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Prawa pracowników
restauracji
część 6

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 (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? Je˝eli jesteÊ
pracownikiem restauracji pami´taj, ˝e
istnieje prawo, które Ci´ chroni. Ten artyku∏ pomo˝e Ci poznaç Twoje prawa.

A

- Wiem, ˝e istnieje ustanowiona przez
prawo minimalna stawka godzinowa, ale
poniewa˝ pracuj´ jako kelnerka mój szef
twierdzi, ˝e mnie to nie dotyczy. Czy istnieje stawka godzinowa dla osób, które
dostajà w pracy 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 do 5.50
dolara za godzin´ - lub mniej - je˝eli wraz
z napiwkami ich stawka wyniesie 7.25
dolara za godzin´. Pracownik ma prawo
do zatrzymania wszystkich napiwków.
Je˝eli wyp∏ata w wysokoÊci 5.50 dolara
za godzin´ plus napiwki nie jest równa
stawce godzinowej 7.25 dolara, pracodawca musi dop∏aciç ró˝nic´.
- 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.
- 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.
- 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 zarabia 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“.
- 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´
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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.
- Mój pracodawca ka˝e mi p∏aciç za za takie rzeczy jak rozbite szklanki i talerze,
zepsutà ˝ywnoÊç czy zamówione w restauracji i nieodebrane przez klienta jedzenie. Czy to jest legalne?
- Nie. Twój pracodawca ∏amie prawo.
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.
Adwokat Lloyd Ambinder walczy o prawa pracowników ju˝ od ponad 20 lat.
Je˝eli w swojej obecnej pracy czujesz si´
wykorzystywany 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.

