
Kim jesteśmy? 
 

Northeast New Jersey Legal 
Services to organizacja non-profit 
finansowana z funduszy publicznych  
i prywatnych. 
 
Świadczymy bezpłatne usługi prawne 
dla mieszkańców o niskich dochodach 
w okręgach Bergen, Hudson i Passaic i 
oferujemy im wsparcie  
w wielu sprawach cywilnych, takich jak 
świadczenia publiczne, 
mieszkalnictwo, kwestie związane  
z rodziną, zdrowiem, zatrudnieniem  
i edukacją 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. 

 
 

NORTHEAST NEW JERSEY 
LEGAL SERVICES może 
również zaaranżować spotkanie, 
jeśli jest Pan/Pani 
niepełnosprawny(-a) lub nie 
może Pan/Pani wychodzić  
z domu. 

PROBLEM PRAWNY? 
 

Jeśli tak, prosimy o kontakt  
z lokalnym biurem okręgowym 

NNJLS  
pod adresem: 

 
Bergen County Division 
190 Moore St. ,  Suite 100 

Hackensack, NJ 07601 
Telefon:  201-487-2166 

Faks:  201-487-3513 
 

Hudson County Division 
574 Summit Ave.  

Jersey City,  NJ 07306 
Telefon:  201-792-6363 

Faks:  201-798-8780 
 

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. 
 

Ten program jest realizowany za 
pośrednictwem Wydziału Usług dla Osób 
Starszych okręgu Bergen, Wydziału 
Zdrowia i Usług Społecznych, Biuro Usług 
dla Osób Starszych okręgu Hudson oraz 
Wydziału Usług dla Osób Starszych 
okręgu Passaic. Udział w programie jest 
bezpłatny dla kwalifikujących się klientów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        www.northeastnjlegalservices.org 
 

                   

Świadczenie bezpłatnych usług 
prawnych na rzecz osób starszych 

uzyskujących niskie dochody 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�


Jakie usługi świadczymy? 
 
Specjalizujemy się w sprawach 
związanych z mieszkalnictwem, 
rodziną, świadczeniami publicznymi  
i zdrowiem oraz w sprawach 
konsumenckich. Świadczymy szeroki 
zakres usług prawnych, takich jak 
porady, reprezentacja, rzecznictwo, 
edukacja społecznościowa, informacja 
i kierowanie do kompetentnych 
organizacji. 
 

 
 

KWALIFIKACJA 
Może Panu/Pani przysługiwać prawo do 
skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, 
jeśli mieszka Pan/Pani w okręgu Bergen, 
Hudson lub Passaic i ma Pan/Pani co 
najmniej 60 lat.  Istnieją 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. 

 
 
 

W jakich dziedzinach 
prawnych świadczymy usługi? 
 
MIESZKALNICTWO: 
 
Porady i reprezentacja w kwestiach 
związanych z wynajmującymi/ 
najemcami, postępowaniem 
egzekucyjnym, programami pomocy  
w wynajmie, mieszkalnictwem 
publicznym oraz w innych sprawach 
związanych z mieszkalnictwem. 
 
RODZINA: 
 
Porady i reprezentacja w kwestiach 
związanych z przemocą domową, 
alimentami, opieką nad dzieckiem, 
rozwodem oraz inne sprawy  
w zakresie prawa rodzinnego. 
 
ŚWIADCZENIA PUBLICZNE:   
 
Porady i reprezentacja w kwestiach 
związanych z kwalifikowaniem się do 
świadczeń publicznych takich jak 
emerytalne zabezpieczenia społeczne, 
renty, SSI, tymczasowa pomoc dla 
rodzin w potrzebie, bony 
żywnościowe, pomoc ogólna oraz inne 
świadczenia. 
 
KWESTIE KONSUMENCKIE:     
 
Porady i reprezentacja w kwestiach 
związanych z windykacją długów, 
niesprawiedliwymi lub oszukańczymi 
praktykami, kredytami i upadłością. 
 
ZDROWIE:  
Porady i reprezentacja w kwestiach 
związanych z Medicaid, Medicare, 
opieką rodzinną w stanie New Jersey 
(NJ Family Care), pomocą  
w uzyskiwaniu recept, ubezpieczeniami 

prywatnymi i dostępem do 
ubezpieczenia zdrowotnego. 
 
Przyjmujemy sprawy  
z następujących dziedzin:  

• Obniżenie lub przerwanie 
świadczeń rządowych, w 
tym SSI, ubezpieczenie 
społeczne, bony 
żywnościowe, Medicare, 
Medicaid, PAAD 

• Problemy  
z wynajmującymi/ 
najemcami, eksmisje, 
odcięcie dostępu do 
mediów 

• Przemoc domowa 
• Planowanie/ochrona 

autonomii: testamenty 
życia, pełnomocnictwa 

• Kwestie konsumenckie 
• Oszukiwanie  

i wykorzystywanie 
seniorów 

• Windykacja długów 
• Postępowanie 

egzekucyjne 
• Upadłość  

 
 

MOŻEMY RÓWNIEŻ 
ROZMAWIAĆ Z GRUPAMI 
SPOŁECZNOŚCIOWYMI 

 

ZADZWOŃ DO NAS! 
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