
Zał. Nr 1 
do Zarządzenia Nr 2/15
Kierownika MGOPS w Pasłęku
z dnia 24 marca 2015 r

REGULAMIN  PRACY 
MIEJSKO - GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  

W  PASŁĘKU

I. Przepisy  ogólne 

§ 1

Regulamin  pracy  Miejsko  -  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Pasłęku  zwany  dalej
Regulaminem  określa  organizację  i  porządek  w  procesie  pracy  oraz  związane  z  tym  prawa  i
obowiązki pracodawcy i pracowników.  

§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. pracodawcy - należy przez to rozumieć kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pasłęku,

2. pracowniku  -  oznacza  to  każdego  pracownika  zatrudnionego  w  Miejsko  -  Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej  w Pasłęku,  na podstawie umowy o pracę,  bez względu na
zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy

3. przepisach prawa pracy – oznacza to ustawę Kodeks pracy oraz przepisy wydane na jej
podstawie.

§ 3

W  sprawach  związanych  ze  stosunkiem  pracy,  nie  uregulowanych  szczegółowo  niniejszym
Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy
oraz innych ustaw i aktów wykonawczych z zakresu prawa pracy.

§ 4

Pracodawca zapoznaje z treścią Regulaminu każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed
rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość Regulaminu poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia, które dołącza się do akt osobowych.

II. Prawa i obowiązki pracodawcy

§ 5

Pracodawca jest zobowiązany do:
1. zaznajomienia pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem

wykonywania  pracy  na  wyznaczonych  stanowiskach  oraz  ich  podstawowymi
uprawnieniami,

2. informowania pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy
o  pracę,  o  obowiązującej  dobowej  i  tygodniowej  normie  czasu  pracy,  częstotliwości  i
terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu
wypowiedzenia umowy 

3. organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy jak również
osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i  kwalifikacji,  wysokiej
wydajności i należytej jakości pracy,

4. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prowadzenia systematycznego
szkolenia  pracowników  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  ochrony



przeciwpożarowej oraz kierowania ich na profilaktyczne badania lekarskie,
5. dopuszczenia do pracy jedynie pracowników, których stan zdrowia gwarantuje bezpieczne

wykonywanie powierzonej pracy,
6. terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,
7. ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
8. zaspokajania w miarę posiadanych środków potrzeb socjalnych pracowników,
9. prowadzenie  dokumentacji  w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem  pracy  oraz  akt

osobowych pracowników,
10. wydania  pracownikowi niezwłocznie świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem albo

wygaśnięciem stosunku pracy,
11. wpływanie  na  kształtowanie  w  zakładzie  pracy  przyjętych  ogólnie  zasad  współżycia

społecznego, szanować godność osobistą, dobra osobiste pracowników i nie dopuszczać do
jakiejkolwiek dyskryminacji w stosunkach pracy, 

12. udostępniania pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania (zał. nr 1)
13. stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników

ich pracy
14. przeciwdziałania mobbingowi,
15. rozliczania  kosztów  podróży  służbowych  oraz  innych  wydatków  związanych  

z podróżą służbową na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

III. Prawa i obowiązki pracownika

§ 6

1. Pracownik obowiązany jest:
a) wykonywać pracę sumiennie z zachowaniem należytej staranności oraz stosować się do

poleceń  przełożonych,  które  dotyczą   pracy,  jeżeli  nie  są  one  sprzeczne  
z przepisami prawa pracy lub umową o pracę, 

b) wykorzystać czas pracy w pełni na pracę zawodową,
c) przy wykonywaniu obowiązków służbowych dołożyć szczególnej staranności, aby nie

narazić  pracodawcy  na  szkodę  i  powstanie  odpowiedzialności  określonej  
w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Do podstawowych obowiązków pracownika należy w szczególności:
a) przestrzeganie prawa,
b) przestrzeganie ustalonego u pracodawcy czasu pracy,
c) przestrzeganie Regulaminu i ustalonego u pracodawcy porządku wewnętrznego,
d) wykonywanie zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności
e) przestrzeganie  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  przepisów

przeciwpożarowych,
f) poddawanie  się  wstępnym,  okresowym  i  kontrolnym  oraz  zaleconym  badaniom

lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich
g) przestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz

usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
h) przestrzeganie  przepisów o  ochronie  danych  osobowych z  zachowaniem szczególnej

staranności podczas ich przetwarzania oraz zabezpieczenie danych osobowych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

i) przestrzeganie  tajemnicy  służbowej  i  państwowej  w  zakresie  przez  prawo
przewidzianym,

j) dbanie  o  porządek  i  czystość  na  stanowisku  pracy  i  zabezpieczenie  
go po zakończeniu pracy,

k) pogłębiania wiedzy i kwalifikacji zawodowych,



l) zachowanie uprzejmości, życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi,
współpracownikami oraz w kontaktach z petentami,

m) niezwłoczne zawiadomienie kadr o wszelkich zmianach w zakresie danych osobowych,
miejsca zamieszkania oraz dotyczących stanu rodzinnego warunkującego nabycie lub
utratę prawa do pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

3. Pracownik może przebywać na terenie Ośrodka poza godzinami pracy lub w dniu wolnym
od pracy w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Kierownika Ośrodka.

4. Pracownikowi zabrania się:
a) opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody pracodawcy oraz bezpośredniego
przełożonego
b) pozostawania w miejscu pracy po godzinach pracy bez zgody pracodawcy 
c) wnosić i  spożywać na terenie ośrodka napoje alkoholowe, przebywać w pracy po ich
spożyciu, jak również wchodzić do zakładu po ich spożyciu 
d) wynosić z ośrodka jakiekolwiek przedmioty stanowiące własność pracodawcy bez zgody
pracodawcy

5. Pracownik ma prawo:
a) do zatrudnienia na stanowisku pracy, zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści
zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
b) do wynagrodzenia za pracę
c)  do  wypoczynku  w  dniach  wolnych  od  pracy  oraz  do  korzystania  z  urlopów
wypoczynkowych i innych przerw
d) do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

IV. Czas pracy

§ 7

1. Czasem  pracy  jest  czas,  w  którym  pracownik  pozostaje  w  dyspozycji  pracodawcy  
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku lub w innym miejscu wyznaczonym do
wykonywania pracy.

2. Czas  pracy  pracownika  nie  może  przekraczać   8  godzin  na  dobę  i  przeciętnie  
40  godzin  w  przeciętnie  pięciodniowym  tygodniu  pracy,  w  miesięcznym  okresie
rozliczeniowym. Przy czym czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi 7 godzin na dobę.

3. Praca w Ośrodku jest  wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do
15.30.

4. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu
pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest  objęty.  Decyzję w sprawie
indywidualnego czasu pracy składa się do akt osobowych pracownika.

5. Pracodawca może ustalić pracownikom socjalnym inny system pracy niż wskazany w ust. 2
oraz  inny  rozkład  czasu  pracy  niż  wskazany  w  ust.3,  mając  na  uwadze  zapewnienie
obywatelom możliwości załatwiania spraw w dogodnym czasie

6. Czas pracy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się
indywidualnie dla każdego pracownika.

7. Praca  wykonywana  ponad  obowiązujące  pracownika  normy czasu  pracy,  a  także  praca
wykonywana  ponad  przedłużony  dobowy  wymiar  czasu  pracy,  wynikający  z
obowiązującego pracownika systemu i  rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach
nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:



◦ konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia
ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii

◦ szczególnych potrzeb pracodawcy
8. Pracownikowi za pracę wykonywaną na polecenie pracodawcy w godzinach nadliczbowych

przysługuje wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze 
9. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy.

§ 8

Pracownica  karmiąca  dziecko  piersią  ma  prawo  do  dwóch  półgodzinnych  przerw  w  pracy,
wliczanych  do  czasu  pracy.  Pracownica  karmiąca  więcej  niż  jedno  dziecko  ma  prawo  
do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na wniosek pracownicy mogą być udzielane
łącznie. Z wnioskiem o udzielenie przerw na karmienie piersią wraz ze stosownym zaświadczeniem
lekarskim, pracownica występuje co sześć miesięcy w okresie karmienia piersią.

§ 9

1. Pracownik jest zobowiązany do punktualnego rozpoczynania i kończenia pracy, zgodnie  
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 

2. Pracownik po przyjściu do pracy, przed ustaloną godziną jej  rozpoczęcia, podpisuje listę
obecności.

3. Wyjścia służbowe potwierdza się wpisem do książki wyjść służbowych. Inne wyjścia w
sytuacjach nadzwyczajnych tylko za zgodą przełożonego odnotowuje się w książce wyjść
prywatnych.

V.  Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy

§ 10

Przyczynami  usprawiedliwiającymi  nieobecność  pracownika  w  pracy  są  zdarzenia  
i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do
pracy i jej świadczenie.

§ 11

O  niemożliwości  stawienia  się  do  pracy  z  przyczyny  z  góry  wiadomej   pracownik  powinien
uprzedzić pracodawcę najpóźniej przed dniem przewidywanej nieobecności.

§ 12

W  razie  niestawienia  się  do  pracy  (poza  przypadkami  określonymi  w  §  13),  pracownik  jest
obowiązany  zawiadomić  pracodawcę  o  przyczynie  nieobecności  i  przewidywanym  czasie  jej
trwania pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście
lub przez inne osoby, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności.

§ 13

Niedotrzymanie  terminu  jest  usprawiedliwione  jeżeli  pracownik  ze  względu  na  szczególne
okoliczności nie mógł zawiadomić pracodawcy o przyczynie nieobecności. Po ustaniu przyczyny
należy niezwłocznie zawiadomić pracodawcę.



VI. Urlopy i zwolnienia od pracy

§ 14

1. Pracownikom  przysługuje  prawo  do  corocznego,  nieprzerwanego,  płatnego  urlopu
wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

2. Harmonogram  urlopów  wypoczynkowych  ustala  się  do  dnia  31  marca  na  każdy  rok
kalendarzowy.

§ 15

Pracownikom  socjalnym  przysługuje  urlop  dodatkowy,  na  zasadach  określonych  w  ustawie  
o pomocy społecznej.

VII. Ochrona wynagrodzenia za pracę

§ 16

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych
kwalifikacji zawodowych zgodnie zarządzeniem kierownika w sprawie regulaminu wynagradzania
pracowników 

§ 17

Wynagrodzenie wypłacane jest raz w miesiącu z dołu, w terminie do 26 dnia każdego miesiąca, na
rachunek bankowy wskazany przez pracownika bądź w kasie pracodawcy.

§ 18

Jeżeli 26 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie powinno być wypłacone w
dniu poprzednim.

VIII. Bezpieczeństwo i higiena pracy

§ 19

Pracodawca  i  pracownicy  zobowiązani  są  do  ścisłego  przestrzegania  przepisów  i  zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

§ 20

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.
W szczególności w zakresie BHP pracodawca jest zobowiązany:

1. organizować stanowiska pracy  zgodnie z zasadami BHP,
2. zagwarantować profilaktyczną ochronę zdrowia,
3. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
4. przed dopuszczeniem do pracy, pracodawca kieruje kandydata do pracy na wstępne badania

lekarskie,
5. kierować  pracowników  na  kontrolne  i  okresowe  badania  lekarskie  zgodnie  

z odrębnymi przepisami,
6. organizować szkolenia w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej,
7. o  ryzyku  zawodowym  występującym  na  stanowiskach  pracy  w  zakładzie,  pracodawca



informuje pracowników w trakcie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 21

Przestrzeganie przepisów i zasad BHP jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika. W
szczególności pracownik zobowiązany jest:

1. przestrzegać przepisy i zasady BHP,
2. brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu,
3. wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
4. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim.

§ 22

Środki ochrony indywidualnej niezbędne do stosowania na określonych stanowiskach pracy  oraz
okresy  ich  użytkowania  zawiera  tabela  środków  ochrony  indywidualnej  
na poszczególnych stanowiskach pracy, stanowiąca załącznik Nr 1  do niniejszego Regulaminu.

IX. Prace zabronione kobietom

§ 23

Nie  wolno  zatrudniać  kobiet  przy  pracach  i  w  warunkach  wymienionych  w  przepisach
zawierających wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet – Kodeks
pracy art.  176 i  Rozporządzenie  Rady Ministrów z  dnia  10  września  1996r.   (Dz.  U.  Nr  114,
poz.545 z późniejszymi zmianami) – wykaz prac stanowi zał. nr 2

X. Przepisy końcowe

§ 24

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy, przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy i inne
przepisy prawa pracy.

§ 25

Wszelkie  zmiany  Regulaminu  następują  w  formie  pisemnej  w  trybie  obowiązującym dla  jego
ustalenia.



Załącznik 
do regulaminu pracy nr 1

Informacja dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku
zawierająca obowiązujące normy prawne dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu.

Artykuł
Kodeksu

pracy
Treść normy

Art. 9 § 4 Postanowienia  układów  zbiorowych  pracy  i  innych  opartych  na  ustawie  porozumień  zbiorowych,
regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę
równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują.

Art. 112 Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to
w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu.

Art. 113 Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na
płeć,  wiek,  niepełnosprawność,  rasę,  religię,  narodowość,  przekonania  polityczne,  przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie
na  czas  określony  lub  nieokreślony  albo  w  pełnym  lub  w  niepełnym  wymiarze  czasu  pracy  -  jest
niedopuszczalna.

Art. 18 § 
3

Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszające
zasadę  równego  traktowania  w  zatrudnieniu  są  nieważne.  Zamiast  takich  postanowień  stosuje  się
odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów - postanowienia te należy zastąpić
odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego. 

Art. 183a § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków 
zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w 
szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na 
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio
lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1. 

§ 3. Dyskryminowanie  bezpośrednie  istnieje  wtedy,  gdy  pracownik  z  jednej  lub  z  kilku  przyczyn
określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni
pracownicy. 

§ 4.  Dyskryminowanie  pośrednie  istnieje  wtedy,  gdy  na  skutek  pozornie  neutralnego  postanowienia,
zastosowanego  kryterium  lub  podjętego  działania  występują  lub  mogłyby  wystąpić  niekorzystne
dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
warunków  zatrudnienia,  awansowania  oraz  dostępu  do  szkolenia  w  celu  podnoszenia  kwalifikacji
zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze
względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie
jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty,  a środki
służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także:

1)  działanie  polegające  na  zachęcaniu  innej  osoby do naruszenia  zasady równego traktowania  w
zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady,

2)  niepożądane  zachowanie,  którego  celem  lub  skutkiem  jest  naruszenie  godności  pracownika  i
stworzenie  wobec  niego  zastraszającej,  wrogiej,  poniżającej,  upokarzającej  lub  uwłaczającej
atmosfery (molestowanie).

§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze
seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności
pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej
lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne
elementy (molestowanie seksualne).

§ 7.  Podporządkowanie  się  przez  pracownika  molestowaniu  lub  molestowaniu  seksualnemu,  a  także
podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie
może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.



Art. 183b § 1. Za  naruszenie  zasady  równego  traktowania  w  zatrudnieniu,  z  zastrzeżeniem  §  2-4,  uważa  się
różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a §
1, którego skutkiem jest w szczególności: 

1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy, 

2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia
albo  pominięcie  przy  awansowaniu  lub  przyznawaniu  innych  świadczeń  związanych  z
pracą, 

3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

- chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami. 

§ 2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do osiągnięcia
zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na:

1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, jeżeli rodzaj
pracy  lub  warunki  jej  wykonywania  powodują,  że  przyczyna  lub  przyczyny  wymienione  w  tym
przepisie są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi,

2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to
uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników bez powoływania się na inną przyczynę lub
inne przyczyny wymienione w art. 183a § 1,

3)  stosowaniu  środków,  które  różnicują  sytuację  prawną  pracownika,  ze  względu  na  ochronę
rodzicielstwa lub niepełnosprawność,

4) stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników,
zasad wynagradzania i  awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek.

§ 3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane przez
określony  czas,  zmierzające  do  wyrównywania  szans  wszystkich  lub  znacznej  liczby  pracowników
wyróżnionych z jednej  lub kilku przyczyn określonych w art.  183a § 1, przez zmniejszenie na korzyść
takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie. 

§ 4. Różnicowanie  pracowników ze  względu  na  religię  lub  wyznanie  nie  stanowi  naruszenia  zasady
równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli w związku z rodzajem i charakterem działalności prowadzonej
w ramach kościołów i innych związków wyznaniowych, a także organizacji, których cel działania pozostaje
w  bezpośrednim  związku  z  religią  lub  wyznaniem,  religia  lub  wyznanie  pracownika  stanowi  istotne,
uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodowe.

Art. 183c § 1. Pracownicy  mają  prawo  do  jednakowego  wynagrodzenia  za  jednakową  pracę  lub  za  pracę  o
jednakowej wartości. 

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na
ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie
pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. 

§ 3. Pracami  o  jednakowej  wartości  są  prace,  których  wykonywanie  wymaga  od  pracowników
porównywalnych  kwalifikacji  zawodowych,  potwierdzonych dokumentami  przewidzianymi  w odrębnych
przepisach  lub  praktyką  i doświadczeniem  zawodowym,  a  także  porównywalnej  odpowiedzialności  i
wysiłku.

Art. 183d Osoba, wobec której pracodawca naruszył  zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do
odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie
odrębnych przepisów.

Art. 183e § 1. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego
traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie
może  powodować  jakichkolwiek  negatywnych  konsekwencji  wobec  pracownika,  zwłaszcza  nie  może
stanowić  przyczyny  uzasadniającej  wypowiedzenie  przez  pracodawcę  stosunku  pracy  lub  jego
rozwiązanie bez wypowiedzenia.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia
pracownikowi  korzystającemu  z  uprawnień  przysługujących  z  tytułu  naruszenia  zasady  równego
traktowania w zatrudnieniu.

Art. 292 § 1. Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie 
może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników 
wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem jednak 
proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy 
pracownika. 



§ 2. Pracodawca  powinien,  w  miarę  możliwości,  uwzględnić  wniosek  pracownika  dotyczący  zmiany
wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Art. 94  
pkt 2b

Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 
przeciwdziałać  dyskryminacji  w  zatrudnieniu,  w  szczególności  ze  względu  na  płeć,  wiek,
niepełnosprawność,  rasę,  religię,  narodowość,  przekonania  polityczne,  przynależność  związkową,
pochodzenie  etniczne,  wyznanie,  orientację  seksualną,  a  także  ze  względu na  zatrudnienie  na  czas
określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Art. 943 § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. 

§ 2. Mobbing  oznacza  działania  lub  zachowania  dotyczące  pracownika  lub  skierowane  przeciwko
pracownikowi,  polegające  na  uporczywym  i  długotrwałym  nękaniu  lub  zastraszaniu  pracownika,
wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie
lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. 

§ 3. Pracownik,  u  którego  mobbing  wywołał  rozstrój  zdrowia,  może  dochodzić  od  pracodawcy
odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 

§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy
odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie
odrębnych przepisów. 

§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem
przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.


