INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW
1. W ogłoszeniach o pracę zabrania się1 określania wymagań, dających pierwszeństwo kandydatom ze
względu na:
• płeć;

• pochodzenie;

• wiek;

• rasę;

• przynależność społeczną;

• orientację seksualną;

• narodowość;

• wiarę;

• niepełnosprawność;

• język;

• przekonania i poglądy;

• przynależność etniczną

• religię;
Przykłady nieprawidłowych ogłoszeń

Przykłady zalecanych ogłoszeń

Proponowane stanowisko sprzedawczyni w sklepie
czekolady
Zatrudnimy menedżerkę od 25 do 35 roku życia
Zatrudnimy sprzątacza, wymaganie - świetna
znajomość języka litewskiego
Proponowane stanowisko pomocnika adwokata
kandydatowi, który ukończył studnia prawnicze na
Uniwersytecie Wileńskim

Proponowane stanowisko sprzedawcy (-yni) w
sklepie czekolady
Zatrudnimy menedżera (-kę)
Zatrudnimy sprzątacza
Proponowane stanowisko pomocnika adwokata
kandydatowi (-ce), który (-a) ukończył (-a) studia
prawnicze

2. W ogłoszeniach o pracę zabrania się wymagania informacji o stanie cywilnym, wieku, życiu osobistym oraz planach rodzinnych kandydatów2:
Przykłady nieprawidłowych ogłoszeń

Przykłady zalecanych ogłoszeń

Proponowane stanowisko informatykowi, który nie
posiada zobowiązań rodzinnych

Proponowane stanowisko informatykowi (-czke)

Zatrudnimy kierownika sprzedaży, który w ciągu
najbliższych pięciu lat nie planuje powiększenia
rodziny

Zatrudnimy kierownika (-czkę) sprzedaży

3. Nazwy zawodów i stanowisk
Nazwy stanowisk, zawodów itp. są ogólnie wyrażane rzeczownikami rodzaju męskiego3. W ogłoszeniach o
pracę stanowiska mogą być wyrażane rzeczownikami rodzaju męskiego oraz żeńskiego.
Przykłady nieprawidłowych ogłoszeń
Proponowane stanowisko administratorki
Zatrudnimy księgową

!

Przykłady zalecanych ogłoszeń
Proponowane stanowisko administratora (-ki)
Zatrudnimy księgowego (-ą)

Za naruszenie powyżej wspomnianych wymagań grozi kara pieniężna w wysokości
od nuo 40 do 560 Eur, za ponowne naruszenie od 560 do 1200 Eur4.
Więcej informacji można znaleźć na stronach:
www.lygybe.lt
www.efhr.eu

Art. 11 ustawy Republiki Litewskiej o równych szansach, Art. 8 Ustawy Republiki Litewskiej o równych szansach dla kobiet i mężczyzn.
Art. 8 Ustawy o równych szansach dla kobiet i mężczyzn.
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Uchwała Państwowej Komisji Języka Litewskiego Nr. 5 (74) dnia 4 listopada 1999 r.
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Art. 41 ust. 6 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Republiki Litewskiej.
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