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Prawa pracownika
w miejscu pracy

część 5

ilka tygodni temu rozpocz´liÊmy
publikacj´ serii artyku∏ów, których celem jest wyjaÊnienie niektórych zagadnieƒ amerykaƒskiego prawa pracy, które ma chroniç pracowników, ale równoczeÊnie jest doÊç skomplikowane i cz´sto niezrozumia∏e.
Zainteresowanie tematem jest ogromne i od Czytelników “Polskiej Gazety”
wcià˝ otrzymujemy bardzo wiele pytaƒ,
postanowiliÊmy wi´c odpowiedzieç na
nie w kolejnych czterech artyku∏ach.
Ka˝dy pracownik (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?
- Pracuj´ w restauracji, gdzie jest mi
wyp∏acana sta∏a pensja 350 dolarów tygodniowo bez wzgl´du na to ile godzin
wi´cej ni˝ 40 w tygodniu przepracuj´. Mój
pracodawca twierdzi, ˝e nie nie jestem
uprawniona do p∏atnych nadgodzin. Czy
to jest legalne?
- Nie, poniewa˝ pomimo tego, ˝e pracodawca ma prawo p∏aciç sta∏à pensj´
to z tego powodu nie ma prawa nie
p∏aciç za nadgodziny. Prawie wszyscy
pracujàcy, którzy pracujà wi´cej ni˝ 40
godzin tygodniowo w ciàgu tygodnia
muszà mieç zap∏acone za ka˝dà godzin´
w stawce nadgodzinowej, czyli stawka i
pó∏ regularnej stawki godzinowej (istnieje tu jednak kilka wyjàtków). Tak
wi´c je˝eli zarabiasz 350 dolarów tygodniowo za 40 przepracowanych godzin
to znaczy, ˝e Twoja stawka godzinowa
wynosi 8.75 dolarów za godzin´ czyli za
nadgodziny Twoja stawka powinna wynosiç 13.13 dolarów.
- Moim pracodawcà jest kompania ubezpieczeniowa. Powiedziano mi, ˝e poniewa˝ jestem zatrudniona jako sekretarka
nie nale˝y mi si´ zap∏ata za nadgodziny,
bo moje stanowisko kwalifikuje si´ do
wyjàtków od zasady p∏acenia za nadgodziny. Czy to prawda?
- Nie. Pracownicy biurowi na takich
stanowiskach jak sekretarki, niewykwalifikowani pracownicy kancelarii adwokackich, urz´dnicy, asystenci administracyjni, recepcjoniÊci itp. kwalifikujà
si´ do zap∏aty za nadgodziny. Wyjàtkami
od tej zasady sà z regu∏y wysoko op∏acani pracownicy tacy jak prawnicy czy
bankierzy.
- Pracuj´ dla ma∏ej agencji na Brooklynie
i zawsze dostaj´ wyp∏at´ na czeku personalnym (personal check) lub w gotówce.
Czy mój pracodawca mo˝e mi p∏aciç w
ten sposób?
- Ju˝ nie - w lecie zesz∏ego roku w Nowym Jorku wesz∏o w ˝ycie nowe prawo,
które dotyczy wszystkich, którzy sà zatrudnieni od sierpnia zesz∏ego roku.
Obecnie wszyscy pracujàcy w Nowym
Jorku muszà otrzymywaç pe∏ne odcinki
z wyp∏aty, na których b´dzie wyszczególnione ile godzin pracownik przepra-
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cowa∏, jaka jest jego stawka godzinowa i
wszelkie odciàgni´cia.
Je˝eli wcià˝ otrzymujesz wyp∏at´ w
czekach personalnych lub gotówkà i nie
dostajesz odcinków od wyp∏aty, masz
prawo do sàdzenia o 100 dolarów za
ka˝dà niew∏aÊciwà wyp∏at´ do 2.500 tysiàca dolarów. Jednak poniewa˝ prawo
to wesz∏o w ˝ycie dopiero w sierpniu
zesz∏ego roku, mo˝esz otrzymaç pieniàdze dopiero od tego momentu do teraz.
- Mój pracodawca mówi, ˝e jestem “niezale˝nym wykonawcà” i z tego powodu
on nie jest zobowiàzany do p∏acenia mi za
nadgodziny, ani za ˝adne moje Êwiadczenia, jak np. social security. Czy to jest
w∏aÊciwe?

- Istniejà Êcis∏e zasady okreÊlajàce kim
jest “niezale˝ny wykonawca”. Je˝eli
ka˝dego dnia wykonujesz t´ samà prac´
dla tego samego pracodawcy to raczej
nie jesteÊ “niezale˝nym wykonawcà”.
Je˝eli wykonywana praca jest kontrolowana przez pracodawc´, czyli sprawdza
co, kiedy i gdzie jest robione, to nie
mo˝e Ci´ on zakwalifikowaç jako “niezale˝nego wykonawc´”.
Zwykle jako “niezale˝nych wykonawców” okreÊla si´ osoby pracujàce w zawodach takich jak: dentysta, weterynarz, ksi´gowy czy publiczny stenograf,
ale nie pracowników budowlanych czy
zwyk∏ych pracowników biurowych.
- Pracuj´ w fabryce na Queensie, gdzie
wszyscy pracownicy majà jednà 30-minu-
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towà przerw´ na lunch w ciàgu zmiany.
Ostatnio s∏ysza∏em, ˝e wed∏ug prawa powinniÊmy mieç jednà, ca∏à godzin´. Czy
to nie jest tylko plotka?
- Wed∏ug prawa Nowego Jorku pracownicy fabryczni majà prawo do jednej
godziny przerwy na lunch w ciàgu zmiany. Inni pracownicy tak jak pracownicy
detaliczni, majà prawo do 30-minutowej
przerwy na posi∏ek w ciàgu 6- lub wi´cej
godzinnej zmiany. Poniewa˝ to jest prawo stanowe, wi´c pod nie podlegasz, bo
fabryka zlokalizowana jest na Queensie.
Jednak˝e, w New Jersey ju˝ to prawo nie
obowiàzuje, wi´c pracownicy nie majà
pe∏nej godziny na posi∏ek w ciàgu zmiany.

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.

