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Kancelaria prawna Virginia & Ambinder - ekspert w prawie pracy

Wynagrodzenie
za godziny nadliczbowe
KRÓTKIE WYJAŚNIENIE
Amerykaƒskie prawo pracy 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 - udokumentowany czy nieudokumentowany - 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? Ta seria artyku∏ów
pomo˝e Paƒstwu poznaç Wasze prawa
w miejscu zatrudnienia.
Wiele osób pracujàcych dzwoni do
naszej kancelarii z pytaniami dotyczàcymi wynagrodzenia za godziny
nadliczbowe. Kiedy powinniÊmy za nie
mieç zap∏acone? Co zrobiç, jeÊli mamy
tylko kilka godzin nadliczbowych tygodniowo? Co mamy zrobiç jeÊli pracodawca p∏aci za godziny nadliczbowe w
gotówce?
Aby pomóc Paƒstwu zrozumieç prawa dotyczàce wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wracamy w tym miesiàcu do naszych regularnych serii
dyskusyjnych na temat amerykaƒskiego prawa pracy.
1. Kiedy powinienem mieç zap∏acone za
godziny „nadliczbowe”?
Z nielicznymi wyjàtkami, wszyscy
pracownicy, którzy pracujà w okresie
jednego tygodnia w wymiarze powy˝ej
40 godzin, powinni mieç zap∏acone za
ka˝dà dodatkowà godzin´ wed∏ug
stawki „nadlliczbowej”, która wynosi
pó∏tora raza stawki godzinowej. Na
przyk∏ad, jeÊli stawka podstawowa wynosi $ 10.00 na godzin´, to Paƒstwa
stawka za godzin´ nadliczbowà wynosi
$ 15.00 na godzin´.
2. Co mam zrobiç, gdy mój pracodawca
za godziny nadliczbowe p∏aci mi w gotówce?
Pracodawca ma prawo zap∏aciç za
godziny nadliczbowe w gotówce, lecz
wcià˝ jest zobowiàzany do zap∏aty odpowiedniej stawki nadliczbowej oraz
udzielenia pokwitowania zap∏aty w formie gotówki.
Paƒstwo ze swojej strony zobowiàzani sà do zg∏oszenia tego typu wynagrodzenia celem rozliczenia do IRS jako
dochód podlegajàcy opodatkowaniu.
3. Ilu godzin pracy mo˝e pracowadca
wymagaç od pracownika?

Mecenas
Lloyd Ambinder
Nie ma ograniczeƒ co do iloÊci godzin pracy przepracowanych dziennie
z wyjàtkiem m∏odzie˝y poni˝ej 18 roku
˝ycia. Podobnie, nie ma ˝adnych ograniczeƒ dotyczàcych pory dnia: jak
wczeÊnie lub jak póêno doros∏a osoba
mo˝e pracowaç. W niektórych
bran˝ach i zawodach, pracownik musi
otrzymaç 24 godzin wypoczynku w
ka˝dym kalendarzowym tygodniu. Zasada ta ma zastosowanie, je˝eli zatrudnieni sà Paƒstwo np. w fabryce, przedsi´biorstwie handlowym, hotelu lub restauracji, jak równie˝ jako operator
wind, dozorca, stró˝ lub inspektor.

4. Czy mam prawo do zap∏aty za godziny
nadliczbowe, je˝eli otrzymuj´ „sta∏à
pensj´”?
Je˝eli pracodawca wyp∏aca Paƒstwu
„sta∏à pensj´”, nie znaczy to, ˝e nie
majà Paƒstwo prawa do zap∏aty za godziny nadliczbowe. Aby ustaliç czy nale˝y si´ Paƒstwu zap∏ata za godziny
nadliczbowe musimy bazowaç na rodzaju wykonywanej pracy, a nie na tym
jakà stawk´ pracodawca chce Paƒstwu
zap∏aciç. Zazwyczaj pracownicy „biurowi” jak: sekretarki, pracownicy administracyjni, asystenci lekarzy I stomatologów, recepcjoniÊci, urz´dnicy,

Kto i kiedy może wystąpić na drogę sądową
1. Macie Paƒstwo szeÊç lat o wystàpienie na drog´ sàdowà o niezap∏acone nadgodziny od daty
ostatniej zap∏aty
2. Macie Paƒstwo prawo o wystàpienie na drog´ sàdowà nawet je˝eli przyjmowaliÊcie wynagrodzenie tylko w gotówce
3. Macie Paƒstwo prawo o wystàpienie na drog´ sàdowà nawet je˝eli jesteÊcie teraz lub byliÊcie
w przesz∏oÊci nielegalnym imigrantem

osoby pracujàce w magazynach i fabrykach, dostawcy i pracownicy sklepów spo˝ywczych i detalicznych powinni mieç zap∏acone za godziny nadliczbowe.
Mecenas Lloyd Ambinder walczy o
prawa pracowników od ponad 20 lat.
Je˝eli obecnie sà Paƒstwo zatrudnieni i
czujà si´ wykorzystywani, zach´camy do
skontaktowania si´ z naszà kancelarià i
umówienia si´ na bezp∏atnà konsultacj´.
Wszystkie rozmowy sà tajne i poufne.
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