
Antydyskryminacyjna ustawa stanu New Jersey (LAD) zakazuje dyskryminacji i molestowania 
w zatrudnieniu, mieszkalnictwie i miejscach usług publicznych ze względu na rzeczywistą 
lub postrzeganą orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową. Oznacza to, że osoby 
homoseksualne, lesbijki, osoby biseksualne, transseksualne, queer lub interseksualne (LGBTQI) w
pracy, w mieszkaniu i w miejscach usług publicznych muszą być traktowane na równi z innymi.

LAD ma szerokie zastosowanie do decyzji pracodawcy, wynajmującego lub miejsca publicznych 
usług. Pracodawca nie może podejmować decyzji o zatrudnieniu, takich jak zatrudnianie lub 
zwalnianie, awanse i świadczenia (w tym opieka zdrowotna, urlopy rodzicielskie i rodzinne) w 
oparciu o status LGBTQI lub stereotypy dotyczące płci. Wynajmujący nie może odmówić wynajmu, 
naliczyć wyższego czynszu, oferować innych udogodnień lub odmówić naprawy w oparciu o status 
LGBTQI. A miejsce publicznych usług (np. szkoła lub gabinet lekarski) nie może odmówić usługi lub 
zaoferować innego stopnia usług lub opieki w oparciu o status LGBTQI.

LAD zakazuje również nękania w oparciu o status LGBTQI w sposób, który stwarza wrogie 
środowisko. Jeżeli pracodawca, wynajmujący lub miejsce publicznych usług wie lub powinno było
wiedzieć o takim nękaniu, musi podjąć działania w celu jego powstrzymania.

LAD wymaga, aby poszczególne osoby były traktowane zgodnie z ich tożsamością lub ekspresją 
płciową. Osoby transseksualne muszą mieć między innymi prawo do przestrzegania kodeksu ubioru 
pracodawcy i korzystania z łazienki lub przebieralni zgodnie z ich tożsamością lub ekspresją płciową 
oraz mieć prawo do zwracania się do nich wybranym przez nich imieniem, tytułem lub zaimkiem. 
Nie muszą oni przedstawiać żadnych szczególnych „dowodów” dotyczących płci, aby móc korzystać 
z tych praw.

Pracodawca, wynajmujący lub miejsce publicznych usług nie może podejmować działań 
odwetowych przeciwko osobie, która korzysta lub próbuje korzystać z tych lub innych praw 
wynikających z LAD.
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Ochrona przed dyskryminacją lub 
molestowaniem ze względu na 
orientację seksualną oraz tożsamość lub 
ekspresję płciową

Aby dowiedzieć się więcej lub złożyć skargę, wejdź na stronę NJCivilRights.gov lub zadzwoń 
pod numer 973-648-2700 

The New Jersey Law Against Discrimination (LAD) prohibits discrimination and harassment in
employment, housing, and places of public accommodation based on actual or perceived sexual
orientation, gender identity, or gender expression. This means people who are gay, lesbian,
bisexual, transgender, queer, or intersex (LGBTQI) must be treated equally at work, in housing,
and in places open to the public.

The LAD broadly applies to decisions of an employer, landlord, or place of public
accommodation. An employer may not make employment decisions like hiring or firing, 
promotions, and benefits (including healthcare, parental leave, and family leave) based on 
LGBTQI status or gender stereotypes. A landlord cannot refuse to lease, charge higher rent, 
offer different amenities, or refuse repairs based on LGBTQI status. And a place of public
accommodation (such as a school or a doctor’s office) cannot refuse service or offer a different
degree of service or care based on LGBTQI status.

The LAD also prohibits harassment based on LGBTQI status in a way that creates a hostile
environment. If an employer, housing provider, or place of public accommodation knows or
should have known about such harassment, it must take action to stop it.

The LAD requires that individuals be treated consistent with their gender identity or 
expression. Among other things, transgender people must be permitted to follow an employer’s
dress code and use a bathroom or changing room consistent with their gender identity or 
expression, and have the right to be addressed with their chosen name, title, or pronoun.
They do not need to show any particular “proof” of gender to exercise these rights.

An employer, landlord, or place of public accommodation cannot retaliate against a person
for exercising or attempting to exercise these or any other rights under the LAD.
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To find out more or to file a complaint, go to NJCivilRights.gov or call 973-648-2700

Things You Should Know About
Protections from Discrimination or
Harassment Based on Sexual Orientation
and Gender Identity or Expression

5Rzeczy, o których należy wiedzieć
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