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Każdy pracownik
część 2
(legalny czy nielegalny)
ma swoje prawa w miejscu pracy
la wi´kszoÊci zatrudnionych czy
to w restauracji czy na placu budowy albo nawet jako niania, pracodawca zawsze ma wy˝sze stanowisko
negocjacyjne i bardzo cz´sto tak˝e
lepszà znajomoÊç prawa pracy. Amerykaƒskie prawo pracy jest bardzo skomplikowane dla ka˝dego, nawet dla amerykaƒskich pracodawców jak i dla pracowników.

D

Czasami si´ zdarza, ˝e pracodawcy si´
wydaje, ˝e jest uczciwy w stosunku do
pracownika, a tymczasem zupe∏nie przypadkiem jego poczynania okazujà si´
niezgodne z prawem.
Zdarzajà si´ i przypadki, ˝e pracodawca Êwiadomie wykorzystuje pracowników poprzez niep∏acenie im odpowiednich stawek albo niep∏acenie za nadgodziny albo niew∏aÊciwie ˝àdajàc zap∏aty
za takie rzeczy jak np. rozbite talerze w
restauracji.
Tutaj nasuwa si´ pytanie: co Ty mo˝esz
zrobiç je˝eli jesteÊ zatrudniony u osoby,
którà podejrzewasz, ˝e Ci´ wykorzystuje? Aby pomoç Ci lepiej zrozumieç jakie
masz prawa i mo˝liwoÊci obrony przed
nieuczciwym pracodawcà, przedstawiamy drugi artyku∏ z serii artyku∏ów o amerykaƒskim prawie pracy.

Ogólnie o prawie pracy
- Jaka jest minimalna stawka, dla pracowników, którzy dostajà napiwki?
- Minimalna stawka godzinowa ustanowiona przez rzàd federalny wynosi 7.25
dolara za godzin´. Pracownicy pracujàcy
za napiwki sà tutaj wyjàtkiem. Powinni
wed∏ug prawa otrzymywaç od pracodawcy wynagrodzenie w wyskoÊci 2.13 dolara za godzin´ je˝eli wraz z napiwkami ich
stawka wyniesie 7.25 dolara za godzin´.
Je˝eli wyp∏ata w wysokoÊci 2.13 dolara
za godzin´ plus napiwki nie jest równa
stawce godzinowej 7.25 dolara, pracodawca musi dop∏aciç ró˝nic´.
- Czy za prac´ w weekendy lub na nocne
zmiany nale˝y si´ dodatkowa zap∏ata?
- Dodatkowa zap∏ata za prac´ w weekendy lub w nocy zale˝y od umowy pomi´dzy pracodawcà a pracownikiem. Prawo nie wymaga, aby pracodawca p∏aci∏
wi´cej za prac´ w weekendy lub w nocy
je˝eli tydzieƒ pracy nie przekracza 40
przepracowanych godzin. Je˝eli jednak
pracownik przepracowa∏ w ciàgu tygodnia
pracy wi´cej ni˝ 40 godzin, nale˝y mu si´
zap∏ata w wyskoÊci 1.5 raza stawki godzinowej z ka˝dà dodatkowo przepracowanà
godzin´ (istniejà tu jednak wyjàtki).
- Kiedy zaczyna si´ „tydzieƒ pracy“?
- Tydzieƒ pracy oznacza siedem dni
nast´pujàcych kolejno po sobie, zaczyna
si´ co tydzieƒ od tego samego kalendarzowego dnia i od tej samej godziny. Pracodawca mo˝e ustanowiç ró˝ne tygodnie
pracy dla swoich pracodawców, ale jak
ju˝ raz taki tydzieƒ zostanie ustanowiony
musi takim pozostaç bez wzgl´du na grafik pracy.

Co możesz zrobić?

Tydzieƒ pracy mo˝e zostaç zmieniony
pod warunkiem, ˝e b´dzie to sta∏a zmiana i nie jest podyktowana niech´cià pracodawcy do niep∏acenia za nadgodziny.
- Czy pracodawca ma prawo za˝àdaç pracy w nadgodzinach?
- Tak, poniewa˝ to pracodawca kontroluje grafiki i przepracowane godziny pracowników. Poza tym, w wi´kszoÊci przypadków pracodawca mo˝e ukaraç dyscyplinarnie pracownika, w∏àcznie ze zwolnieniem, je˝eli pracownik odmówi pracy
w nadgodzinach.
- Jak obliczane sà wakacje, dni chorobowe i Êwi´ta i kiedy si´ one nale˝à?
- Zarówno prawo federalne jak i Stanowe
Prawo Nowego Jorku nie wymaga p∏acenia
za „nieprzepracowany czas“, w który wlicza si´ wakacje, nieobecnoÊç z powodu
choroby czy Êwi´ta. To sà benefity, które
pracodawca mo˝e daç, ale nie musi.
- Czy pracownik mo˝e zostaç wyrzucony
bez podania powodu?
- Tak. Stan Nowy Jork to stan, w kórym
„zatrudniasz si´ z w∏asnej woli“. To oznacza, ˝e bez kontraktu, w którym sà zapisane restrykcyjne warunki zwolnienia (takie
kontrakty, kolektywnie negocjowane, posiadajà pracownicy zrzeszeni w zwiàzkach
zawodowych), pracodawca ma prawo
zwolniç pracownika kiedykolwiek, z jakiegokolwiek powodu, nawet je˝eli wydaje
si´ to samowolne czy niesprawiedliwe.
Jednak˝e pracodawca nie mo˝e zwolniç pracownika za cz∏onkostwo w
zwiàzkach zawodowych, za bycie w cià˝y
lub za ras´, wiar´, pochodzenie narodowe, wiek, kalectwo, p∏eç, orientacj´ seksualnà bàdê stan cywilny. Z drugiej strony, pracownik równie˝ ma prawo kiedykolwiek odjeÊç z pracy bez podania powodów lub wyjaÊnieƒ swojej decyzji.

- Mój pracodawca twierdzi, ˝e jestem
“niezale˝nym wykonawcà” i z tego powodu nie jest zobowiàzany do p∏acenia mi za
nadgodziny, a tak˝e Êwiadczeƒ takich jak
“social security”. Czy to jest prawda?
- Pracodawcy bardzo cz´sto bezprawnie
klasyfikujà pracowników jak “niezale˝nych wykonawców” zamiast pracowników “godzinowych” czy “na wyp∏at´”,
w∏aÊnie dlatego, ˝eby uniknàç p∏acenia
podatków dochodowych potràcanych z
p∏acy, Êwiadczeƒ “social security”, odszkodowaƒ pracowniczych, Êwiadczeƒ
medycznych i emerytalnych czy ustawowych stawek. “Niezale˝ni wykonawcy”
tak˝e nie muszà otrzymywaç przerw na
posi∏ek czy krótki odpoczynek, jakie
przys∏ugujà innym pracownikom.
Pami´taj, ˝e nie jesteÊ niezale˝nym wykonawcà je˝eli wykonywana przez Ciebie
praca jest w pe∏ni kontrolowana przez
zatrudniajàcego czyli je˝eli on decyduje
co, kiedy i jak zostanie zrobione. Ci, którzy op∏acajà niezale˝nych wykonawców
majà prawo tylko skontrolowaç lub lekko nakierowaç koƒcowy rezultat wykonanej pracy. Zazwyczaj lekarze, dentyÊci,
weterynarze, prawnicy, ksi´gowi, wykonawcy, podwykonawcy, publiczni stenografiÊci czy licytatorzy sà niezale˝nymi
wykonawcami, a nie pracownicy budowlani czy zwykli pracownicy biurowi.

Pracownicy budowlani
Je˝eli jesteÊ pracownikiem zatrudnionym przez wykonawc´ i jesteÊ zatrudniony przy pracach rzàdowych takich jak
prace w szko∏ach publicznych, sàdach,
poczcie, stra˝y po˝arnej, publicznym
systemie kanalizacji, oczyszczalnie Êcieków czy autostrady musisz byç op∏acany
wed∏ug ustawowej stawki ustanowionej

Ponieważ każdy przypadek jest inny, więc najlepiej do sprawy podejść ostrożnie i zadać
jak najwięcej pytań jeżeli uważasz, że być może Twoja sprawa nadaje się do sądu.

Umów się na DARMOWĄ KONSULTACJĘ na temat Twoich praw.
Lloyd Ambinder, Esq. z kancelarii Virginia & Ambinder, LLP
(212) 943-9080
MÓWIMY PO POLSKU, PROŚ IWONĘ LUB IZABELĘ

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 przyjmowa∏eÊ wyp∏at´ 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.

przez prawo. Pierwszy artyku∏ z tej czteroodcinkowej serii, który ukaza∏ si´ w
wydaniu “PolskiejGazety” w miniony
weekend, wyt∏umaczy∏ czym sà takie
stawki. W tym tygodniu odpowiemy na
kolejne wa˝ne pytania.
- Mój pracodawca okreÊli∏ mnie jako “pomocnika” czy “praktykanta” innego pracownika, poniewa˝ pomaga∏em mu przy
noszeniu materia∏ów. Czy to jest prawid∏owa klasyfikacja?
- Nie. Nie ma czegoÊ takiego jak “pomocnik”. Tylko ten pracownik, który jest
zarejestrowany w programie praktyk
(apprenticeship program), nadzorowanym przez Komisarza Pracy, jest uznawany za praktykanta (apprentice). Twój
pracodawca nie ma prawa nie wyp∏acania Ci ustawowej stawki, np. takiej jakà
pobiera hydraulik, bo zakwalifikowa∏ Ci´
jako praktykanta.
- Czy brygadziÊci oraz kierownicy budowy
sà uprawnieni do otrzymywania ustawowej stawki, kiedy pracujà z narz´dziami
lub kiedy tylko nadzorujà prac´?
- BrygadziÊci oraz kierownicy budowy,
kiedy pracujà z narz´dziami muszà dostaç p∏ac´ w wysokoÊci ustawowej stawki, ustanowionej dla danej czynnoÊci,
która zosta∏a wykonana. Jednak˝e, kiedy
brygadziÊci oraz kierownicy budowy tylko nadzorujà prace i pracowników, wówczas nie muszà dostaç wynagrodzenia w
wysokoÊci ustawowej stawki.
- Czy powinienem dostawaç odcinki od
czeków, kiedy dostaj´ wyp∏at´?
- Tak. Wed∏ug wymogów prawa Stanu
Nowy Jork ka˝dy pracownik powinien dostawaç od swojego pracodawcy oÊwiadczenia, na których b´dà podane zarobki
netto oraz wszelkie odciàgni´cia, podczas
ka˝dej wyp∏aty.

