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Każdy pracownik
(legalny czy nielegalny)
ma swoje prawa w miejscu pracy
merykaƒskie prawo pracy (prawo
zatrudnienia) cz´sto bywa skomplikowane i dezorientujàce, zw∏aszcza dla nowo przyby∏ych imigrantów. Z
regu∏y informacje o prawie pracy nie sà
umieszczone w miejscu zatrudnienia,
trudno je te˝ znaleêç w internecie.
Ka˝dy pracownik (zatrudniony) (udokumentowany czy nieudokumentowany)
(legalny czy nielegalny) ma prawo do
uczciwej zap∏aty za ka˝dà przepracowanà godzin´, a tak˝e dodatkowo za
przepracowane nadgodziny. Ale co to
znaczy „uczciwie zap∏acone“? I jak si´
dowiedzieç czy pracodawca nas nie wykorzystuje? Ta seria artyku∏ów pomo˝e
Paƒstwu poznaç Wasze prawa w miejscu
zatrudnienia.
W tym artykule przyjrzymy si´ ogólnie
regu∏om prawa pracy oraz napiszemy jakie prawa majà pracownicy zatrudnieni
na budowach.

A

Ogólne zasady prawa pracy
- Jaka jest obecnie ustanowiona minimalna stawka w stanie Nowy Jork?
- Dla wi´kszoÊci zatrudniony osób minimalna sta wka wynosi 8.75 dola ra na
godzin´. Jednak istnieje tu kilka
wyjàtków, dla takich za wodów ja k: kelnerzy, taksówkarze, dozorcy budynków.
- Kiedy powienienem mieç zap∏acone za
nadgodziny?
- Poza zaledwie kilkoma wyjàtkami,
wszyscy zatrudnieni, którzy pracujà
wi´cej ni˝ 40 godzin w ciàgu tygodnia,
muszà otrzymaç za ka˝dà dodatkowo
przepracowanà godzin´ wynagrodzenie
w wysokoÊci stawki nadgodzinowej która wynosi 1.5 raza ich regularnej
stawki godzinowej. Takie jest prawo i
je˝eli nawet ktoÊ pracuje tylko kilka godzin wi´cej ni˝ 40, pracodawca jest zobligowany zap∏aciç za to 1.5 raza regularnej stawki godzinowej.
- Czy czas, który sp´dzam na przebraniu
si´ w roboczy uniform przed pracà lub
kiedy przebieram si´ po pracy, wlicza si´
w czas godzin przepracowanych przeze
mnie w czasie tygodnia? Jak to wyglàda z
czasem, który poÊwi´cam na dojazd do i
powrót z pracy?
- Wielu pracowników budowlanych,
pracowników fabryk czy sektora us∏ug
sp´dzajà pewien czas (10 minut lub
d∏u˝ej) przed i po swojej zmianie nie tylko na przebranie si´ w wymagany uniform pracowniczy i pobieraniu narz´dzi,
ale tak˝e na dojazdy do pracy, pobieranie
i oddawanie materia∏ów, kontrol´, czyszczenie i konserwowanie sprz´tu. Wiele z
tych czynnoÊci le˝y w zakresie paƒstwa
obowiàzków pracowniczych w zwiàzku z
czym mo˝ecie mieç prawo do otrzymania
wynagrodzenia za ich wykonywanie.
- Czy pracodawca ma prawo wymagaç
ode mnie ubierania si´ w uniform?
- Tak, aczkolwiek koszt zakupu i/lub
jego utrzymanie w dobrym stanie nie
powinno obni˝yç stawki p∏acowej poni˝ej minimum. Je˝eli pracownik zara-

bia minimalnà stawk´ i musi zak∏adaç
uniform pracowniczy wówczas pracodawca jest zobowiàzany za op∏acanie
czyszczenia i utrzymania unformu w dobrym stanie lub zap∏aciç za to pracownikowi. Zwyk∏e ubranie (jak na przyk∏ad
czarne spodnie i bia∏e koszule) zwykle
nie sà uwa˝ane za “unformy pracownicze”.
- S∏ysza∏em, ˝e jestem uprawniony do dodatkowej zap∏aty je˝eli pracuj´ wi´cej ni˝
10 godzin jednego dnia. Czy to prawda?
- Tak, ale ten przepis nie odnosi si´ do
wszystkich. Je˝eli pracujesz za minimalnà stawk´ wi´cej ni˝ 10 godzin
dziennie (od poczàtku do koƒca dnia,
w∏àczajàc w to posi∏ki i przerwy w pracy), Twój pracodawca mo˝e zostaç zobowiàzany do zap∏acenia Ci dodatkowej
jednej godziny (n.p. je˝eli pracujesz 11
godzin za mininimalnà satwk´, Twój
pracodawca mo˝e zostaç zobowiàzany
do zap∏acenia za 12 godzin pracy
wed∏ug stawki minimalnej).
- Ile godzin pracy mo˝e wymagaç pracodawca od pracownika?
- Nie ma ˝adnych restrykcji je˝eli chodzi o iloÊç przepracowanych godzin w
ciàgu dnia (wyjàtkiem sà osoby poni˝ej
18 roku ˝ycia). Podobnie nie ma tak˝e
˝adnych regulacji je˝eli chodzi o prac´
we wczesnych godzinach porannych
bàdê póênych godzinach nocnych, w
których doros∏a osoba mo˝e pracowaç.
W niektórych ga∏´ziach przemys∏u i zawodach pracodawnik musi mieç zapewnione pe∏ne 24 godziny raz w tygodniu
na odpoczynek. Ta zasada odnosi si´ na
przyk∏ad do pracowników fabryk, placówek handlowych, hoteli, restauracji,
operatorów wind, stró˝y nocnych, dozorców czy superintendetnów.
- Czy jestem uprawniony do przerwy na
lunch?

- Pracownicy, którzy pracujà na zmianach d∏u˝szych ni˝ 6 godzin dzienie
majà prawo do przynajmniej pó∏godzinnej, nieprzerwanej przerwy na posi∏ek.
Ale przerwy na posi∏ek nie sà liczone jako czas pracy, wi´c pracodawca nie musi p∏aciç za ten czas. Inne „przerwy“ jak
na przyk∏ad „przerwa na odpoczynek“
czy „przerwa na kawe“ nie sà wymagane
wi´c je˝eli przerwy (do 20 minut) sà zezwolone, powinny byç p∏atne jako czas
pracy. Jednak˝e pracodawca nie mo˝e
automatycznie obciàç pieni´dzy za przerwy na posi∏ek czy te˝ inne je˝eli w tym
czasie pracodawca musi równoczeÊnie
pracowaç.

Pracownicy budowlani:
Je˝eli jesteÊ pracownikiem zatrudnionym przez wykonawc´ i jesteÊ zatrudniony przy pracach rzàdowych takich jak
prace w szko∏ach publicznych, sàdach,
poczcie, bazach wojskowych, publicznym
systemie kanalizacji, oczyszczalnie Êcieków czy autostrady musisz byç op∏acany
wed∏ug ustawowej stawki usatnowionej
przez prawo.
Co to jest ustawowa stawka?
- Ministerstwo Pracy (Departament
Pracy) ka˝ego roku ustanawia stawk´
ustawowà, która musi byç wyp∏acana w
ka˝dej bran˝y oraz zawodzie projektów
budowlanych op∏acanych przez rzàd.
Jaki rodzaj pracowników z regu∏y otrzymuje ustawowà stawk´?
- Je˝eli pracujesz w zawodzie elektryka, hydraulika, mechanika kanalizacji,
mechanika zraszaczy, pracownika
Êciàgajàcego azbesty, izolatora, stolarza,
Êlusarza, jako pracownik fizyczny, malarza, pracujesz z cementem lub betonem,
dacharza, mechanika od napraw lodówek i klimatyzatorów, kafelkarza lub wykonujesz jakikolwiek inny zawód zwiàza-
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ny z budownictwem powinieneÊ otrzymywaç ustawowà stawk´ ustanowionà
dla Twojej bran˝y.
- Czy musz´ byç cz∏onkiem zwiàzków zawodowych, aby otrzymywaç ustawowà
stawk´?
- Nie. Ka˝dy pracownik jest uprawniony do otrzymywania ustawowej stawki
bez wzgl´du na cz∏onkostwo w
zwiàzkach zawodowych.
- Jaka jest moja sytuacja je˝eli mój pracodawca p∏aci tylko gotówkà lub kombinacjà gotówka-czek?
- Departament Pracy ustanowi∏ restrykcyjne zasady dla pracodawców
p∏acàcych gotówkà. Nawet w przypadku, kiedy otrzymujesz wynagrodzenie
gotówkà, prawo wymaga, aby Twój pracodawca dostarczy∏ Ci potwierdzenie z
listy p∏ac, na którym b´dzie wyszczególniona Twoja stawka oraz odciàgni´cia
podatkowe.
Je˝eli Twój pracodawca p∏aci∏ ci nielegalnie („na czarno“), mo˝e zostaç pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci za
op∏acenie Twoich podatków, Social Security oraz zap∏acenia Ci nadgodzin.

Co mo˝esz zrobiç?
Je˝eli obecnie jesteÊ niedostatecznie
wynagradzany lub je˝eli w ciàgu ostatnich szeÊciu lat by∏eÊ zatrudniony u pracodawcy, który nie wyp∏aca∏ Ci odpowiedniego wynagrodzenia lub nie p∏aci∏
za wszystkie przepracowane godziny,
wed∏ug Stanowego Prawa Nowego Jorku oraz prawa federalnego masz prawo
do odzyskania swoich pieni´dzy od pracodawcy. JesteÊ legalnie uprawniony do
odzyskania tych pieni´dzy nawet je˝eli
jesteÊ nielegalnym pracownikiem i
mo˝esz za∏o˝yç spraw´ nawet je˝eli
by∏eÊ op∏acany w gotówce.
Je˝eli do tej pory nie zachowywa∏eÊ
swoich odcinków z wyp∏aty powinieneÊ
zaczàç natychmiast to robiç. Dobrze by
tak˝e by∏o, abyÊ codziennie zapisywa∏
ile przepracowa∏eÊ danego dnia godzin,
nazwisko Twojego kierownika oraz adres, gdzie pracowa∏eÊ (te informacje sà
wa˝ne zw∏aszcza dla pracowników budowlanych).
Ostateczna decyzja jak b´dziesz walczy∏ o swoje prawa nale˝y do Ciebie.
Mo˝esz z∏o˝yç skarg´ w Departamencie
Pracy albo skonsultowaç si´ z prawnikiem, aby dowiedzieç si´ wi´cej o swojej
konkretnej sytuacji. W niektórych przypadkach tylko groêba o pozwie sàdowym, którà z∏o˝y prawnik w Twoim
imieniu wystarcza, aby przekonaç niesolidnego pracodawc´ do wyp∏acenia zaleg∏ych pieni´dzy. W innych przypadkach najlepszà drogà mo˝e okazaç si´
oddanie sprawy do stanowego lub federalnego sàdu.
Poniewa˝ ka˝dy przypadek jest inny,
wi´c najlepiej do sprawy podejÊç
ostro˝nie i zadaç jak najwi´cej pytaƒ
je˝eli uwa˝asz, ˝e byç mo˝e Twoja sprawa nadaje si´ do sàdu.

