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Zapewnienie neutralnego forum dla 
rozpatrywania pozwów dotyczących 
dyskryminacji, składanych na mocy 
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Komisja Praw Człowieka stanu 
Illinois

IHRC posiada biura w Chicago i Springfield. 
Obecnie IHRC składa się z Rady Komisarzy; 
dyrektora wykonawczego; Naczelnego 
Sędziego Prawa Administracyjnego i 
personelu Sędziów Prawa Administracyjnego; 
głównego urzędnika skarbowego; głównego 
radcy prawnego, zastępcy głównego radcy 
prawnego i asystentów radców generalnych 
oraz personelu wsparcia administracyjnego. 
 

Rozprawa  
Powództwo jest rozpatrywane przez ALJ w 
terminie od 30 do 90 dni po złożeniu pozwu do 
IHRC. Po rozprawie ALJ wydaje zalecane 
postanowienie (ROD). Jeżeli którakolwiek ze 
stron wyrazi sprzeciw w odniesieniu do ROD, 
mogą zostać zgłoszone wyjątki, a ROD 
zostanie poddane przeglądowi przez 
trzyosobowy zespół komisarzy. Panel ten 
może przyjąć, wycofać lub zarządzić 
modyfikację ROD lub ponownie skierować 
ROD do ALJ. Jeżeli ROD zostanie przejęte, 
wówczas staje się ostateczną decyzją IHRC. 
Od ostatecznej decyzji IHRC przysługuje 
odwołanie do właściwego sądu apelacyjnego.  
 
IHRC nie może udzielać porad prawnych. 
Korporacyjne strony procesowe muszą 
występować przed IHRC za pośrednictwem 
pełnomocnika. IHRC nie wymaga od osoby 
prawnej posiadania adwokata. Zaleca się 
reprezentację przez pełnomocnika.

Komisja Praw Człowieka stanu Illinois  
Jefferson Terrace 

300 W. Jefferson Street, 
Suite 108 

Springfield, IL 62702 
 Telefon: 217-785-4350 

TDD: 866-832-2298  
Komisja Praw Człowieka stanu Illinois  

Michael A. Bilandic Building  
160 N. LaSalle Street,  

Suite N-1000,  
Chicago, IL 60601 

Telefon: 312-814-6269 
TDD: 866-832-2298 

Website: www.illinois.gov/ihrc 
 

Aby uzyskać dostęp do Ustawy o prawach 
człowieka w stanie Illinois, 

Zasad oraz Regulacji i formularzy, przejdź do:  

https://www2.illinois.gov/sites/ihrc/forms/Pages/
Forms.aspx 

 
Aby złożyć pozew w sprawie dyskryminacji 

Departament Praw Człowieka stanu Illinois (IDHR) 
555 W. Monroe 

7th Floor 
Chicago, IL  60661 

Telefon: (312) 814-6200 lub 
Springfield: 

(217) 785-5100 lub 
Telefon Marion: 
(618) 993-7463 

www.illinois.gov/dhr
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Wniosek o dokonanie przeglądu  
W przypadku gdy Departament Praw 
Człowieka stanu Illinois (IDHR) oddala 
zarzuty dotyczące dyskryminacji z powodu 
braku istotnych dowodów, strona 
powodowa może albo złożyć w IHRC 
wniosek o dokonanie przeglądu bądź też 
złożyć pozew do właściwego Sądu 
Okręgowego w ciągu 90 dni od wydania 
przez DHR zawiadomienia o oddaleniu 
zarzutów. Jeśli IDHR oddala zarzuty z 
powodu nieobecności strony na spotkaniu 
wyjaśniającym, powód może złożyć 
wniosek o dokonanie przeglądu do IHRC 
lub złożyć skargę do Sądu Okręgowego w 
ciągu 90 dni od otrzymania zawiadomienia 
o oddaleniu. Od decyzji IHRC przysługuje 
odwołanie do właściwego Sądu 
Apelacyjnego w Illinois.

Naszym głównym zadaniem jest rozstrzyganie 
wszelkich przypadków bezprawnej dyskryminacji 
w rozumieniu niniejszej Ustawy. Jesteśmy 
również odpowiedzialni za informowanie 
opiniipublicznej na temat tej Ustawy oraz 
odnośnie kwestii związanych z pracą IHRC. 
 
Podstawowymi wartościami Komisji jest 
zapewnienie profesjonalnej, kompetentnej, 
sprawnej i skutecznej pomocy każdej osobie, 
która poszukuje informacji o Komisji lub też ma 
sprawę do rozpatrzenia przez IHRC.

Oskarżenie wniesione do Departamentu Praw Człowieka stanu Illinois (IDHR) 
w ciągu 365 dni w przypadku nieruchomości lub 300 dni w pozostałych sprawach

Jeśli decyzja o oddaleniu 
zostanie podtrzymana, 

sprawa może zostać skierowana 
do Sądu Apelacyjnego w Illinois
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Wniesienie pozwu  
Jeżeli DHR uzna, że przedstawiono istotne 
dowody świadczące o dyskryminacji i 
wyda zawiadomienie o naruszeniu prawa, 
aby przyspieszyć sprawę, strona 
powodowa musi: (1) Wnieść pozew do 
właściwego Sądu Okręgowego w ciągu 90 
dni od otrzymania powiadomienia lub (2) 
zwrócić się do IDHR o złożenie pozwu w 
IHRC w imieniu powoda w ciągu 30 dni od 
otrzymania zawiadomienia. Jeżeli IDHR 
nie zakończy dochodzenia w sprawie 
zarzutów w ciągu 365 dni lub w 
uzgodnionym dłuższym czasie, stronie 
powodowej przysługuje 90 dni na: (1) 
wniesienie pozwu do IHRC lub (2) 
wniesienie pozwu do właściwego Sądu 
Okręgowego.

Ustawa zakazuje dyskryminacji w zakresie: 

ZATRUDNIENIA           ZAKWATEROWNIA PUBLICZNEGO 

EDUKACJI ZAWIERANIA        

TRANSAKCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

I UZYSKANIA  KREDYTU  FINANSOWEGO

Komisja Praw Człowieka w stanie Illinois (IHRC) 
zajmuje się promowaniem ochrony przed 
bezprawną dyskryminacją w rozumieniu Ustawy 
o prawach człowieka stanu Illinois, 775 ILCS 5/1-
101, dalej („Ustawa”). Ustawa ta zakazuje 
dyskryminacji na podstawie: 
WIEK (40+)           POCHODZENIE ETNICZNE   

ZAPIS W KARTOTECE ARESZTOWANYCH          STATUS OBYWATELSKI           

KOLOR  SKÓRY              ZAPIS W KARTOTECE SKAZANYCH         

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ (FIZYCZNA I PSYCHICZNA)  
STATUS RODZINNY (W KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z OBROTEM NIERUCHOMOŚCIAMI)        

TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA              STAN CYWILNY       
STOSUNEK DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ           POCHODZENIE NARODOWE        

NAKAZY OCHRONY           CIĄŻA             RASA             RELIGIA         

ŚRODKI ODWETOWE            PŁEĆ           MOLESTOWANIE SEKSUALNE         

ORIENTACJA SEKSUALNA           

NIEKORZYSTNE ZWOLNIENIE ZE SŁUŻBY WOJSKOWEJ


