
KIM JESTEŚMY? 
 

Northeast New Jersey Legal Services 
(NNJLS) to organizacja non-profit 
finansowana z funduszy publicznych  
i prywatnych. 
Świadczymy bezpłatne usługi prawne dla 
spełniających kryteria finansowe 
mieszkańców okręgów Bergen, Hudson  
i Passaic, w wielu sprawach cywilnych, 
takich jak świadczenia publiczne, 
mieszkalnictwo, kwestie związane z 
rodziną, zdrowiem, zatrudnieniem, 
edukacją, lokalnym rozwojem 
gospodarczym oraz sprawy 
konsumenckie. 
Nasi adwokaci, asystenci prawni i personel 
pomocniczy dokładają wszelkich starań, 
aby zapewnić najwyższy poziom usług 
prawnych.  Dążymy do zapewnienia 
dostępu do systemu prawnego osobom, 
które nie mają wystarczających środków 
na skorzystanie z usług prywatnego 
adwokata. 

 

KWALIFIKACJA 
Może Panu/Pani przysługiwać prawo do 
skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, 
jeśli mieszka Pan/Pani w okręgu Bergen, 
Hudson lub Passaic.  Obowiązują nas 
wytyczne dotyczące dochodu  
i majątku osób, którym przysługuje prawo 
do skorzystania z bezpłatnych usług 
prawnych, a także przepisy i priorytety, 
które mogą ograniczać rodzaje spraw 
przyjmowanych przez NNJLS. 
Jeśli nie kwalifikuje się Pan/Pani do 
skorzystania z naszych usług, nasz 
personel postara się skierować 
Pana/Panią w odpowiednie miejsce. 
 
NORTHEAST NEW JERSEY 
LEGAL SERVICES  może również 
zaaranżować spotkanie,  jeś l i  jest  
Pan/Pani  n iepełnosprawny( -a)  lub 
n ie może  Pan/Pani  wychodzić   
z domu.  

 
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. 
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Świadczenie bezpłatnych usług 
prawnych w zakresie prawa 

imigracyjnego na rzecz 
mieszkańców o niskich dochodach 

w okręgach Bergen, Hudson i 
Passaic. 

 

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�


 
CZYM JEST PROJEKT PRAW 

IMIGRACYJNYCH? 
 
Projekt Praw Imigracyjnych powstał w 
2009 r. w celu zajęcia się kwestiami 
związanymi z imigracją, przed którymi 
staje społeczność uzyskująca niskie 
dochody na obsługiwanym przez nas 
terenie.  Projekt Praw Imigracyjnych dąży 
do podniesienia świadomości i edukacji 
dotyczącej kwestii imigracyjnych poprzez 
porady i reprezentację osób  
w następujących dziedzinach: 
 
• Zmiana statusu  
• Natychmiastowe wnioski dla krewnych 

obywateli Stanów Zjednoczonych 
• Wygaśnięcia wizy warunkowej 
• Przedłużenie kart stałego pobytu 
• Usunięcie/deportacja legalnych stałych 

mieszkańców 
• Wnioski o nadanie obywatelstwa 
• Utrata dokumentów potwierdzających 

naturalizację 
• Samodzielnie składane wnioski VAWA 
• Wizy U i T 
• Zwolnienie z opłat dla  

wniosków USCIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ŚWIADCZONE USŁUGI: 
 
Zmiana statusu 
Osoby, które zostały skontrolowane  
i przyjęte lub warunkowo przyjęte  
w Stanach Zjednoczonych, mogą ubiegać 
się o zmianę statusu na legalny pobyt 
stały, jeśli spełniają pewne kryteria.  
 
Natychmiastowe wnioski dla 
krewnych obywateli Stanów 
Zjednoczonych 
Obywatele Stanów Zjednoczonych mogą 
złożyć wniosek dla członków najbliższej 
rodziny, tj. żony/męża, rodzica lub dziecka 
(w wieku poniżej 21 lat, niepozostającego 
w związku małżeńskim).  
 
 
Utrata dokumentów 
potwierdzających naturalizację 
Osoby, które zostały naturalizowane, lecz 
utraciły świadectwo, mogą zwrócić się do 
USCIS z wnioskiem o uzyskanie jego 
duplikatu.  
 
Wygaśnięcia wizy warunkowej 
Osoby, które pozostają w związku 
małżeńskim z obywatelem/obywatelką 
Stanów Zjednoczonych przez okres 
krótszy niż dwa lata w chwili zatwierdzenia 
wniosku i otrzymały warunkową kartę 
pobytu ważną przez dwa lata, muszą 
złożyć wniosek o zniesienie tego warunku 
w ciągu 90 dni od daty wygaśnięcia wizy. 
Dopuszczalne wyjątki od tej zasady 
obejmują osoby maltretowane, 
rozwiedzione lub znajdujące się w bardzo 
trudnej sytuacji.  
 
Przedłużenie kart stałego pobytu 
Osoby posiadające kartę stałego pobytu, 
której ważność niedługo wygasa, lub 
mające starą kartę pobytu bez daty 
ważności muszą odnowić swoje karty  
w USCIS.  
 
 
 

Wnioski o nadanie obywatelstwa 
Aby ubiegać się o naturalizację, legalni 
stali rezydenci muszą mieć przynajmniej 
18 lat i spełniać pewne inne kryteria.  
 
Usunięcie/deportacja legalnych 
stałych mieszkańców 
Stali mieszkańcy, którym grozi usunięcie 
lub deportacja ze Stanów Zjednoczonych  
z powodu przeszłości kryminalnej oraz 
którzy spełniają pewne wymogi, mogą 
ubiegać się o anulowanie decyzji  
o usunięciu przed sądem imigracyjnym.  
 
Samodzielnie składane wnioski 
VAWA 
Zgodnie z ustawą w sprawie przemocy 
wobec kobiet maltretowane żony i dzieci 
obywateli Stanów Zjednoczonych lub 
stałych mieszkańców mogą samodzielnie 
złożyć wniosek o legalny pobyt bez 
pomocy lub wiedzy osoby dopuszczającej 
się przemocy, aby zapewnić sobie 
bezpieczeństwo i niezależność od osoby 
dopuszczającej się przemocy. 
 
Wizy U i T 
Osoby, które przeszły przemoc fizyczną 
lub psychiczną w związku  
z zarejestrowanymi działaniami 
przestępczymi, które pomagały lub 
wyraziły chęć pomocy organom rządowym  
w śledztwie lub ściganiu, mogą być 
upoważnione do otrzymania wizy typu U.  
 
Osoby, które są/były ofiarami ciężkich form 
handlu ludźmi, współpracowały  
w śledztwie lub ściganiu osób 
odpowiedzialnych za handel ludźmi oraz 
które spełniają pewne inne kryteria, mogą 
być upoważnione do otrzymania wizy  
typu T.  
 
MOŻEMY RÓWNIEŻ ROZMAWIAĆ  
Z GRUPAMI 
SPOŁECZNOŚCIOWYMI. 
ZADZWOŃ DO NAS! 
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