pomocą w płaceniu 
czynszu, mieszkalnictwem publicznym, 
rozwojem ekonomicznym oraz inne 
kwestie związane z mieszkalnictwem. 

 
RODZINA:   Pomoc w uzyskaniu zakazu 
zbliżania się oraz porady i reprezentacja 
w sprawach związanych z alimentami, 
opieką nad dzieckiem, rozwodami oraz 
inne kwestie związane z prawem 
rodzinnym. 

 
ŚWIADCZENIA PUBLICZNE:   Porady i 
reprezentacja w kwestiach związanych z 
kwalifikowaniem się do świadczeń 
publicznych takich jak emerytalne 
zabezpieczenia społeczne, renty, SSI, 
Medicaid, Medicare, tymczasowa pomoc 
dla rodzin w potrzebie, bony 
żywnościowe, pomoc ogólna oraz  
inne świadczenia. 

 
  IMIGRACJA:   Porady i reprezentacja w 

kwestiach związanych z naturalizacją  
i inne sprawy związane z imigracją. 

 
KWESTIE KONSUMENCKIE:  Porady  
i reprezentacja w kwestiach związanych  
z windykacją długów, niesprawiedliwymi 
lub oszukańczymi praktykami, kredytami  
i upadłością. 

 
PODATKI:  Porady i reprezentacja  
w kwestiach związanych z podatkami  
w ramach naszego programu kliniki dla 
podatników uzyskujących niskie dochody.  

  
OSOBY STARSZE:  Porady  
i reprezentacja w kwestiach związanych  
z mieszkalnictwem, ubezpieczeniami 
społecznymi, sprawami konsumenckimi, 
zdrowiem oraz w zakresie innych kwestii 
dotyczących osób starszych.  
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