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Nowe przepisy prawne
dotyczące pracowników domowych,
opiekunów do dzieci i osób starszych
ielu pracowników pracujàcych
w domach swoich pracodawców („pracowników domowych“) to nielegalni imigranci, którzy
cz´sto bojà si´ rozmawiaç o swoich prawach.
W zwiàzku z tym bardzo wielu pracodawców wykorzystuje to i p∏aci takim
pracownikom o wiele ni˝sze stawki ni˝
powinni. Pracodawcy sà Êwiadomi, ˝e
taki pracownik boi si´ dochodziç swoich
praw do otrzymywania wynagrodzenia
w wysokoÊci ustanowionych stawek.
Przez lata urz´dnicy stanowi, zwiàzki
zawodowe oraz adwokaci pracy starali
si´ zmieniç t´ mrocznà sytuacj´, aby
zwi´kszyç prawnà ochron´ dla tego typu
pracowników. W grudniu 2010 roku w
stanie Nowy Jork wesz∏o w ˝ycie nowe
prawo gwarantujàce ochron´ dla pracowników domowych, w tym nianiek,
sprzàtaczek i opiekunów starszych
osób.
W tej cz´Êci naszej serii artyku∏ów wyjaÊnimy na czym to nowe prawo polega,
abyÊmy byli Êwiadomi jakie prawo obowiàzuje w tych miejscach zatrudnienia.

W

- Kogo chroni nowe prawo pracowników
domowych?
- Nowojorskie prawo chroni „pracowników dowmowych“ czyli osoby pracujàce w domach innych ludzi, do których obowiàzków nale˝à: opieka nad
dzieçmi lub osobami chorymi lub starszymi, utrzymywanie porzàdku w domu,
a tak˝e inne obowiàzki domowe (jak
utrzymanie ogrodu czy naprawy w
obejÊciu).
Jednak˝e prawo to nie obejmuje opiekunek do dziecka, które pracujà tylko
na po∏owiczny etat lub okazjonalnie, ani
osób, które sà spokrewnione z osobà,
którà si´ opiekujà (np. doros∏e dzieci,
które opiekujà si´ starszymi rodzicami).
Prawo to odnosi si´ tak˝e inaczej do
osób zatrudnianych przez agencje.
- Czy wed∏ug nowego prawa pracownicy
domowi majà prawo do otrzymywania minimalnej stawki?
- Tak, w Nowym Jorku pracownicy domowi muszà otrzymywaç przynajmniej
mi ni malnà stawk´, która obecni e wynosi 8.75 dolara.
- Jestem opiekunkà do dzieci i ka˝dego
tygodnia pracuj´ w innym wymiarze godzin - w jednym tygodniu pracuj´ 35 godzin, a w nast´pnym - 45. Mój pracodawca p∏aci mi za 40 godzin tygodniowo i
twierdzi, ˝e to si´ wyrównuje. Czy jest to
prawid∏owe?
- Nie. Wed∏ug nowego prawa dzieƒ
pracy dla pracowników domowych wynosi 8 godzin w ciàgu 40-godzinowego
tygodnia pracy. To znaczy, ˝e tak jak
wielu pracowników w ró˝nych ga∏´ziach
przemys∏u, masz prawo do otrzymywania wynagrodzenia za nadgodziny w wyskoÊci stawki i pó∏ Twojej stawki godzinowej je˝eli pracujesz ponad 40 godzin.
Tak wi´c, je˝eli zarabiasz 700 dolarów
tygodniowo za 40 godzin pracy, Twoja
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stawka godzinowa wynosi 17.50 dolarów za godzin´, a za nadgodzin´ 26.25
dolarów. To znaczy, ˝e Twój pracodawca
p∏aci Ci za ma∏o w tygodniu przekraczajàcym 40 godzin.
- Opiekuj´ si´ starszà osobà, która mówi,
˝e potrzebuje mnie w pracy przez 7 dni w
tygodniu. Czy mog´ wziàç dzieƒ wolnego?
Jakie sà moje prawa?
- Nowe regulacje stanowe mówià, ˝e
musisz dostaç przynajmniej jeden dzieƒ
wolny (24 godziny) dla odpoczynku tygodniowo. Je˝eli jednak zgadzasz si´ na
prac´ w przys∏ugujàcym Ci dniu wolnym, musisz dostaç wynagrodzenie jak
za nadgodziny. Poza tym, je˝eli pracujesz na pe∏nym etacie dla tego samego
pracodawcy przynajmniej przez rok, jesteÊ uprawniony do trzech dni p∏atnych
wakacji w roku.
- Co zrobiç je˝eli mój pracodawca nie
chce mi daç wolnego wtedy, kiedy ja
chc´ wziàç wolne?
- To jest decyzja Twojego pracodawcy
czy da Ci wolne wtedy, kiedy Ty o to poprosisz.
Twój pracodawca mo˝e tak˝e Ci podaç szczegó∏owe okresy lub dni, w które
powinieneÊ zaplanowaç swoje wolne. I
tak na przyk∏ad, je˝eli pracujesz jako
opiekunka do dzieci, Twój pracodawca
ma prawo wymagaç, abyÊ wzi´∏a wolne
w czasie kiedy i on b´dzie mia∏ wolne i
b´dzie móg∏ sp´dziç czas opiekujàc si´
dzieçmi, a Twoje us∏ugi nie b´dà potrzebne.
Jednak Twój pracodawca musi Ci daç
nale˝àce Ci si´ trzy dni wolne przed
koƒcem roku kalendarzowego lub je˝eli
tak si´ nie stanie musisz dostaç zap∏acone za niewykorzystane wolne.
- Jestem sprzàtaczkà i otrzymuj´ zap∏at´
raz w miesiàcu, najcz´Êciej gotówkà, a
czasami czekiem osobistym. Powiedzia∏am mojemu pracodawcy, ˝e chc´ dostawaç wyp∏at´ co tydzieƒ, on jednak odmówi∏. Wydaje mi si´, ˝e nie jest to zgodne z prawem. Czy mam racj´?
- Pracodawcy muszà obecnie p∏aciç
pracownikom domowym co tydzieƒ.
Twój pracodawca bezprawnie przetrzymuje Twojà wyp∏at´ na koniec miesiàca.
A tak˝e, pomimo tego, ˝e jesteÊ pracownikiem domowym, który otrzymuje
wyp∏at´ gotówkà czy czekiem osobistym, Twój pracodawca jest zobowiàzany, aby do ka˝dej wyp∏aty do∏àczyç pisemnà notatk´, na której b´dzie wypisana Twoja regularna stawka, stawka za
nadgodziny oraz wysokoÊç dniówki.
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Poniewa˝ miejsce w naszym artykule
jest ograniczone a zagadnienia zwiàzane
z tym tematem sa rozleg∏e, mo˝esz
skontaktowaç sie z naszym biurem w celu uzyskania informacji dotyczàcych nowych przepisów prawnych bàdê porady
prawnej zwiàzanej z Twoja sytuacjà. Nasza
kancelaria
oferuje
równie˝
bezp∏atnà konsultacje.

