GDZIE NALEŻY WYSŁAĆ FORMULARZ LUB

UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT ROSZCZENIA

MAIL TO:

Dla stanów Connecticut, Maine, Massachusetts, New
Hampshire, Rhode Island i Vermont:
ODDZIAŁ TERENOWY W BOSTONIE
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Thomas P. O’Neill Jr. Federal Building
10 Causeway Street, Room 321
Boston, MA 02222-1092
Telefon (617) 994-8300 lub 1-800-827-5005
Faks (617) 565-7313 • TTY (617) 565-5453
E-mail: Complaints_office_01@hud.gov

Dla stanów Arkansas, Luizjana, Nowy Meksyk, Oklahoma
i Teksas:
ODDZIAŁ TERENOWY W FORT WORTH
Fair Housing Office
U.S. Dept. of Housing and Urban Development
801 Cherry Street
Suite 2500, Unit #45
Fort Worth, TX 76102-6803
Telefon (817) 978-5900 lub 1-888-560-8913
Faks (817) 978-5876/5851 • TTY (817) 978-5595
E-mail: Complaints_office_06@hud.gov

Dla stanów New Jersey, Nowy Jork i Karaibów:
ODDZIAŁ TERENOWY W NOWYM JORKU
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
26 Federal Plaza, Room 3532
New York, NY 10278-0068
Telefon (212) 542-7519 lub 1-800-496-4294
Faks (212) 264-9829 • TTY (212) 264-0927
E-mail: Complaints_office_02@hud.gov

Dla stanów Iowa, Kansas, Missouri i Nebraska:
ODDZIAŁ TERENOWY W KANSAS CITY
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Gateway Tower II
400 State Avenue, Room 200, 4th Floor
Kansas City, KS 66101-2406
Telefon (913) 551-6958 lub 1-800-743-5323
Faks (913) 551-6856 • TTY (913) 551-6972
E-mail: Complaints_office_07@hud.gov

Dla stanów Delaware, Dystrykt Kolumbii, Maryland,
Pensylwania, Wirginia i Wirginia Zachodnia:
ODDZIAŁ TERENOWY W FILADELFII
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
The Wanamaker Building
100 Penn Square East
Philadelphia, PA 19107-9344
Telefon (215) 861-7646 lub 1-888-799-2085
Faks (215) 656-3449 • TTY (215) 656-3450
E-mail: Complaints_office_03@hud.gov
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Czas na opracowanie dokumentu dla niniejszego zebrania informacji szacuje się na około 20 min. na odpowiedź, włączając
czas na przejrzenie instrukcji, przeszukanie istniejących źródeł danych, zebrania i przechowania koniecznych danych oraz
wypełnienia i przeglądu zbioru informacji.
Niniejsza agencja nie może przeprowadzać bądź sponsorować, a osoba nie jest zobowiązana do odpowiedzi na zbieranie
informacji, jeżeli zbiór nie zawiera ważnego numeru kontrolnego OMB. W przypadku niniejszego zbierania informacji nie
zapewnia się poufności danych. Rodziny kwalifikujące się do programu składają niniejsze informacje w Urzędzie Mieszkalnictwa
Komunalnego (ang. PHA) w przypadku starania się o pomoc mieszkaniową na mocy Paragrafu 8 amerykańskiej ustawy
o mieszkalnictwie z l937 r. (42 U.S.C. 1437f). Urząd PHA wykorzystuje informacje do podjęcia decyzji, czy rodzina i lokal
kwalifikują się oraz czy najem jest zgodny z programem i wymaganiami ustawowymi. Odpowiedzi wymagane są w celu
uzyskania świadczeń od Rządu Federalnego. Nie zapewnia się poufności wymaganych informacji.
Departament Urbanizacji jest uprawniony do gromadzenia tych informacji na mocy Tytułu VIII ustawy o prawach cywilnych
z 1968 r., zmienionej ustawą o swobodnym dostępie do mieszkań z 1988 r., (P.L. 100-430); Tytułu VI ustawy o prawach
cywilnych z 1964 r., (P.L. 88-352); Sekcji 504 ustawy o resocjalizacji z 1973 r., z późn. zm., (P.L. 93-112); Sekcji 109 Tytułu
I- ustawy o rozwoju mieszkalnictwa i społeczności z 1974 r., z późn. zm., (P.L. 97-35); ustawy o niepełnosprawnych z 1990 r.,
(P.L. 101-336); oraz ustawy o dyskryminacji ze względu na wiek z 1975 r., z późn. zm. (42 U.S.C. 6103).
Informacje będą wykorzystywane do badania i rozpatrywania skarg dotyczących dyskryminacji mieszkaniowej. Informacje
mogą być ujawnione Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych na jego użytek podczas składania pozwów
dotyczących praktyk dyskryminacji mieszkaniowej lub oskarżania osoby(osób), która dopuściła się takiej dyskryminacji w
przypadku stosowania przemocy; oraz stanowym lub lokalnym agencjom swobodnego dostępu do mieszkań, które nadzorują
przestrzeganie przepisów swobodnego dostępu do mieszkań o istotnym znaczeniu dla rozpatrywania skarg. Niedostarczenie
niektórych lub wszystkich wymaganych informacji spowoduje opóźnienie lub odmowę pomocy przez HUD.
Ujawnienie tych informacji jest dobrowolne.

Dla stanów Alabama, Floryda, Georgia, Kentucky,
Mississippi, Karolina Północna, Karolina Południowa
i Tennessee:
ODDZIAŁ TERENOWY W ATLANCIE
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Five Points Plaza
40 Marietta Street, 16th Floor
Atlanta, GA 30303-2808
Telefon (404) 331-5140 lub 1-800-440-8091 x2493
Faks (404) 331-1021 • TTY (404) 730-2654
E-mail: Complaints_office_04@hud.gov
Dla stanów Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota,
Ohio i Wisconsin:
ODDZIAŁ TERENOWY W CHICAGO
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Ralph H. Metcalfe Federal Building
77 West Jackson Boulevard, Room 2101
Chicago, IL 60604-3507
Telefon 1-800-765-9372
Faks (312) 886-2837 • TTY (312) 353-7143
E-mail: Complaints_office_05@hud.gov
9009

Dla stanów Kolorado, Montana, Dakota Północna,
Dakota Południowa, Utah i Wyoming:
ODDZIAŁ TERENOWY W DENVER
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
1670 Broadway
Denver, CO 80202-4801
Telefon (303) 672-5437 lub 1-800-877-7353
Faks (303) 672-5026 • TTY (303) 672-5248
E-mail: Complaints_office_08@hud.gov
Dla stanów Arizona, Kalifornia, Hawaje i Nevada:
ODDZIAŁ TERENOWY W SAN FRANCISCO
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
600 Harrison Street, Third Floor
San Francisco, CA 94107-1387
Telefon 1-800-347-3739
Faks (415) 489-6558 • TTY (415) 489-6564
E-mail: Complaints_office_09@hud.gov
Dla stanów Alaska, Idaho, Oregon i Waszyngton:
ODDZIAŁ TERENOWY W SEATTLE
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Seattle Federal Ofﬁce Building
909 First Avenue, Room 205
Seattle, WA 98104-1000
Telefon (206) 220-5170 lub 1-800-877-0246
Faks (206) 220-5447 • TTY (206) 220-5185
E-mail: Complaints_office_10@hud.gov
Jeśli po kontakcie z najbliższym biurem nadal masz
wątpliwości – możesz skontaktować się z HUD pod
adresem:
U.S. Dept. of Housing and Urban Development
Office of Fair Housing and Equal Opportunity
451 7th Street, S.W., Room 5204
Washington, DC 20410-2000
Telefon 1-800-669-9777
Faks (202) 708-1425 • TTY 1-800-927-9275

Możliwość wysyłki pocztą elektroniczną na stronie: www.hud.gov/fairhousing
Infolinia: 1-800-669-9777
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Czy jesteś oﬁarą

DYSKRYMINACJI

MIESZKANIOWEJ?

Jeżeli odmówiono
należnych Ci praw
mieszkaniowych...być
może doświadczyłeś
bezprawnej
dyskryminacji.

SWOBODNY DOSTĘP
DO MIESZKAŃ to
Twoje Prawo!

Departament Urbanizacji Stanów Zjednoczonych
Polish

11/17/2011 12:45:26 PM

Jak można Rozpoznać DYSKRYMINACJĘ MIESZKANIOWĄ?
Na mocy ustawy o swobodnym dostępie do mieszkań, jest

Niezgodne z Prawem:

• Odmawianie wynajmu lub sprzedaży lokalu
• Twierdzenie, że lokal jest niedostępny, gdy faktycznie jest dostępny
• Pokazywanie mieszkań lub domów tylko w pewnych dzielnicach
• Ustanawianie innych warunków lub przywilejów sprzedaży lub najmu
lokalu

• Dostarczanie innych usług mieszkaniowych lub innego wyposażenia
• Reklamowanie lokali tylko dla wybranych grup ludzi
• Odmawianie udzielenia informacji dotyczących kredytów

hipotecznych, odmowa udzielenia kredytu hipotecznego lub
nakładanie odmiennych warunków kredytu hipotecznego

Niezgodna z prawem jest Dyskryminacja

względu na czynniki...

Mieszkaniowa ze

• Rasa
• Kolor skóry
• Pochodzenie narodowe
• Wyznanie
• Płeć
• Stan rodzinny (rodziny z dziećmi poniżej 18 lat lub które oczekują dziecka)
• Niepełnosprawność
Jeżeli uważasz, że Twoje

prawa zostały naruszone...

• HUD lub stanowa czy lokalna agencja swobodnego dostępu do mieszkań jest
gotowa pomóc Ci w złożeniu skargi.

• Po otrzymaniu informacji, HUD lub stanowa czy lokalna agencja swobodnego
dostępu do mieszkań skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich
wątpliwości.

• Odmawianie objęcia nieruchomości ubezpieczeniem
• Przeprowadzanie wycen nieruchomości w sposób dyskryminujący
• Niezezwalanie na dokonanie uzasadnionych modyfikacji w lokalu lub
terenach wspólnych, na własny koszt, jeżeli są konieczne, aby lokator
mógł w pełni korzystać z lokalu. (W uzasadnionych przypadkach
właściciel może zezwolić na zmiany tylko pod warunkiem, że lokator
zgodzi się na przywrócenie lokalu do stanu poprzedniego przed
wprowadzeniem się.)

• Odmawianie wprowadzenia uzasadnionych udogodnień w

przepisach, procedurach, praktykach lub usługach, jeśli będzie to
konieczne, aby lokator mógł korzystać z lokalu na równi z osobami
pełnosprawnymi

Informacje te należy zachować dla siebie.

/

Data wysłania informacji do HUD:
Adres, na który przesłano informacje:

Biuro

/

Telefon

Ulica
Miasto

Stan

Kod pocztowy

• Niezapewnienie projektu i budowy domu tak, aby był przystępny
• Szykanowanie, zmuszanie, zastraszanie lub ingerencja w stosunku
do osób, które korzystają lub pomagają innym korzystać z
przysługujących im praw do swobodnego dostępu do mieszkań
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W przypadku braku odpowiedzi od HUD lub stanowej czy lokalnej agencji swobodnego dostępu
do mieszkań w terminie trzech tygodni od daty wysłania tego formularza, można skontaktować
się telefonicznie w celu uzyskania informacji na temat statusu złożonej skargi.
Wykazy adresów i telefonów znajdują się na ostatniej stronie.

Oderwij tutaj. Złóż i zaklej klejem lub taśmą klejącą (nie spinać zszywaczem)

„Amerykański sen o posiadaniu bezpiecznego i przyzwoitego miejsca,
które można nazwać „domem” odzwierciedla naszą wspólną wiarę
w ten naród, szanse i sukcesy będące w zasięgu każdego. Na mocy
przepisów o swobodnym dostępie do mieszkań każdemu obywatelowi
zapewnia się możliwość zbudowania lepszego życia w domu lub
mieszkaniu, które sam sobie wybierze — niezależnie od rasy, koloru
skóry, wyznania, płci, pochodzenia narodowego, stanu rodzinnego czy
niepełnosprawności.”

............................................................................................................................................................................................

Czy jesteś Oﬁarą DYSKRYMINACJI MIESZKANIOWEJ?

INFORMACJE NA TEMAT DYSKRYMINACJI MIESZKANIOWEJ

Departament Urbanizacji Stanów Zjednoczonych

Biuro programu Swobodnego Dostępu do Mieszkań i Równych Szans

Instrukcja: (Prosimy wypełnić na komputerze lub drukowanymi literami) Przeczytaj uważnie

niniejszy formularz. Spróbuj odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie
lub pytanie Ciebie nie dotyczy, zostaw puste miejsce. Termin złożenia skargi wynosi jeden rok od daty
domniemanej dyskryminacji. Formularz należy podpisać i opatrzyć datą.

2)

Dlaczego uważasz, że jesteś ofiarą dyskryminacji mieszkaniowej?
Przyczyną jest Twoja:
• Rasa • kolor skóry • wyznanie • płeć • pochodzenie narodowe • stan rodzinny (rodziny z dziećmi
poniżej 18 lat) • niepełnosprawność?
Przykład: Odmówiono Ci mieszkania z powodu rasy? Odmówiono Ci kredytu hipotecznego ze
względu na Twoje wyznanie? A może odrzucono Twój wniosek o mieszkanie, ponieważ masz
dzieci? Krótko wyjaśnij, dlaczego uważasz, że odmówiono Ci Twoich praw mieszkaniowych i

Imię i nazwisko

zakreśl czynnik(-i) wymienione poniżej, które Twoim zdaniem dotyczą Ciebie.
Adres

Miasto

Preferowane godziny kontaktu

Stan

Numer telefonu w dzień

Kod pocztowy

Numer telefonu wieczorem

Do kogo możemy zadzwonić w przypadku, gdy
kontakt z Tobą będzie niemożliwy?

1)

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Preferowane godziny kontaktu

Numer telefonu w dzień

Numer telefonu wieczorem

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Preferowane godziny kontaktu

Numer telefonu w dzień

Numer telefonu wieczorem

Co się stało?
W jaki sposób doświadczyłeś(-aś) dyskryminacji?
Przykład: Odmówiono Ci możliwości wynajmu lub kupna lokalu? Odmówiono kredytu?
Poinformowano, że lokal jest niedostępny podczas gdy rzeczywiście był? Traktowano Cię

3)

Kto Twoim zdaniem dopuścił się dyskryminacji wobec Ciebie?
Przykład: Był to wynajmujący, właściciel, bank, agent nieruchomości, broker, firma czy
organizacja?
Podaj, kto Twoim zdaniem dopuścił się dyskryminacji wobec Ciebie.

Imię i nazwisko

4)

Adres

inaczej niż inne osoby poszukujące lokalu?

Gdzie nastąpił akt domniemanej dyskryminacji?
Przykład: Czy było to w wynajmowanym lokalu? Domu jednorodzinnym? Mieszkaniu komunalnym lub z dopłatami? Domu mobilnym? Czy zdarzyło się to w banku lub innej instytucji
udzielającej pożyczek?
Podaj adres

Adres

Opisz pokrótce, co się wydarzyło

Miasto

5)

Kod pocztowy

Kiedy zdarzył się ostatni akt dyskryminacji?

/

Wprowadź datę
Czy domniemana dyskryminacja trwa nadal lub regularnie?

Podpis

Formularz HUD-903.1 Polish (2011) Zatwierdzenie OMB Nr 2529-0011 (ważne do 31/03/2014)

Stan

Tak

/
Nie

Data

Wyślij niniejszy formularz do HUD lub stanowej czy lokalnej agencji swobodnego dostępu
do mieszkań. W przypadku trudności w uzupełnieniu niniejszego formularza, można zadzwonić
bezpośrednio do danego biura. Wykazy adresów i telefonów znajdują się na ostatniej stronie.
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