
W 2017 roku Rada Miasta Nowy Jork uchwaliła prawo lokalne nr 136, obecnie skodyfikowane jako 
rozdział 13 tytułu 26 Kodeksu Administracyjnego NYC, znanego również jako historyczne prawo 
Nowego Jorku dotyczące prawa do porady, które powierza Biuru Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach 
Cywilnych (Office of Civil Justice, OCJ) zapewnienie dostępu do usług prawnych dla najemców 
stojących w obliczu eksmisji w sądzie ds. mieszkaniowych lub wypowiedzenia najmu w postępowaniu 
administracyjnym Nowojorskiego Urzędu ds. Mieszkalnictwa (New York City Housing Authority, NYCHA). 
Prawo wymaga, aby Koordynator ds. Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Cywilnych przeprowadzał 
coroczne publiczne spotkanie wyjaśniające w celu uzyskania zaleceń i opinii na temat tych programów.

KIEDY I GDZIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE WYJAŚNIAJĄCE?
Czwartek 18 listopada 2021 r. 

w godz. 18.00–21.00 
Ze względu na pandemię COVID-19 spotkanie wyjaśniające odbędzie się zdalnie za 

pośrednictwem platformy Zoom

JAK MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ? 
Każdy może wziąć udział w spotkaniu online lub telefonicznie. Każdy może przekazać uwagi lub opinie  
na temat programu uniwersalnego dostępu do usług prawnych poprzez:

  Publiczne spotkanie wyjaśniające 
Chęć zabrania głosu podczas posiedzenia można zgłaszać telefonicznie pod numerem 
929-221-5662 lub wysyłając e-mail na adres civiljustice@hra.nyc.gov w dniu 17 listopada 
lub przed tą datą. Prelegenci będą wzywani w kolejności, w jakiej się zapisali, i będą mogli 
wypowiadać się maksymalnie przez trzy minuty.

 Online (połączenie wideo i dźwiękowe): Wejdź na adres  
 https://us02web.zoom.us/j/89142666567 lub stronę Zoom.us. Kliknij „Join a 
 Meeting” (Dołącz do spotkania) i wprowadź numer ID spotkania 891 4266 6567

 Telefonicznie (tylko połączenie dźwiękowe): 
 Zadzwoń pod numer (646) 876-9923. Po usłyszeniu komunikatu wprowadź numer ID 
 spotkania: 891 4266 6567

  Pocztą  Pisemne uwagi można kierować na adres: 
Office of Civil Justice / ATTN: HEARING COMMENTS 
NYC Human Resources Administration 
150 Greenwich Street, 31st Floor 
New York, NY 10007

  E-mail   Pisemne uwagi można wysłać e-mailem na adres civiljustice@hra.nyc.gov. 
W temacie wiadomości e-mail należy wpisać „Hearing comments”.

TERMIN SKŁADANIA PISEMNYCH UWAG UPŁYWA W DNIU 18 LISTOPADA 2021 R.

W RAZIE POTRZEBY POMOCY W UCZESTNICTWIE W SPOTKANIU WYJAŚNIAJĄCYM, takiej jak 
asysta tłumacza lub uzasadnione udogodnienia w związku z niepełnosprawnością, należy nas o tym 
powiadomić do dnia 17 listopada 2021 r. Zadzwoń pod numer 929-221-5662; wyślij wiadomość e-mail na 
adres civiljustice@hra.nyc.gov; lub powiadom nas pocztą, kierując korespondencję na powyższy adres.

ZAPIS SPOTKANIA WYJAŚNIAJĄCEGO zostanie udostępniony opinii publicznej na stronie 
internetowej OCJ, nyc.gov/civiljustice, kilka tygodni po spotkaniu wyjaśniającym.

Więcej informacji znajduje się w witrynie internetowej OCJ, nyc.gov/civiljustice

Programy Biura Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Cywilnych miasta Nowy Jork mają na celu zapewnić
powszechny dostęp do usług prawnych

dla najemców zagrożonych eksmisją
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