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Każdy pracownik
część 3
(legalny czy nielegalny)
ma swoje prawa w miejscu pracy
Amerykański system prawny
jest tak skonstruowany, aby
chronić prawa pracowników
bez względu na wiek, rasę,
narodowość czy nawet ich
status imigracyjny.
ednak bardzo cz´sto pracodawcy
nie majà skrupu∏ów i oszukujà swoich pracowników nie podajàc informacji na temat minimalnych stawek,
p∏atnoÊci za nadgodziny, odszkodowaƒ
pracowniczych czy zasi∏ku podczas bezrobocia.
Bardzo cz´sto pracownicy nie majà
poj´cia jaka powinna byç ich zap∏ata,
cz´sto te˝ nie wiedzà co mogà zrobiç,
aby chroniç swoje prawa i interesy. Prawo bywa bardzo skomplikowane i pracownicy nie zawsze wiedzà dokàd mogà
pójÊç, aby egzekwowaç swoje racje. Aby
pomóc Paƒstwu poznaç jakie sà prawa
2) czy pracownik jest uprawniony do cztery dni po 10 godzin dziennie i nie
pracownika przedstawiamy trzecià
otrzymania profitów za prac´ (lub czy otrzymaç zap∏aty za nadgodziny?
cz´Êç naszego cyklu o prawie pracy.
te˝ musi p∏aciç za poniesione straty)
- Ile mam czasu, aby za∏o˝yç spraw´?
- Nie. Ka˝da praca d∏u˝sza ni˝ osiem
3) inwestycja pracownika w danà godzin w ciàgu dnia jest klasyfikowana
- SzeÊç lat od daty ostatniej nieprac´, ∏àcznie z narz´dziami i mate- jako “praca w nadgodzinach” na tego tydop∏aty.
pu projektach budowlanych.
- Czy mog´ za∏o˝yç spraw´ w przypadku, ria∏ami
4) stopieƒ specjalizacji i niezale˝nych - Czy jestem uprawniony do otrzymywa˝e mia∏em p∏acone gotówkà?
inicjatyw potrzebnych do wykonania da- nia p∏atnoÊci za nadgodziny je˝eli mojà
- Tak
- Czy mam prawo za∏o˝yç spraw´ je˝eli nej pracy
p∏acà jest „pensja podstawowa“?
5) czas trwania relacji pracowniczej
- Tylko dlatego, ˝e Twój szef zadecyteraz jestem lub w przesz∏oÊci by∏em nie˚aden z tych czynników nie jest decy- dowa∏, ˝e pracujesz za “p∏ac´ zasadlegalnym imigrantem?
dujàcy. To sàd ocenia jak by∏a relacja niczà”, nie znaczy, ˝e nie jesteÊ upraw- Tak.
- Jaka jest obecnie minimalna stawka w pracownicza i okreÊla w∏aÊciwà klasyfi- niony do otrzymywania zap∏aty za nadgodziny czyli pó∏tora stawki (1.5 X)
stanie Nowy Jork i czy ka˝dy jest upraw- kacj´.
je˝eli pracujesz ponad 40 godzin tygo- Jakie s à regulacje dotyczàce p∏atnoÊci
niony, ˝eby jà otrzymywaç?
dniowo. Podstawà do okreÊlenia czy na- Dla wi´kszoÊci zatrudnionych osób za nadgodziny?
minimalna stawka wynosi 8.75 dolara na
- Zatrudnieni podlegajàcy regulacjom le˝y Ci si´ zap∏ata za nadgodziny jest typ
pracy, którà wykonujesz, a nie to co
godzin´. Jednak istnieje tu kilka - p∏atnoÊci za nadgodziny muszà otrzywyjàtków, które nie podlegajà prawu ani maç wynagrodzenie w wysokoÊci stawki Twój szef chce Ci p∏aciç. Je˝eli nie nale˝ysz do grupy pracowników, która nie
stawki minimalnej ani prawu p∏atnoÊci nadgodzinowej - która wynosi 1.5 raza
podlega pod prawo p∏acy za nadgodziny,
za nadgodziny.
ich regularnej stawki godzinowej. I tak
wówczas Twój szef musi Ci za nie
- Mój szef zakwalifikowa∏ mnie i p∏aci na przyk∏ad je˝eli pracujesz za minizap∏aciç. Ta regu∏a dotyczy tak˝e prawed∏ug formy 1099 jako “niezale˝nemu malnà stawk´ godzinowà $8.75, to za
ka˝dà przepracowanà nadgodzin´ powi- cowników „biurowych“ – sekretarek,
wykonawcy”. Czy to jest legalne?
asystentów administracyjnych, asysten- ˚eby zmniejszyç swoje koszta, praco- nieneÊ otrzymaç $13.125. Te stawki dotów w gabinetach stomatologicznych i
dawcy cz´sto b∏´dnie kwalifikujà pra- tyczà wszystkich pracowników, którzy
medycznych, recepcjonistek, urz´dnicowników jako “niezale˝nych wykonaw- pracujà wi´cej ni˝ 40 godzin w ciàgu tygodnia.X
ków, pracowników hurtowni i fabryk,
ców”.
W∏aÊnie dlatego, ˝eby uniknàç p∏ace- - Czy pracownicy zatrudniani przez wyko- dostawców, pracowników sklepów
nia podatków dochodowych potràca- nawc´ pracujàcego nad pracami publicz- spo˝ywczych i detalicznych.
nych z p∏acy, Êwiadczeƒ “social securi- nymi, takimi jak szko∏y publiczne czy - Kiedy pracodawca musi wyp∏aciç ostaty”, odszkodowaƒ pracowniczych, rzàdowe budynki, mogà pracowaç przez nià wyp∏at´ zwolnionemu pracownikowi?
Êwiadczeƒ medycznych i emerytalnych
czy ustawowych stawek.
Tylko dlatego, ˝e pracodawca zakwalifikowa∏ Ci´ jako “niezale˝nego wykonawc´” to nie oznacza, ˝e nie nale˝y Ci
walczy o prawa pracowników ju˝ od ponad 20 lat. Je˝eli w swojej obecnej pracy czujesz si´ wykorzysi´ otrzymywanie minimalnej stawki
stywany zach´camy Ci´ do skontaktowania si´ z naszà kancelarià i umówienia si´ na bezp∏atnà konsultacj´ PO POLSKU na temat Twoich praw pracowniczych. Wszystkie rozmowy sà tajne i poufne.
oraz p∏acenia za nadgodziny.

J

Adwokat Lloyd Ambinder

Sàd posiada swoje sposoby zweryfikowania czy pracownik nie zosta∏ zakwalifikowany w niew∏aÊciwy sposób jako
“niezale˝ny wykonawca”. Tymi wyznacznikami sà:
1) stopieƒ kontroli jakà szef ma nad
pracownikiem

Virginia & Ambinder, LLP
111 Broadway, Suite 1403, New York, NY 10006
Telefon: (212) 943-9080
W j´zyku polskim prosiç Iwon´ lub Izabel´

www.vandallp.com
Godziny urz´dowania: poniedzia∏ek – piàtek od 8.00 – 19.00
Weekendy oraz wieczory po umówieniu

P∏aca zasadnicza - (base salary) - nazywana
te˝ p∏acà podstawowà, sta∏à p∏acà lub wynagrodzeniem finansowym, sk∏adajàca si´ na stawk´
za dana prac´ dla kompetentnej osoby posiadajàcej odpowiednie umiej´tnoÊci. Dla pracowników fizycznych stawka ta mo˝e byç godzinowa
lub dzienna (“dniówka”), dla pozosta∏ych
wyp∏acana co miesiàc lub corocznie. Zmiany
p∏acy, odzwierciedlajàce wzrost kosztów utrzymania lub wzrost stawek rynkowych dokonywane sà albo jednostronnie przez organizacj´, albo
w porozumieniu ze zwiàzkami zawodowymi (negocjacje p∏acowe). Podstawowe poziomy p∏acy
sà umieszczone w siatce p∏ac i wynikajà z wartoÊciowania stanowisk pracy. Nieumiej´tnie
skonstruowane systemy p∏acowe to zmora
przedsi´biorstw, bo z∏a struktura p∏ac potrafi skutecznie zdemotywowaç zatrudnionych.

- Je˝eli pracownik zosta∏ zwolniony,
pracodawca musi wyp∏aciç ostatnià
wyp∏at´ w ustalony dzieƒ wyp∏aty za
przepracowany okres. JeÊli zostanie wyra˝ona taka proÊba, pracodawca musi
wys∏aç pracownikowi pocztà ostatnià
wyp∏at´.
- Jakie potràcenia od wynagrodzenia ma
prawo robiç pracodawca?
- Pracodawca ma prawo dokonywaç
tylko takich potràceƒ, na które pracownik zgadza si´ pisemnie, i które sà
Êwiadczeniami dla pracownika – tak jak
sk∏adki na ubezpieczenie, Êwiadczenia
emerytalne, zdrowotne lub opiek´ socjalnà oraz sk∏adki p∏acone dla organizacji pracowniczych. Jednak˝e pracodawca nie ma prawa, bo jest to nielegalne, potràcaç z wynagrodzenia pracownika za zniszczone narz´dzia pracy, zepsutà ˝ywnoÊç lub je˝eli klient zamówi
w restauracji jedzenie na wynos i nie
przyjdzie go odebraç.
- Powiedziano mi, ˝e musz´ si´ dzieliç
moimi napiwkami z innymi pracownikami. Czy rzeczywiÊcie musz´ to robiç, skoro sà to moje napiwki?
- Dzielenie si´ napiwkami z innymi
pracownikami nazywane jest „tip pooling“ - pracownicy gromadzà swoje napiwki w jednym miejscu, a po skoƒczonej zmianie sprawiedliwie si´ nimi dzielà
lub „tipping out“ - oddawanie cz´Êci
swoich napiwków.
Napiwki nale˝à si´ osobie, która
„obs∏uguje klienta“. W restauracjach
zdarza si´, ˝e jest wi´cej ni˝ tylko osoba
kelnera obs∏ugujàca klienta (tak jak np.
bussers czyli pomocnicy kelnera), wówczas pracodawca ma prawo wymagaç
dzielenia si´ z nimi napiwkami. Jakkolwiek dzielenie si´ napiwkami z mened˝erami lub kierownikami jest nielegalne.
Wymagane tak˝e jest, aby ustalenia
„tipping out“ by∏y rozsàdne. Oznacza to,
˝e je˝eli pracujesz jako kelner nie powinieneÊ oddawaç wi´cej ni˝ 15-20% swoich napiwków.
Je˝eli jesteÊ zmuszany do oddawania
do 60% napiwków to takie ustalenie jest
raczej nielegalne.

