
PRZYDATNE ZASOBY:
• Aby uzyskać dostęp do darmowych i bezpiecznych porad prawnych 

dotyczących imigracji w swoim języku, zadzwoń pod numer 311 i powiedz 
„ActionNYC”

• Aby zgłosić oszustwa imigracyjne i nieuczciwe machinacje przeciwko 
imigrantom, zadzwoń na infolinię dla Nowych Amerykanów udostępnianą 
przez Biuro Stanu Nowy Jork dla Nowych Amerykanów pod numerem 
1-800-566-7636

NIE BĄDŹ OFIARĄ OSZUSTW IMIGRACYJNYCH
Jeśli chcesz uzyskać porady prawne dotyczące imigracji, udaj się do adwokata lub kogoś, kto 
jest akredytowany przez Departament Sprawiedliwości USA (U.S. Department of Justice, DOJ) 
lub organizację uznaną przez DOJ. Możesz znaleźć listę akredytowanych i uznanych podmiotów 
na stronie www.justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports

Prawo imigracyjne jest skomplikowane. Uważaj na fałszywych konsultantów ds. imigracji, którzy 
mogą składać fałszywe obietnice i przedstawiać nierzeczywisty obraz sytuacji.  

UWAŻAJ NA FAŁSZYWE OBIETNICE, TAKIE JAK:
• Łatwy sposób uzyskania zielonej karty
• Sposób na uzyskanie pozwolenia na pracę lub wizę natychmiast 
• Stwierdzenia wskazujące, że nie ma ryzyka ani konsekwencji 
• Oświadczenia o możliwości wywarcia szczególnego wpływu na władze 

imigracyjne  

CZEGO NIE ROBIĆ:
• Nie płać za formularze wniosków urzędowych – formularze są darmowe i 

można je pobrać przez Internet ze strony www.uscis.gov/forms
• Nie dawaj oryginałów dokumentów – składaj jedynie kopie 
• Nie podpisuj żadnych pustych ani niekompletnych formularzy  
• Nie podpisuj dokumentów, formularzy imigracyjnych ani umów, których nie 

rozumiesz

CO ROBIĆ:
• Zawsze zadawaj pytania – nawet jeśli konsultant został polecony przez 

członka rodziny lub przyjaciela; musisz mieć pewność co do tej osoby
• Poproś o dowód, że jest to licencjonowany adwokat lub osoba 

akredytowana/uznawana przez DOJ
• Uzyskaj drugą opinię 
• Korzystaj z usług podmiotów, które mają fizyczną siedzibę
• Proś o przygotowanie pisemnej umowy o świadczenie usług podpisanej 

przez usługodawcę – przeczytaj umowę przed jej podpisaniem i zachowaj 
podpisaną kopię do swoich akt 

• Weź kopie dokumentów przygotowywanych dla Ciebie 
• Proś o pisemne pokwitowanie zawierające imię i nazwisko oraz adres 

usługodawcy
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