
5Rzeczy, o których należy wiedzieć

Antydyskryminacyjna ustawa stanu New Jersey (LAD) nakłada na pracodawcę obowiązek 
zapewnienia rozsądnych udogodnień w przypadku ciąży, porodu, związanych z nimi 
stanami zdrowia i karmienia piersią, aby umożliwić kontynuowanie pracy przy zachowaniu 
zdrowego przebiegu ciąży lub powrotu do pracy po porodzie. Pod tym względem LAD stanowi 
lepszą ochronę niż federalna ustawa o zapobieganiu dyskryminacji kobiet w ciąży.

Jeśli jesteś w ciąży, pracodawca musi zapewnić Ci rozsądne udogodnienia zalecane przez 
lekarza, w tym przerwy na pójście do toalety, przerwy na wodę, przerwy na odpoczynek, 
pomoc przy pracy fizycznej, restrukturyzację pracy, zmodyfikowane harmonogramy pracy 
i tymczasowe przeniesienie do mniej uciążliwej lub niebezpiecznej pracy chyba że twój 
pracodawca może wykazać, że byłoby to nadmiernym utrudnieniem dla jego działalności.

Jeśli karmisz piersią, Twój pracodawca musi każdego dnia zapewnić Ci rozsądną przerwę 
oraz odpowiednie, prywatne miejsce (inne niż toaleta), w którym możesz odciągać 
mleko, chyba że pracodawca może wykazać, że byłoby to nadmiernym utrudnieniem dla jego 
działalności.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę, określając, czy udogodnienie byłoby nadmiernym 
utrudnieniem, obejmują ogólną wielkość firmy pracodawcy w odniesieniu do ilości 
pracowników, obiektów i budżetu, rodzaj i koszt potrzebnego udogodnienia, oraz zakres, w 
jakim dostosowanie oznaczałoby rezygnację z podstawowego wymogu Twojej pracy.

Twój pracodawca nie może w żaden sposób karać Cię ani podejmować działań 
odwetowych za ubieganie się lub korzystanie z udogodnień na czas ciąży lub karmienia 
piersią.
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Udogodnienia w pracy dla 
kobiet w ciąży i karmiących 
piersią

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) requires your employer to
grant you a reasonable accommodation for pregnancy, childbirth, related medical
conditions, and breastfeeding to enable you to continue working while maintaining a
healthy pregnancy or return to work after giving birth. The LAD is more protective than
the federal Pregnancy Discrimination Act in this regard.

If you are pregnant, your employer must grant you a reasonable accommodation
recommended by your doctor, including bathroom breaks, water breaks, rest breaks,
assistance with manual labor, job restructuring, modified work schedules, and a 
temporary transfer to less strenuous or hazardous work, unless your employer can
show that doing so would be an undue hardship on its operations.

If you are breastfeeding, your employer must grant you reasonable break time 
each day, and a suitable private place (other than a toilet stall) in which to express
breast milk, unless your employer can show that doing so would be an undue 
hardship on its operations.

Factors to be considered in whether an accommodation would be an undue hardship
include the overall size of your employer’s business with respect to employees, facilities,
and budget; the nature and cost of the accommodation needed; and the extent to which
the accommodation would involve waiver of an essential requirement of your job.

Your employer may not in any way penalize you or retaliate against you
for requesting or using an accommodation for pregnancy or breastfeeding.
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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

Accommodations
for Pregnancy and
Breastfeeding at Work
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