
Gdzie złożyć zażalenie w sprawie dyskryminacji dotyczącej praktyk 

mieszkaniowych 
 

Poniższa tabela zapewnia wytyczne ogólne. Nie jest gwarancją objęcia zakresem. Mogą obowiązywać pewne wyjątki i ograniczenia. 

Możliwe jest złożenie zażalenia do więcej niż jednej instytucji. W przypadku pytań należy dzwonić do instytucji. 

 

Instytucje, z 

którymi 

należy się 

kontaktować 

Komisja ds. 

Relacji 

Międzyludzkich 

miasta Chicago 

Komisja praw 

człowieka 

okręgu Cook 

Wydział praw 

człowieka stanu 

Illinois 

Wydział rozwoju 

mieszkalnictwa i 

urbanistyki USA 

Rodzaje 

dyskryminacji 

Rasa  

Kolor skóry  

Religia 

Płeć (włączając 

molestowanie 

seksualne) 

Pochodzenie narodowe  

Dziedzictwo 

Wiek  

Niepełnosprawność  

Stan cywilny 

Status rodzicielski  

Orientacja seksualna  

Tożsamość płciową  

Źródło dochodu  

Status wojskowy 

 

 

Ograniczony odwet 

Rasa  

Kolor skóry  

Religia 

Płeć (włączając 

molestowanie 

seksualne) 

Pochodzenie 

narodowe  

Dziedzictwo 

Wiek  

Niepełnosprawność  

Stan cywilny 

Status rodzicielski  

Orientacja seksualna  

Tożsamość płciową  

Źródło dochodu 
Status zwolnienia ze 
służby wojskowej 

 

Status zakwaterowania 

 

 

Odwet  

Poplecznictwo  

Umyślna ingerencja 

Rasa  

Kolor skóry  

Religia 

Płeć (włączając 

molestowanie seksualne) 

Pochodzenie narodowe  

Dziedzictwo 

Wiek  

Niepełnosprawność  

Stan cywilny 

Status rodzinny  

Orientacja seksualna 

(włączając tożsamość 

płciową)  

Ciąża 

Niekorzystne zwolnienie 

ze służby wojskowej 

Status wojskowy 

Status nakazu ochrony 

 

Odwet  

Poplecznictwo  

Umyślna ingerencja i 

przymus 

Rasa  

Kolor skóry  

Religia 

Płeć (włączając 

molestowanie seksualne) 

Pochodzenie narodowe  

Niepełnosprawność  

Status rodzinny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwet 

 

Zastraszanie, przymus i 

ingerencja 

Ograniczenia 

geograficzne 

Mieszkanie 

zlokalizowane w 

mieście Chicago 

Mieszkanie 

zlokalizowane w 

okręgu Cook 

Transakcje dot. mieszkań i 

nieruchomości 

komercyjnych w Illinois 

Mieszkania zlokalizowane 

w USA lub na terytoriach 

USA 

Ograniczenia 

czasowe 

Należy złożyć w ciągu 

180 dni od 

domniemanego 

naruszenia 

Należy złożyć w ciągu 

180 dni od 

domniemanego 

naruszenia 

Należy złożyć w ciągu 

roku od domniemanego 

naruszenia 

Należy złożyć w ciągu 

roku od domniemanego 

naruszenia 

Kogo można 

pozwać 

Wszystkie osoby, które 

mają prawo sprzedaży, 

wynajmu dowolnego 

mieszkania w Chicago 

oraz ich przedstawiciele 

 

Kredytodawcy w ramach 

zasad transakcji 

kredytowych 

Wszystkie osoby, które 

maja prawo sprzedaży, 

wynajmu lub podnajmu 

mieszkania w okręgu 

Cook oraz ich 

przedstawiciele oraz 

każdy przedstawiciel, 

pośrednik lub osoba 

indywidualna pracująca 

w imieniu takich osób 

Większość osób biorących 

udział w transakcjach dot. 

mieszkań lub nieruchomości 

komercyjnych, włączając 

pośredników ds. 

nieruchomości, 

sprzedawców, pracowników 

budowlanych, 

pożyczkodawców oraz 

rzeczoznawców i ich 

przedstawicieli.  

Władze miejskie 

Reklamodawcy 

Osoby naruszające 

wykonanie prawa 

uczciwych praktyk 

mieszkaniowych, włączając 

sąsiadów 

Większość właścicieli 

budynków mieszkaniowych 

(wyjątki: osoby budujące 

budynki własnościowe lub 

mieszkalne z maksymalnie 

czterema mieszkaniami, 

domy jednorodzinne bez 

pośredników, niektóre 

organizacje prywatne), 

agencje sprzedaży i 

wynajmu, osoby budujące, 

pożyczkodawcy i 

rzeczoznawcy 

 

Reklamodawcy władz 

miejskich 

Wersja 2016 



Instytucje, z 

którymi 

należy się 

kontaktować 

Komisja ds. Relacji 

Międzyludzkich 

miasta Chicago 

Komisja praw 

człowieka okręgu 

Cook 

Wydział praw 

człowieka stanu 

Illinois 

Wydział rozwoju 

mieszkalnictwa i 

urbanistyki USA 

Rodzaj 

dostępnej ulgi 

Naprawa wszystkich szkód 

(takich jak wydatki 

związane z przeprowadzką, 

różnice w kosztach 

czynszu, szkody związane 

ze stresem emocjonalnym) 
 

Odszkodowanie z 

nawiązką  

 

Grzywny na rzecz miasta 

Nakaz zadośćuczynienia 

(np. nakaz 

sprzedaży/wynajmu) 

 

 
 
 

Opłaty adwokatów i koszty 

poniesione przez osobę 

składającą zażalenie 

Naprawa wszystkich szkód 

(takich jak wydatki 

związane z przeprowadzką, 

różnice w kosztach 

czynszu, szkody związane 

ze stresem emocjonalnym) 
 

Opłaty na rzecz okręgu 
 

Nakaz zadośćuczynienia, 

włączając pomoc w 

sytuacji nagłej (np. nakaz 

zniesienia eksmisji lub 

nakaz sprzedaży/wynajmu) 
 

Opłaty adwokatów i koszty 

poniesione przez osobę 

składającą zażalenie 

Naprawa wszystkich szkód 

(takich jak wydatki 

związane z przeprowadzką, 

różnice w kosztach czynszu, 

szkody związane ze stresem 

emocjonalnym) 

 

 
 

Grzywny na rzecz stanu  

 

 

Nakaz zadośćuczynienia, 

włączając pomoc w sytuacji 

nagłej (np. nakaz zniesienia 

eksmisji lub nakaz 

sprzedaży/wynajmu) 
 

Opłaty adwokatów i koszty 

poniesione przez osobę 

składającą zażalenie 

Naprawa wszystkich szkód 

(takich jak wydatki 

związane z przeprowadzką, 

różnice w kosztach czynszu, 

szkody związane ze stresem 

emocjonalnym) 
 

Odszkodowanie z 

nawiązką  

 

Grzywny na rzecz 

instytucji 

 

Nakaz zadośćuczynienia, 

włączając pomoc w 

sytuacji nagłej (np. nakaz 

zniesienia eksmisji lub 

nakaz sprzedaży/wynajmu) 
 

Opłaty adwokatów i koszty 

poniesione przez osobę 

składającą zażalenie 

Dane 

kontaktowe 

instytucji 

Komisja ds. Relacji 

Międzyludzkich miasta 

Chicago 

740 N. Sedgwick 

Suite 400 

Chicago, IL 60654 

(312) 744-2852 

(312) 744-1088 (dla osób z 

zaburzeniami słuchu) 

(312) 744-1081 (FAKS) 
cchrfilings@cityofchicago.org 

 

www.cityofchicago.org/ 

humanrelations 

Komisja praw człowieka 

okręgu Cook 

69 W. Washington St.  

Suite 3040 

Chicago, IL 60602 

(312) 603-1100 

(312) 603-1101 (dla osób z 

zaburzeniami słuchu) 

(312) 603-9988 (FAKS) 

Wydział praw człowieka 

stanu Illinois 

James R. Thompson Center 

100 W. Randolph 

10th Floor; dział przyjęć w 

sprawie zakwaterowania 

Chicago, IL 60601 

(312) 814-6229 

(866) 740-3953 (dla osób z 

zaburzeniami słuchu) 

(800) 662-3942 (nr 

bezpłatny) 

(312) 814-6251 (FAKS) 

IDHR.FairHousing@ 

illinois.gov 

Wydział rozwoju 

mieszkalnictwa i 

urbanistyki USA oraz 

Wydział ds. uczciwych 

praktyk mieszkaniowych 

oraz równych szans 

77 W. Jackson 

Suite 2101 

Chicago, IL 60604 

(312) 353-5680 

(800) 669-9777 (infolinia 

bezpłatna) 

(312) 353-7143 (dla osób z 

zaburzeniami słuchu) 
(312) 886-2729 (FAKS) 

Godziny pracy Godziny składania 

wniosków: 

Od poniedziałku do piątku, 

9:00-17:00 (wymagane 2 

kopie wszystkich 

wniosków) 
 
 

Godziny przyjęć: 

Od poniedziałku do piątku, 

9:00-15:00 

Godziny pracy: 

Od poniedziałku do piątku, 

08:30-16:30 

 

 

 

 

Godziny przyjęć: 

Od poniedziałku do piątku, 

9:00-16:00 

Godziny pracy: 

Od poniedziałku do piątku, 

08:30-17:00 

 

 

 

 

Godziny przyjęć: 

Od poniedziałku do 

czwartku, 08:30-15:00 

Godziny pracy: 

Od poniedziałku do piątku, 

08:30-17:00 

 

 

 

 

Godziny przyjęć: 

Od poniedziałku do piątku, 

08:30-17:00 

Inne rodzaje 

dyskryminacji 

Zatrudnienie 

Transakcje kredytowe i 

dot. obligacji w sprawie 

udogodnień publicznych 

Zatrudnienie 

Transakcje kredytowe w 

sprawie udogodnień 

publicznych  

Placówki okręgowe, usługi 

i programy okręgowe 

Zatrudnienie 

Transakcje kredytowe w 

sprawie udogodnień 

publicznych  

Molestowanie seksualne w 

edukacji 

 

 

mailto:cchrfilings@cityofchicago.org
http://www.cityofchicago.org/

