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Procedury składania wniosków 

(Aktualizacja grudzień 2022) 
 

Komisja niezmiennie służy mieszkańcom stanu Illinois w następujący sposób:  
 
Wszystkie dokumenty i pisma procesowe wymagane na mocy Ustawy o prawach człowieka w 
stanie Illinois lub zasad proceduralnych Komisji mogą być składane i doręczane osobiście, 
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.  Przepisy proceduralne Komisji, pozycje 5300.30(a), 
5300.40(a).  
 
Składanie dokumentów za pomocą poczty elektronicznej:  Wszystkie dokumenty składane 
drogą elektroniczną muszą być w formacie PDF i zostać wysłane na adres 
HRC.News@illinois.gov.    
 
Składanie dokumentów drogą pocztową:  Odpowiednio otrzymaną przesyłkę uważa się za 
złożoną w dniu określonym w stosownym dowodzie nadania.  Dowód nadania przesyłki jest 
dokonywany poprzez złożenie w Komisji świadectwa pełnomocnika lub oświadczenia osoby, 
która nie jest pełnomocnikiem, potwierdzającego datę i miejsce nadania przesyłki oraz fakt, 
że uiszczono właściwą opłatę pocztową.  Świadectwo lub oświadczenie składa się w Komisji w 
tym samym czasie, gdy jest wnoszona sprawa, do której się odnosi.  
 
Jeżeli świadectwo lub oświadczenie nie jest dołączone do przesyłki pocztowej, przesyłkę 
otrzymaną pocztą uważa się za złożoną według daty stempla pocztowego, gdy jest ona 
właściwie zaadresowana i nadana do doręczenia.  Zasada proceduralna Komisji, pozycja 
5300.40 a).  Doręczenie pocztą uznaje się za kompletne po upływie czterech (4) dni od 
wysłania dokumentu pocztą, właściwego zaadresowania i umieszczenia go w celu 
dostarczenia osobie, do której ma być doręczony.  Zasada proceduralna Komisji, pozycja 
5300.30 lit. c).  
 

Pytania:  Prosimy o kontakt z Komisją telefonicznie pod numerem telefonu (312) 814-6269 
lub  

e-mailowo na adres HRC.News@illinois.gov  

 
STAN ILLINOIS 
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