
 Załącznik nr 1 
do Regulaminu pracy

w Urzędzie Gminy w Kruklankach
 

RÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU

Przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu określone są w Art. 18³a - Art 18³e, Działu  I , 
Rozdział II a,  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( tj. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)

§ 1 zakaz dyskryminacji

1. Pracownicy powinni  być  równo traktowani  w zakresie  nawiązywania  i  rozwiązywania  stosunku 
pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia swoich 
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 niepełnym wymiarze czasu pracy.

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

3. Dyskryminowanie  bezpośrednie  istnieje  wtedy,  gdy  pracownik  z  jednej  lub  kilku  przyczyn 
określonych w ust 1 był, jest lub mógł 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 ust. 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 ust 2 jest także :

1) działanie  polegające  na  zachęcaniu  innej  osoby  do  naruszania  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).

§ 2 Naruszanie zasady równego traktowania

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

1) Odmowa nawiązania lub rozwiązania 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 polegające na :

1) niezatrudnianiu pracownika  z  jednej  lub  kilku przyczyn  określonych  w  § 1 ust  1,  jeżeli  jest  to 
uzasadnione  na  rodzaj  pracy,  warunki  jej  wykonywania  lub  wymagania  zawodowe  stawiane 
pracownikom,

2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest 
to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników,

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

4) ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania 
oraz  dostępu  do  szkolenia  w  celu  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych  z uwzględnieniem 
kryterium stażu pracy .

3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane przez 
określony czas,  zmierzające  do wyrównania  szans  wszystkich  lub  znacznej  liczby pracowników 
wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 1 ust 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. 

§ 3 Prawo do jednakowego wynagrodzenia 

1. Pracownicy  mają  prawo  do  jednakowego  wynagrodzenia  za  jednakową  pracę  lub  za  pracę 
o jednakowej wartości.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu 
na  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.

§ 4 Odszkodowanie za naruszenie zasad równego traktowania

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.

§ 5  Uprawnienia z tytułu naruszenia zasady równego traktowania

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. Zapis  określony w ust.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. 



 Załącznik nr 2
do Regulaminu pracy

w Urzędzie Gminy w Kruklankach

TABELA  NORM  I  ZASADY  PRZYDZIAŁU 
ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO 

ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
DLA  PRACOWNIKÓW  URZĘDU  GMINY  W  KRUKLANKACH

 

I. Tabela norm podziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
a także przewidywanego okresu używalności  

L
p.

Stanowisko pracy Zakres wyposażenia 
R – odzież i obuwie robocze
O – ochrony indywidualnej
H – higieny

Przewidywany okres 
używalności 
w okresach zimowych 
 /o.z./ i do zużycia /d.z./

1. 2. 3. 4.
1. Sprzątaczka 1. R- fartuch z tkaniny syntetycznej

2. R- trzewiki profilakt. tekstylne 
3. O- nakrycie głowy1)

4. O- buty filcowo-gumowe1)

5. O- kurtka ocieplana1)

6. O- rękawice gumowe
7. O- rękawice ochr. drelichowe1

12 m-cy
12 m-cy
3 o.z.
3 o.z.
3 o.z.
do zużycia
do zużycia

2. Robotnik 
Gospodarczy

/konserwator/

1. R- czapka drelichowa lub beret
2. R- ubranie drelichowe
3. R- koszula flanelowa
4. R- trzewiki przemysłowe
5. O- czapka ocieplana
6. O- buty filcowo – gumowe
7. O- kurtka ocieplana
8. O- rękawice drelichowe ochr.
9. O – kamizelka odblaskowa

12 m-cy
12 m-cy
12 m-cy
24 m-ce
3 o. z.
3 o.z.
3 o.z.
do zużycia
do zużycia

3. Palacz c.o. 1. R- czapka drelichowa lub beret
2. R- ubranie drelichowe
3. O- czapka ocieplana
4. O- buty filcowo-gumowe
5. O- kurtka ocieplana
6. O- rękawice drelichowe 

ochronne 

12 m-cy
  6 m-cy
3 o.z.
3 o. z.
3 o. z.
do zużycia

4. Opiekun  dzieci  i 
młodzieży 
(w  czasie  przewozu 
do i ze szkoły)

1. R- fartuch
2. O- kamizelka odblaskowa
3. H- ręcznik

18 m-cy
24 m-ce
1 szt./12 m-cy

5. Archiwista  1. R- fartuch z tkanin syntetycznych 24 m-ce



II. Zasady wyposażenia pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej w umundurowanie 
1. Na  stanowisku  pracy  kierowcy  -  mechanika  samochodu  ciężarowego  OSP  przysługuje 

umundurowanie służbowe, odzież i obuwie robocze na koszt Urzędu Gminy w Kruklankach.

2. Zestaw  przedmiotów  umundurowania  oraz  okresy  ich  używalności  określają  odpowiednie 
przepisy  obowiązujące w tym zakresie .

3. Dla  pracowników zatrudnionych  w niepełnym wymiarze  czasu  pracy,  okresy użytkowania 
odzieży i obuwia roboczego  przedłuża się odpowiednio. 

4. W razie  rozwiązania  stosunku pracy  przed  upływem okresu  używalności  umundurowania, 
jeżeli  rozwiązanie  nastąpiło  bez  wypowiedzenia  z  winy  pracownika,  pracownik  jest 
obowiązany zwrócić równowartość umundurowania za okres od  dnia rozwiązania stosunku 
pracy do końca okresu używalności umundurowania .

5. Po upływie okresu używalności umundurowania lub po rozwiązaniu stosunku pracy w innym 
trybie niż określony w ust. 5 umundurowanie przechodzi na własność pracownika.

6. W  razie  utraty  lub  zniszczenia  umundurowania  albo  jego  części  przed  upływem  okresu 
używalności,  pracownik  otrzymuje  nowe  umundurowanie  na  koszt  Urzędu  Gminy,  jeżeli 
utrata  lub  zniszczenie  nastąpiły  bez  winy  pracownika  przy  wykonywaniu  obowiązków 
służbowych.

7. Jeżeli utrata lub zniszczenie umundurowania nastąpiły z przyczyn innych niż wymienione w 
ust.  5  pracownik  otrzymuje  nowe umundurowanie  po  uiszczeniu  równowartości  tej  części 
utraconego  lub  zniszczonego  umundurowania,  jaka  przypada  za  czas  od  dnia  utraty  lub 
zniszczenia do końca okresu używalności .

III. Zasady przydziału środków czystości  

1. Pracownikom Urzędu Gminy  zatrudnionym przy  pracach  szczególnie  brudzących  na 
stanowiskach konserwatora, palacza c.o., robotnika gospodarczego przysługuje:  

 mydło  100g  lub  pasta  bhp  w  ilości  250g  na  miesiąc.  Za  czas  choroby,  urlopu 
wypoczynkowego  lub  innej  usprawiedliwionej  nieobecności,  trwającej  nieprzerwanie 
dłużej niż 1 miesiąc – środki  czystości  nie przysługują.  

Objaśnienia:

1)  –  do prac wykonywanych poza gmachem



 Załącznik nr 3
do Regulaminu pracy

w Urzędzie Gminy w Kruklankach
                       

Przyznawanie profilaktycznych napojów

 
1. Pracodawca zapewnia napoje następującym  pracownikom zatrudnionym:

1) przy pracach na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC 
lub powyżej 25oC, 

2) przy  pracach  związanych  z  wysiłkiem  fizycznym  w  pomieszczeniach 
zamkniętych, 

3) na stanowiskach pracy  w pomieszczeniach biurowych, na których temperatura 
spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28ºC.

2. Napoje  chłodzące  będą  wydawane  w  ilości  zaspokajającej  potrzeby 
pracowników. 

3. Napoje chłodzące winny być wydawane pracownikom w dniach wykonywania 
prac uzasadniających ich wydawanie. 

4. Napoje  gorące  pracownicy  przygotowują  we  własnym  zakresie  z  własnych 
produktów.  Pracodawca  zapewnia  warunki  do  ich  przygotowania  oraz 
spożywania, w czasie regulaminowych przerw w pracy.

5. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za napoje.
 



            Załącznik nr 4
do Regulaminu pracy

w Urzędzie Gminy w Kruklankach

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH LUB SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA KOBIET

 
§ 1

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
§ 2

Praca,  która  wiąże  się  z  wysiłkiem  fizycznym,  mierzona  wydatkiem  energetycznym  netto  na 
wykonanie  pracy,  przekraczająca  1200  kcal  na  zmianę  roboczą,  a  przy  pracy  dorywczej  4,8 
kcal/min. jest zabroniona.

§ 3
Zabronione jest ręczne przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

• jeżeli praca wykonywana jest stale - 12 kg.
• jeżeli praca wykonywana jest dorywczo - 20 kg.

§ 4
Jeżeli  praca  wiąże  się  z  przenoszeniem  ciężarów  pod  górę  /pochylnie,  schody/  których  kąt 
nachylenia przekracza 300 , a wysokość 5 m zabronione jest przenoszenie ciężarów o masie:

• przy pracy stałej - 8 kg.
• przy pracy dorywczej - 15 kg.

§ 5
Zabronione jest przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:

• 50 kg – przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,
• 80 kg – przy przewożeniu na wózkach 2,3 i 4 kołowych.

W/w ciężary obejmują również masę urządzeń transportowych.  Transport  musi  się odbywać po 
powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym 2%.

§ 6
Kobietom w ciąży i okresie karmienia zabronione są prace, przy których wartości obciążenia pracą 
fizyczną mierzone wydatkiem energetycznym netto przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą.

§ 7
Kobietom  w  ciąży  i  okresie  karmienia,  jeżeli  ich  praca  wiąże  się  z  przenoszeniem  ciężarów 
zabronione jest dźwiganie gdy wartość przekracza:

• przy pracy stałej - 3,00 kg.
• przy pracy dorywczej - 5,00 kg.

§ 8
Jeżeli praca wiąże się z przenoszeniem ciężarów pod górę, kobietom w ciąży i okresie karmienia 
zabronione jest przenoszenie ciężarów o masie:

• przy pracy stałej - 2,00 kg.
• przy pracy dorywczej - 3,75 kg.

§ 9
Kobietom w ciąży i okresie karmienia zabrania się pracy:

• w pozycji wymuszonej,
• w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

§ 10
Kobietom w ciąży i okresie karmienia zabrania się pracy w środowisku w którym występują nagłe 
zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 150 C.

§ 11
Kobietom  w  ciąży  zabrania  się  pracy  w  środowisku,  w  którym  poziom  ekspozycji  na  hałas 
w odniesieniu do 8-godzinnego dnia pracy przekracza wartość 65 db.



§ 12
Kobietom  w  ciąży  zabroniona  jest  praca  w  warunkach  narażenia  na  drgania  o  ogólnym 
oddziaływaniu na organizm człowieka.

§ 13
Kobietom w ciąży zabrania się pracy przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na 
dobę.

§ 14
Kobietom  w  ciąży  zabrania  się  pracy  na  wysokości  –  poza  stałymi  galeriami,  pomostami 
posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem, oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach.

§ 15
Kobietom w ciąży zabrania się wykonywania prac w wykopach oraz w zbiornikach otwartych.

§ 16
Kobietom  w ciąży  i  okresie  karmienia  zabrania  się  pracy  w  warunkach  stwarzających  ryzyko 
ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego np. gaszenia pożarów, udziału w akcjach ratownictwa 
chemicznego, usuwania skutków awarii.

§ 17
Kobietom w ciąży i  okresie  karmienia  zabrania  się  pracy w narażeniu  na działanie  czynników 
rakotwórczych  i  o  prawdopodobnym  działaniu  rakotwórczym,  określonych  w  odrębnych 
przepisach.

§ 18
Kobietom w ciąży i okresie karmienia zabrania się wykonywania prac w narażeniu na działanie 
rozpuszczalników,  jeżeli  ich  stężenie  w środowisku pracy przekracza  wartość  1/3  najwyższych 
dopuszczalnych stężeń.

 


