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INFORMACJE NA TEMAT DCR   
Departament Praw Obywatelskich Stanu New Jersey (DCR) jest agencją stanową odpowiedzialną za egzekwowanie praw 
obywatelskich Stanu New Jersey, w tym Prawa Antydyskryminacyjnego Stanu New Jersey (LAD) i Ustawy o urlopie rodzinnym 
Stanu New Jersey (NJFLA). Misją DCR jest ochrona mieszkańców stanu New Jersey przed dyskryminacją i molestowaniem ze 
względu na stronniczość w zatrudnieniu, wynajmie mieszkań i dostosowaniach publicznych. 

LAD zakazuje dyskryminacji ze względu na rzeczywistą lub postrzeganą rasę, religię, pochodzenie narodowe, płeć, orientację 
seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, niepełnosprawność i inne chronione cechy. 

Niniejsze prawo ma zastosowanie w zatrudnieniu, wynajmie mieszkań i dostosowaniach publicznych (miejscach publicznych, 
takich jak przedsiębiorstwa, restauracje, szkoły, obozy letnie, dostawcy usług medycznych, urzędy i agencje rządowe itp.). 

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ?     

1 Aby złożyć skargę do DCR, należy najpierw wypełnić odpowiedni formularz.Formularz możesz przesłać: 

► Online poprzez utworzenie konta i korzystanie z Systemu dostępu do dochodzenia w sprawach o wykroczenia
stanu NJ (NJBIAS) 

► Dzwoniąc pod numer 1.833.NJDCR4U i prosząc recepcjonist(k)ę DCR o pomoc w wypełnieniu formularza
Systemu dostępu do dochodzenia w sprawach o wykroczenia stanu NJ (NJBIAS) 

2 Śledczy DCR skontaktuje się z Tobą w celu przeprowadzenia wywiadu w celu ustalenia, czy DCR obejmuję 
jurysdykcją Twoją skargę (tj. czy zarzucasz naruszenie zasad LAD, które miało miejsce w ciągu ostatnich 180 dni i 
DCR może Ci pomóc). 

► Jeśli tak, DCR przygotuje zweryfikowany formularz skargi do podpisu. Po podpisaniu zweryfikowanej skargi
jesteś stroną Skarżącą. 

3 DCR doręczy Twoją skargę Pozwanemu - stronie, która mogła naruszyć Twoje prawa obywatelskie. Pozwany ma 
szansę przedstawić swoją wersję wydarzeń. 

4 DCR prowadzi następnie dochodzenie, które może obejmować: 

► Przeprowadzenie wywiadów z Tobą, Pozwanym oraz świadkami

► Sprawdzenie odpowiednich dokumentów, zdjęć, nagrań wideo

► Ważne jest, aby zachować wszystkie istotne dowody, w tym dowody przechowywane elektronicznie, takie jak
wiadomości tekstowe i e-mail, do czasu zakończenia sprawy. 

Po zakończeniu dochodzenia DCR ustali, czy istnieje prawdopodobny powód, aby sądzić, że doszło do naruszenia prawa. 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW   
DCR oferuje również bezpłatne usługi rozstrzygania sporów stronom, które chcą rozstrzygnąć skargę na wzajemnie 
akceptowalnych warunkach. Dobrowolne rozwiązanie sporu może być wynegocjowane w dowolnym momencie w trakcie 
składania skargi lub przeprowadzania dochodzenia. 
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