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Od Dyrektora Generalnego Arise Chicago
Arise Chicago ma zaszczyt przedstawić nasz Informator o Prawach Pracowników.
Jest to jedyna w swoim rodzaju publikacja w stanie Illinois. Mamy nadzieję, że
będzie to cenne źródło informacji dla Państwa i że będziecie dzielić się nim ze
współpracownikami, przyjaciółmi, sąsiadami i społecznością religijną.
Pierwszy Informator o Prawach Pracowników -Arise Chicago został opublikowany
w 2002 roku, zaktualizowany w 2009 roku i ponownie zaktualizowany w 2016
roku. Po pierwszej publikacji w 2002 roku był powielany w wielu stanach USA,
służąc jako szablon do przekazywania wiedzy pracownikom o ich podstawowych
prawach.
Bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, wiek, czy też kraj pochodzenia
lub niepełnosprawność, nikt nie powinien cierpieć z powodu eksploatacji i
nietolerancji w miejscu pracy. Pracownicy w USA i stanie Illinois oczekują
korzystniejszych rozwiązań z zakresu prawa pracy, choćby takich jakie
obowiązują w innych demokratycznych krajach uprzemysłowionych. Ale i u nas
obowiązują prawa pracownicze, które winny być przestrzegane przez
pracodawców. Każdy pracownik musi wiedzieć, że istnieją przepisy prawa
chroniące go przed wyzyskiem, dyskryminacją, wypadkami w miejscu pracy oraz
innymi niesprawiedliwymi i nielegalnych działaniami w miejscu pracy.
Wielkie uznania należą się 50.000 pracownikom, którzy w ciągu ostatnich 14 lat
korzystali z naszego Informatora o Prawach Pracowników, ucząc się dochodzenia
swoich praw.
Szczególny szacunek należy się pracownikom z Cook Country , którzy
współpracując z zarządem Arise Chicago walczyli z kradzieżą pracowniczych
wynagrodzeń przez pracodawców opiewającą na $ 1.000.000 dziennie. Głębokie
ukłony czynimy tym pracownikom, którzy przy naszym współudziale mają
odzyskać ponad $7.000.000.
Wyrażamy wielką wdzięczność wszystkim pracownikom, którzy współdziałali z
rozległą siecią w Chicago, społecznością religijną, naukową, liderami i
przedstawicielami jednostek rządowych. Oni wszyscy mówili, że nadużycia w
miejscu pracy są niemoralne i nie mogą być tolerowane.
Nieocenione zasługi wniosła Prawna Rada Doradcza. Prawnicy Rady w swoich
kancelariach prawnych lub działający w organizacjach niedochodowa,
niestrudzenie pomagali wielu osobom w ich sprawach pracowniczych. To Prawna
Rada Doradcza dokładnie sprawdziła i zaktualizowała główne części naszego
Informatora i dlatego właśnie wyrażamy naszą najgłębszą wdzięczność.
Nasz podręcznik może stać się inspiracją dla wszystkich pracowników, którzy
jeszcze nie przekroczyli progów Arise Chicago i nie stali się jego członkami. Niech
wiedza w tym Informatorze daje Wam siłę i wizję, aby wraz z Arise Chicago
zjednoczyć się w zwalczaniu nadużyć w miejscu pracy.
Ks. C.J. Hawking
Generalny Dyrektor Arise Chicago
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Wprowadzenie
Cel wydania informatora
Dlaczego Arise Chicago wydało tak obszernie opracowany informator
na temat praw pracowniczych?
Do czasu, gdy pierwsza edycja Informatora została opublikowana w
2002 roku, nie istniał żaden materiał, który odnosiłby się do
podstawowych praw pracowniczych gwarantowanych przez prawo,
takich jak stawka płac minimalnych i wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe, normy bezpieczeństwa i zdrowia, wolności od
dyskryminacji w miejscu pracy, prawa pracownicze emigranta i prawa
do organizowania się w miejscu pracy, roszczenia zbiorowe lub
wspólne działania dla wzajemnej pomocy i ochrony. Oprócz tego
wydania Informatora, Arise Chicago prowadzi warsztaty na temat praw
pracowniczych w organizacjach religijnych i społecznych.
Jako ludzie wiary, nasza troska o sprawiedliwość w miejscu pracy
pochodzi zarówno od proroków, jak i dzisiejszych nagłówków
prasowych. Wierzymy w godność pracy, bezpieczne i zdrowe
środowisko pracy oraz godne płace dla wszystkich pracowników. Praca
jest świętością, ponieważ dzięki pracy jesteśmy w stanie zapewnić
naszym rodzinom byt, dzięki niej dążymy do rozwoju osobistego i
budowania zdrowych społeczności. Jako źródło informacji dla
pracowników, którzy szukają sprawiedliwości w miejscu pracy, ten
informator jest częścią naszego wkładu w święty charakter pracy.
Popieramy prawa człowieka do sprawiedliwego wynagrodzenia i
godności w miejscu pracy. Niniejszy informator ma na celu pomóc w
zrozumieniu swoich praw w miejscu pracy i w podejmowaniu działań
jeżeli jest to konieczne, aby tych praw bronić.
Arise Chicago
Arise Chicago buduje związki między wspólnotami religijnymi i
pracownikami do wspólnej walki z niesprawiedliwością w miejscu pracy.
Osiąganie tego celu może nastąpić poprzez edukację, organizowanie
się i propagowanie zmian prawnych. Centrum Pracownicze Arise
Chicago funkcjonuje w oparciu o członkostwo społeczności
pracowników, zarówno emigrantów jak i urodzonych w tym kraju. Arise
Chicago przekazuje wiedzę o prawach pracowniczych oraz o
organizowaniu się pracowników w zakładzie pracy w celu poprawy ich
warunków pracy. Od momentu otwarcia Centrum Pracowniczego w
2002 roku Arise Chicago współpracowało z około 4000 pracownikami w
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celu odzyskania ponad $ 7 milionów należnych im wynagrodzeń i
odszkodowań. Kampanie w miejscach pracy prowadzone przez Arise
Chicago dążą do sprawiedliwości oraz przekazują wiedzę pracownikom
o ich własnych prawach. Uczą składania skarg do agencji rządowych,
organizowania się w miejscu pracy, bezpośrednich akcji i o tym jak
starać się o reprezentację prawną.
Podstawowe zasady funkcjonowania Centrum Pracowniczego
Arise Chicago
1. Organizowanie: Wierzymy, że zorganizowanie i funkcjonowanie
Związku Zawodowego jest najskuteczniejszym długoterminowym
narzędziem do rozwiązywania problemów w miejscu pracy. Umowa
Związku Zawodowego może być najsilniejszym instrumentem
pracowników do zabezpieczenia praw i korzyści nieprzewidzianych
przez prawo.
2. Samo-Determinacja: Rzecznicy i zwolennicy praw pracowników:
prawnicy, religijni liderzy i przyjaciele mogą dostarczyć informacji i
wsparcia. Ale pracownicy muszą ostatecznie polegać na własnej sile
działania, aby doprowadzić do zmian w miejscu pracy oraz powinni być
odpowiedzialni za podejmowanie decyzji, mających wpływ na ich życie.
3. Gościnność: Wszyscy ludzie są mile widziane w Arise Chicago bez
względu na wiek, rasę, płeć, religię, pochodzenie etniczne, narodowość,
orientację seksualną, wykształcenie, język, czy statusu emigracyjny.
Zostaną oni zaproszeni do nas gdzie będą się czuli bezpiecznie.
4. Szacunek i godność: Wierzymy, że wszyscy ludzie zasługują na
traktowanie ich z szacunkiem i godnością. Zasada ta jest szczególnie
ważna, biorąc pod uwagę, że większość osób, które przychodzą do
Arise Chicago (emigranci, robotnicy pracujący w zakładach za niskie
wynagrodzenie) są często traktowani bez szacunku szczególnie w
miejscu pracy, w mediach jak i na innych dziedzinach społecznej
działalnosci.
5. Podejmowanie ryzyka: Trudny, niesprawiedliwy system często wiąże
się z podjęciem ryzyka. Pracownicy powinni rozważyć podejmowane
ryzyko (takie jak zwolnienie z pracy lub inny sposób odwetu
pracodawcy) przed podjęciem działania. Podejmowanie ryzyka może
być konieczne aby doprowadzić do zmiany w miejscu pracy, jednak
szanujemy i takie decyzje pracowników, którzy nie są w stanie
ryzykować. W pełni natomiast popieramy aktywne uczestnictwo w
ryzykownych działaniach pracowników, które mają na celu polepszanie
warunków pracy oraz osiągnięcia sprawiedliwości
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Podstawowe Prawa
Najczęściej spotykane mity
Wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy,
jaką prawną ochronę posiada. Oto kilka
mitów.

Wszyscy
Pracownicy maja
ochronę prawna
w miejscu pracy

”Jeśli będę ciężko pracować i
postępować zgodnie z zasadami,
nie będę zwolniony"
Prawa Pracy Fakultatywne
Wielu pracowników wierzy, że jeżeli ciężko pracują ze spuszczonymi
głowami, nie mogą bez powodu być zwolnieni. W stanie Illinois,
pracodawca może zwolnić pracownika z błahego powodu lub bez
powodu w każdej chwili. Istnieją pewne wyjątki od tej reguły, takie jak
dyskryminacja lub odwet na pracowniku podejmującym działania
zbiorowe ze współpracownikami. Pracodawcy nie są zobowiązani do
uzasadnienia zwolnień jeśli nie wynika to z umowy związkowej, która
ich do tego obliguje.
“Wypowiadanie się jest zbyt ryzykowne”
Działalność Chroniona
Wielu pracowników uważa, że mówienie o problemie w miejscu pracy
jest zbyt ryzykowne i może grozić utratą pracy lub innym odwetem ze
strony pracodawcy. Nielegalne jest działania tych pracodawców, którzy
mszczą się na pracownikach dążących do poprawy warunki pracy.
Pracodawca nie może grozić ani zastraszać zmniejszeniem godzin lub
zmianą harmonogramu pracy, czy też nie może zwolnić pracownika
tylko dlatego, że pracownik działał w celu poprawy warunków pracy.
(Sprawdź Prawo do organizowania się)

,”Ponieważ jestem emigrantem, mój pracodawca nie
musi płacić mi minimalnej stawki wynagrodzenia albo
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe"
Pamiętaj: Zgodnie z prawem WSZYSCY pracownicy są tym prawem
chronieni.
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Musisz otrzymać wynagrodzenie za cały okres, w którym pracowałeś.
Wlicza się w to:
•

Czas jazdy z biura pracodawcy do miejsca pracy. Na przykład,
jeśli jest wymóg przybycia do biura i wykonanie wskazanych
przez pracodawcę czynności przed wysłaniem pracownika do
właściwego miejsca pracy, czas pracy liczy się od momentu
przybycia do biura do zakończenia pracy we właściwym miejscu.
Również czas przemieszczania się pracownika między rożnymi
miejscami podczas wykonywanej pracy wlicza się czasu pracy,

•

Zakładanie
i
zdejmowanie
niezbędnego
sprzętu
zabezpieczającego pracownika podczas wykonywanej pracy,

•

Przerwy krótsze niż 15 minut, jeśli pracodawca pozwala Ci na
taką przerwę,

•

Wymagane do wykonywania pracy szkolenia lub spotkania
informacyjne w miejscu pracy
(Sprawdź Stawka Minimalna Wynagrodzeń)

Pamiętaj- WSZYSCY Pracownicy maja prawo do:
•

Wypłaty wynagrodzenia za swoją prace zgodnie z prawem,

•

Bezpłatnego urlopu z powodów medycznych albo opieki nad
małżonkiem, rodzicem lub dzieckiem (pewne warunki muszą być
spełnione, aby to prawo można było zastosować),

•

Bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy,

•

Otrzymania odszkodowanie za koszty poniesione w wyniku
wypadku lub choroby powiązanej z
miejscem pracy,
• Pracy
w
środowisku
bez
dyskryminacji w szczególności dotyczy
to
zatrudniania,
zwalniania
lub
dyscyplinowania pracowników,
• Organizowania
Związków
Zawodowych lub organizowania się w
miejscu pracy, aby wspolnie dążyć do
pozytywnych zmian,
10

• Domagania się swoich praw zgodnie z prawem oraz bez groźby
odwetu zgłaszania naruszenia praw,
• Składanie zeznań w imieniu innych pracownikow, którzy walczą o
swoje prawa w miejscu pracy,
Prowadzenie ewidencji
Należy sporządzać dokładną ewidencje pracy i ją przechowywać, aby
zapewnić sobie ochronę podstawowych praw wynikających z prawa
pracy. Im bardziej szczegółowe zapisy dokonujesz, tym lepiej możesz
chronić swoje prawa pracownicze. Szczegółowe zapisy pomogą Ci
zidentyfikować problemy i opisać swoją sytuację dokładnie, w
szczególności jeżeli chcesz złożyć skargę o jakimś problemie w miejscu
pracy.
Po rozpoczęciu nowej pracy, pamiętaj, aby zapisać informacje o:
•

Dniach i godzinach pracy,

•

Lokalizacjach miejsca pracy (zapisz wszystkie miejsca pracy,
jeśli pracujesz w różnych miejscach)

•

Imiona i nazwiska swoich przełożonych i pracodawców,

•

Numer telefonu do miejsca pracy.

Należy także pamiętać, aby zachować kopie wszelkich umów lub
kontraktów, które podpisujesz. A także wskazane jest zachowanie
prowadzonej ewidencji rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych
lub korespondencji elektronicznej. Jeśli to możliwe, zrób zdjęcia
swojego miejsca pracy z współpracownikami, zdjęcia napisów
informacyjnych oraz notatek delegowanych lub dystrybuowanych przez
pracodawcę. Zapisz różne nieprawidłowości jak usterki maszyn lub
uwagi do warunków pracy, które uważasz za niebezpieczne.
Prowadź ewidencję, tak jak byś pisał osobisty pamiętnik. Jeśli uważasz,
że jest gdzieś problem, napisz, co jest problemem, kiedy i gdzie to się
to wydarzyło. Napisz, kto jeszcze to widział i czy było to zagrożeniem
dla tej osoby. Jeśli to możliwe, poinformuj przełożonego o problemie,
zanim podejmiesz kroki prawne przeciwko pracodawcy.
Należy zwrócić szczególną uwagę na działania związane
występującym problemem lub incydentem, włączając w to:
•

Data zdarzenia,
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z

•

Czas incydentu,

•

Lokalizacja incydentu,

•

Rozmowy dotyczące incydentu,

•

Nazwiska świadków,

•

Telefony wykonane do agencji rządowych, prawników i agentów
ubezpieczeniowych.

*Proszę pamiętać, że nagrywanie rozmowy bez zgody wszystkich osób
nagrywanych, może być niezgodne z prawem i nie może być
wykorzystywane, jako dowód w postępowaniu sądowym. Zamiast więc
nagrywać, zrób notatki z przebiegu rozmowy, co może być istotne dla
sprawy lub skargi.
Trzymaj odcinki czeków wypłat wynagrodzeń, informacje o personalnej
wewnętrznej polityce miejsca pracy, umowy, karty związkowe,
harmonogram i kopie wszystkich dokumentów lub listów wysyłanych lub
otrzymywanych związanych z pracą.
Żądanie kopi akt osobowych
The Personnel Record Review Act -prawo dotyczące przegląd rejestru
personalnego (820 ILCS 40 /,) - pozwala składać wnioski, aby uzyskać
możliwość :
1. Wglądu do wszelkich dokumentów kadrowych dotyczących
kwalifikacji danego pracownika, awansu, przeniesienia,
dodatkowego
wynagrodzenia,
zwolnienia
lub
innego
postępowania dyscyplinarnego,
2. Uzyskania kopii dokumentów wymienionych w pkt. 1.
3. Możesz poprosić o wgląd lub wykonać kopie takich dokumentów
dwa razy w roku. Jeśli Twoje dane personalne posiadają
informacje, które mogą być Ci przydatne, poproś o kopię. Jeśli
uważasz, że dane personalne mogą zawierać nieprawdziwe lub
szkodliwe informacje, masz możliwość do ich korekty.
Poniżej znajduje się przykładowy dokument/list "Prośba o wgląd do akt
personalnych/osobowych", który można złożyć do pracodawcy, aby
uzyskać dane personalne.
Wniosek o wgląd do akt osobowych w Illinois
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REQUEST TO INSPECT PERSONNEL FILE IN ILLINOIS
To: Human
pracodawcy)

Resources

Representative/

OWNER

NAME

(imię

From: WORKER NAME (imię pracownika)
Date: MONTH DAY, YEAR (data)
Under the Personnel Record Review Act, 820 Illinois Revised Statute
40/2-12, I have a right to inspect and get copies of my personnel files
within 7 business days. I am requesting copies of my personnel files
and any other personnel documents relating to me which you maintain.
Please send a copy of all the documents contained in my personnel file
no later than DATE 7 Business Days from when letter is received to
my address at: ADDRESS HERE
Thank you.
__________________________________
WORKER NAME (imię pracownika)
Note to employer: if you wish to read Personnel Record Review Act, 820
Illinois Revised Statute 40/2-12, go to www.ilga.gov under Compiled Statutes.

Oddziały/Agencje i terminy składania skarg i zażaleń prawnych
Agencje rządowe zajmują się egzekwowaniem różnych praw
pracowniczych. Aby upomnieć się o swoje prawa, należy złożyć skargę
do właściwej agencji rządowej w odpowiednim terminie, który
obowiązuje w tejże agencji. Niektóre przepisy mają zastosowanie tylko
do pracodawców z określoną liczbą pracowników. Poniższa tabela
zawiera listę agencji rządowych odpowiedzialnych za egzekwowanie
różnorodnych praw pracowniczych i limit czasowy (tzw. statut
przedawnienia/ograniczenia). Aby dowiedzieć się, która agencja jest
odpowiedzialna za egzekwowanie odpowiednich praw, należy odnaleźć
sekcję, która odnosi się do konkretnego problemu w miejscu pracy.
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Informacje dotyczące miejsce oraz godzin urzędowania można znaleźć
w części agencji rządowych odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa
pracy.
Agencje Rządowe

U.S. Department
of Labor (USDOL)

Egzekwowanie
Praw
Federalna
Agencja
zajmująca się
stawką
minimalnego
wynagrodzenia
oraz
naruszeniami
przepisów
ustawy
dotyczącej
urlopu na
opiekę nad
członkiem
rodziny z
powodów
medycznych.

Limit Czasowy

2-3 lata po
czasie, kiedy
powinna nastąpić
wyplata
wynagrodzenia

Minimalna
liczba osób
zatrudnionych
Dwóch
pracowników,
jeżeli
pracodawcą
jest
przedsiębiorst
wo tzw.
“enterprise.”
Jeżeli
pracodawcą
jest osoba
indywidualna
może być
jeden
pracownik
nieobjęty
wykluczeniem.

Federalny
Departament
Pracy
Family Medical
Leave Act
violation
Ustawa
regulująca
zwolnienia
chorobowe na
opiekę rodzinną
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2-3 lata po
wystąpieniu
problemu

50 lub więcej
pracowników
w 20 lub
więcej
tygodniach
pracy w
bieżącym lub
poprzednim
roku
kalendarzowy
m.

Illinois
Department of
Labor (IDOL)
Illinois
Departament
Pracy

Stanowe
Naruszenie
prawa do
wynagrodzenia

365 dni od
terminu wypłaty

Employee
classification (in
construction
work)
Klasyfikacja
pracowników
(działa w
pracach
budowlanych)

365 od czasu
zaistnienia
problemu

4 pracowników
w pełnym lub
w niepełnym
wymiarze
czasu pracy w
ostatnim
półroczu.

One Day Rest
In Seven Act
Jeden dzień
przerwy od
pracy w ciągu
siedmiu dni
kalendarzowych
Departament
Miasta do Spraw
Biznesu i Ochrony
Konsumentów.
Equal
Employment
Opportunities
Commission
(EEOC)
Komisja
regulująca równe
szanse
zatrudnienia

Naruszenia
stawki
minimalnej
wynagrodzeń w
mieście
Dyskryminacja
ze względu na
rasę, religie,
płeć,
pochodzenie,
wiek,
niepełnosprawn
ość
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365 od czasu
zaistnienia
problemu

4 pracowników
w pełnym lub
w niepełnym
wymiarze
czasu pracy

365 od czasu
zaistnienia
problemu

15
pracowników
w pełnym lub
w niepełnym
wymiarze
czasu pracy.

Dyskryminacja
ze względu na
te same
kategorie jak
EEOC oraz
rodzaj
obywatelstwa,
ciąża, stan
cywilny, służba
wojskowa,
niekorzystne
zakończenia
służby
wojskowej i
orientacji
seksualnej.

180 od czasu
zaistnienia
problemu

15
pracowników
w pełnym lub
niepełnym
wymiarze
czasu pracy;
ale wystarczy1
pracownik,
jeśli chodzi o
molestowanie
seksualne lub
dyskryminację
osób
niepełnospraw
nych.

Komisja do Spraw
Człowieka w
Mieście Chicago

Dyskryminacja
ze względu na
te same
kategorie jak
EEOC, plus
orientacji
seksualnej,
tożsamości
płciowej, stan
cywilny, status
rodzicielski,
niekorzystne
zakończenia
służby
wojskowej lub
źródła dochodu.

180 od czasu
zaistnienia
problemu

Jeden lub
więcej
pracownik
zatrudniony w
bieżącym lub
poprzednim
roku
kalendarzowy
m.

Komisja Praw
Człowieka w
powiecie Cook

Dyskryminacja
ze względu na
te same
kategorie, jakie
posiada Komisji
Spraw
Człowieka w
Chicago.

180 od czasu
zaistnienia
problemu

Jeden
pracownik lub
więcej.

Illinois
Department of
Human Rights
(IDHR)
Illinois
Departament
Praw Człowieka
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Biuro Special
zajmujące się
nieuczciwymi
praktykami
zatrudnienia
związanymi z
emigracyjnymi
problemami
(OSC)

Dyskryminacja
ze względu na
stan
obywatelstwa,
pochodzenia
oraz
nadużywania
dokumentów

Bezpieczeństwo
i zdrowie w
miejscu pracy

Occupational
Health and Safety
Administration
(OSHA)
Federalna
jednostka
zajmująca się
bezpieczeństwem
zdrowiem w
miejscu pracy

Posiadanie
świadomości w
temacie
substancji
toksycznych
Dyskryminacja
za złożenie
skargi
dotyczącej
niebezpiecznyc
h warunków w
miejscu pracy
(do OSHA lub
pracodawcy),
uczestnictwo w
kontroli OSHA,
rozmowa z
inspektorem
OSHA,
dopominanie
się swoich
prawa na mocy
ustawy o OSHA
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180 od czasu
zaistnienia
problemu

4 pracowników
w pełnym lub
niepełnym
wymiarze
czasu pracy.

W przypadku
skarg
dotyczących
bezpieczeństwa i
zdrowia: W ciągu
ostatnich 6
miesięcy, w
których
pracownicy byli
narażeni na
niebezpieczeństwo w miejscu
pracy;
Generalnie,
dotyczy
pracowników
skarżących się (w
odwecie za
wykonywanie
prawa OSHA): W
ciągu 30 dni
kalendarzowych
od dnia, w którym
została
przekazana
pracownikowi
decyzja w ramach
odwetu
pracodawcy.

Jeden
pracownik lub
więcej.

Illinois Workers’
Compensation
Commission
(IWCC)
Komisja w Illinois
zajmująca się
Ubezpieczeniem
Pracowniczym

Illinois
Department of
Employment
Security (IDES)
Departament
Illinois zajmujący
się zatrudnieniem
i rekompensatami

National Labor
Relations Board
(NLRB)
Krajowa Rada
Stosunków Pracy

Rekompensata
w przypadku
wypadku lub
choroby nabytej
w pracy.

2-3 lata po
wypadku lub
zgłoszeniu
choroby

Jeden
pracownik lub
więcej

Ubezpieczenie
od utraty pracy i
braku
zatrudnienia.

Osoba powinna
złożyć aplikacje
jak tylko straci
pracę

Każdy
pracodawca,
który zapłacił $
1500 w
wypłatach w
jednym
kwartale
kalendarzowym, lub
zatrudniał
jedną lub
więcej osób
przez 20
tygodni w
danym roku
kalendarzowym.

Niekorzystne
dla pracownika
działania
pracodawcy w
ramach odwetu
za angażowanie
się w grupowe
działania
mające chronić
prawa
pracowników
lub
organizowanie
Zawiązków
Zawodowych.

180 od czasu
zaistnienia
problemu

Jeden
pracownik lub
więcej.
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Internal Revenue
Service (IRS)
Wewnętrzne biuro
podatkowe

Petycja o
wybory do
Związków
Zawodowych

W każdej chwili, z
wyjątkiem
przypadku, gdy
wybory do
Związków
Zawodowych
miały miejsce w
ostatnich 12
miesiącach.

Co najmniej
25%
wszystkich
pracowników
musi złożyć
podanie o
wybory.

Klasyfikacja
pracowników ze
względów
podatkowych

Nie ma limitu
czasowego

Nie ma limitu
pracowników
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Prawo do organizowania się w miejscu pracy
Narodowy Akt Stosunków Pracy
The National Labor Relations Act- Ustawa Krajowej Rady Stosunków
Pracy
Ustawa Krajowej Rady Stosunków Pracy (“NLRA”) reguluje sprawy
pracowników, którzy pracują dla firm prywatnych (nie obejmuje
pracowników zatrudnionych przez instytucje państwowe, samorządowe
lub pracowników szkolnego okręgu publicznego). Pracownicy sektora
publicznego w Illinois (czyli zatrudnieni przez urząd stanu Illinois, urząd
miasta lub urząd gminę w stanie Illinois) podlegają ustawie Rady Illinois
dotyczącej stosunków pracy. Pracownicy zatrudnieni przez Publiczny
Okręg Szkolny podlegają Edukacyjnej ustawie Rady Illinois dotyczącej
stosunków pracy.
Dzięki NLRA masz prawo:
•

Dyskutować i organizować się z Twoimi współpracownikami, aby
dążyć do poprawy warunków pracy, nawet bez przystąpienia do
związku zawodowego. Masz prawo dążyć wspólnie do poprawy
stawek wynagrodzenia, harmonogramu, godzin pracy, warunków
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, itp., bez
obawy przed odwetem pracodawcy. (Patrz na rozdział:
Działalność chroniona)

•

Organizować się, tworzyć, lub stać się członkiem organizacji
pracowniczej (lub masz wybór do powstrzymania się od tych
działalności),

•

Uczestniczyć w zbiorowych negocjacjach (negocjować umowę z
pracodawcą, jako grupa pracowników) za pośrednictwem
wybranych przedstawicieli związkowych.

Działalność chroniona
Nawet, jeśli nie funkcjonuje Związek Zawodowy w Twoim miejscu pracy
i nie korzystasz z reprezentacji związkowej, nadal posiadasz ochronę
prawną w ramach NLRA. Masz prawo dążyć do poprawy:
wynagrodzeń, świadczeń oraz warunków pracy. Kiedy działasz bez
udziału Związku Zawodowego w celu poprawy warunków miejsca pracy
lub kiedy składasz skargę na niewłaściwe warunki w miejscu pracy,
ciągle masz ochronę dzięki tzw. Działalność chronionej ( protected
concerted activity).
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Działalność chroniona ma miejsce , gdy co najmniej dwóch lub więcej
pracowników spotyka się w celu poprawy ich warunków pracy,
podwyższenia wynagrodzenia, nieotrzymania obiecanego urlopu itp.
Przedmiotem skargi do zarządu zakładu pracy mogą być tylko sprawy
pracownicze np. wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe, warunki
bezpieczeństwa w pracy, urlopy, święta, nieodpowiednie traktowanie
przez przełożonych / menedżerów,
itp.
Ale także, gdy tylko jeden pracownik
stara się przygotować, nakłaniać
innych do działań grupowych, lub
który wypowiada się w imieniu innych
pracowników
w
celu
poprawy
warunków pracy dla całej grupy,
objęty jest również ochroną NLRA.
Propozycje
działań
jednego
pracownika musi być jednak z
korzyścią dla całej grupy.

PAMIETAJ:
Masz prawo do wspólnych
dział ań z twoimi
współ pracownikami
aby poprawić
Warunki pracy!

Nie tylko werbalne skargi, są
chronione. Działania zmierzające do
zorganizowania się pracowników celem poprawy warunków pracy
stworzonych przez pracodawcę, takie jak rozmowy, petycje krążące po
zakładzie pracy lub dystrybucja literatury, są również chronione.
Działania w sprawie wynagrodzenia, godzin lub warunków pracy Twojej
grupy współpracowników, w tym także złożenie pozwu sadowego lub
skargi do agencji rządowej, są również chronione. Bezpośrednie
działania grupy, takie jak przerwanie pracy, opuszczanie stanowisk
pracy i grupowe odmowy do przystąpienia do pracy lub pracy w
godzinach nadliczbowych są również, w pewnym stopniu chronione.
Należy być ostrożnym, ponieważ działania takie jak: spowolnienie pracy
lub powtarzające się przerwy w pracy mogą być uznane za "nadużycia"
i mogą nie być chronione. Uszkodzenia mienia i groźby przemocy nie
są chronione. Jeśli masz pytania, czy podjęte przez Ciebie działanie
jest prawnie chronione, skontaktuj się z Centrum Praw Pracowników w
celu uzyskania pomocy.
NLRA chroni pracowników będących członkami Związku Zawodowego
jak i tych, którzy nie należą do Związku. Pracodawca nie może
pracowników ukarać za podejmowanie działań grupowych, których
celem jest poprawa warunków płacy i pracy, ale może te żądania
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ignorować jeśli pracowników nie reprezentuje Związek Zawodowy.
Dopiero utworzony Związek Zawodowy w miejscu Twojej pracy zmusza
pracodawcę do negocjowania z jego przedstawicielami o warunkach
Waszej pracy.
Jak zorganizować komitet mniejszościowy w miejscu pracy
Jeśli nawet nie funkcjonuje związek zawodowy w miejscu pracy,
możesz razem ze swoimi współpracownikami dążyć do poprawy
warunków zatrudnienia, bez narażanie się na odwet pracodawcy.
Zobacz w załączniku przykładową umowę Komitetu miejsca pracy. Oto
lista propozycji w jaki sposób podejmować działania zbiorowe ze
swoimi współpracownikami:
Faza nr. 1: Organizowanie się
1. Porozmawiaj z Twoimi współpracownikami. Jak dobrze znasz
swoich współpracowników? Czy spotykacie się po pracy
towarzysko? Kto jest zainteresowany udziałem w dokonaniu
pozytywnych zmian? Zacznij od najbardziej zaufanych
współpracowników.
2. Identyfikacja problemów:, Jakie istnieją problemy w pracy, na
co pracownicy zwykle narzekają? Co chciałbyś zmienić w swoim
miejscu pracy?
3. Podziel się wiedzą: Przypomnij wszystkim współpracownikom,
że są chronieni prawem w miejscu pracy. Dyskutuj o tym, jak
można się uchronić przed odwetem pracodawcy. Skontaktuj się
z Arise Chicago Centrum Pracowniczym, aby uzyskać szkolenie
na temat swoich praw pracownika
Faza nr. 2: Dokumenty
4. Wybierz nazwę
sprzątających).

komitetu

(np.:

Komitet

pracowników

5. Utwórz listę wpisową przed każdym spotkaniem. Pamiętaj,
aby zachować e-maile, SMS-y lub inne formy pisemne.
Przechowuj programy spotkań i notatki ze spotkań.
6. Ustal zasady
założycielski.

pracy

komitetu

i

stwórz

dokument

(Patrz "Wzór Umowy w miejscu pracy" w dodatku do idei) Rzeczy
do rozważenia:
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•

Ile członków komitetu musi być obecnych, aby podjąć decyzję?

•

Co może komitet zrobić, aby chronić się przed odwetem
pracodawcy?

•

Jakie są inne obawy, które mają pracownicy?

•

Jakie problemy powinny być przedmiotem pracy komitetu?

Faza nr.3: Podejmij Akcje!
7. Zawiadom pisemnie pracodawcę o istnieniu komitetu, o
prawach i ochronie przed odwetem.
8. Rozpropaguj petycje wśród wszystkich pracowników oraz
poinformuj ich o przysługujących im prawach do organizowania
się bez obawy przed odwetem pracodawcy. Przedstaw
pracodawcy petycje, w której umieścisz zadania dotyczące
poprawy warunków w miejscu pracy. Ustal termin, w którym
Komitet Pracowniczy pragnie otrzymać pisemną odpowiedź od
przedstawiciela firmy.
9. Informuj na bieżąco współpracowników o planach zmian, jakie
mogą być wprowadzane przez zarząd firmy. Zaplanuj stałe,
miesięcznie, otwarte spotkania, na których pracownicy mogą
dzielić się swoimi obawami i głosować w sprawach przyszłych
potrzeb.
Zarząd Narodowego Aktu Stosunków Pracy
Co to jest National Labor Relations Board i na czym polega jej działąnie ?

Krajowa Rada Stosunków Pracy – NLRB to agencja federalna, która
bada skargi (tak zwane nieuczciwe praktyki pracy) składane przez
obecnych oraz byłych pracowników, związków zawodowych i ośrodków
pracowniczych, jak i pracodawców.
Wszystkie skargi do Zarządu NLRB muszą być złożone w ciągu 6
miesięcy od dnia, w którym nielegalne wydarzenie miało miejsce (jak
np. zwolnienie z pracy), lub w ciągu 6 miesięcy, od dnia, kiedy Twój
związek zawodowy lub Ty powinieneś mieć ostateczną informację na
temat tego wydarzenia. Nie czekaj zbyt długo, aby wnieść skargę do
NLRB, bo może być to sprawa podlegająca przedawnieniu.
NLRB przyjmuje również petycje dotyczące wyborów związkowych oraz
prowadzi i kontroluje takie wybory w miejscu pracy.
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Jeśli masz pytania dotyczące skargi lub wniosku, albo chcesz wiedzieć,
czy coś, co zdarzyło się w Twoim miejscu pracy, jest objęte działaniem
NLRA, zadzwoń do biura Chicago z NLRB pod numer: 312-353-7570,
w godzinach od 8: 30 rano do 5 po południu, od poniedziałku do piątku.
Poproś osobę, która może porozmawiać z Tobą o tych problemach w
języku angielskim, hiszpańskim, lub polskim lub możesz poprosić o
tłumacza do innych języków
Nieuczciwe praktyki w miejscu pracy
Najczęstsze spotykane przewinienia prawa pracy wynikające z
nieprzestrzegania prawa NLRA (To nie jest pełna lista):
8(a)(1): skargi wnoszone przez pracownika lub Związki Zawodowe,
ponieważ pracodawca:
•

groził
pracownikowi
zwolnieniem
dyscyplinarnym
lub
upomnieniem, odebraniem benefitów, ponieważ pracownik
współpracował z innymi pracownikami w celu poprawy warunki
pracy,

•

śledził (podglądał) działalność Związków Zawodowych
pracowników lub grupy pracowników skierowaną ku poprawie ich
warunków pracy,

•

obiecywał lepsze świadczenia (jak np. wyższe wynagrodzenie)
aby uniemożliwić utworzenie Związku Zawodowego,

•

przesłuchiwał (dopytywał się) pracowników na temat Związków
Zawodowych,

•

ustalił zasady, które nie pozwalają pracownikom komunikować
się osobiście lub nawet w formie elektronicznej (na przykład za
pomocą poczty elektronicznej lub "Facebook") miedzy sobą na
temat warunków pracy, w tym także dzielenie się informacjami o
wynagrodzeniu, godzin pracy, warunków bezpieczeństwa i
higieny pracy, oraz płacy minimalnej.

8(a)(3): Skargi wnoszone przez pracownika lub Związki Zawodowe na
pracodawcę, który dyscyplinował, zwolnił pracownika lub zabrał mu
benefity związane z pracą, za zaangażowanie się w działalność
Związków Zawodowych.
8(a)(5): Skargi składane - zwykle przez Związek Zawodowy – gdy
pracodawca nie prowadzi uczciwych negocjacji z wybranymi Związkami
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Zawodowymi. Obejmuje to: niedostarczanie istotnych informacji;
wyznaczanie spotkań w czasie niemożliwym do przyjęcia, ; składanie
fikcyjnej, nie realnej propozycji Związkom Zawodowym; negocjacji bez
rzeczywistego zamiaru osiągnięcia porozumienia.
8(b)(1)(A): Skargi wnoszone przez pracownika przeciwko Związkowi
Zawodowemu, ponieważ nie reprezentuje on odpowiednio pracownika odmawia złożenia skargi w ramach kontraktu, lub nie przejawia
żadnego działania w kierunku złożenia i procesowania skargi.
Przygotowanie do złożenia skargi
do NLRB.
Jeśli chcesz wnieść skargę do
NLRB, pamiętaj, aby złożyć ją w
ciągu sześciu miesięcy licząc od
dnia
nielegalnego
wydarzenia.
Możesz
skontaktować
się
z
Centrum
Pracowniczym
Arise
Chicago, aby uzyskać pomoc w
złożeniu
skargi,
lub
możesz
wypełnić
formularz
skargi
korzystając ze strony internetowej
NLRB:
www.nlrb.gov,.
Możesz
również udać się do urzędu Chicago NLRB aby wnieść skargę (nie
potrzebne jest umówienie się do złożenia skargi w biurze). Możesz
także zadzwonić do urzędnika zajmującego się informacją, aby pomógł
Ci w wypełnieniu formularza skargi. Nie istnieją w NLRB koszty
związany ze zgłoszeniem lub prowadzeniem sprawy w związku ze
złożoną skargą.
Gdy tylko skarga zostanie złożona, trzeba będzie dostarczyć
zaprzysiężone oświadczenie, tzw. pisemne oświadczenie złożone pod
przysięgą, do pełnomocnika Zarządu. Zwykle odbywa się to w ciągu 1
tygodnia od złożenia skargi, w biurze NLRB. Będą zadawane Ci pytania
przez przedstawiciela Zarządu o tym, co się zdarzyło. Będziesz również
musiał podpisać swoje zeznania pod przysięgą. Tłumacz będzie do
Twojej dyspozycji, jeżeli nie komfortowo czujesz się aby rozmawiać w
języku angielskim. Twój pracodawca NIE otrzyma kopi oświadczenia
podczas dochodzenia w sprawie Twojej skargi.
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Związki Zawodowe a prawa wynikające z NLRA
Co to są Związki Zawodowe?
Związek zawodowy jest to organizacja pracowników, którzy działają
wspólnie w celu poprawy warunków pracy i płac w szczególności :
wynagrodzenia, godzin pracy, świadczeń, miejsca pracy, oraz zasad i
polityki pracy, także właściwego traktowania pracowników przez
kierownictwo. Podczas zawierania kontraktu z pracodawcą Zawiązki
Zawodowe reprezentują pracowników.
Umowa Związków Zawodowych daje pracownikom wiele zabezpieczeń
i korzyści. Na przykład w wielu umowach związków zawodowych
przewidziana jest ochrona pracowników w zakresie :
•

Faworyzowania,

•

Zwalniania bez uzasadnienia,

•

Braku szacunku lub niegodnego traktowania,

•

Zdrowia i bezpieczeństwa w pracy poza prawem OSHA,

•

Degradacji
lub
innym,
odpowiedniego ostrzeżenia,

•

Wszelkich innych praw chroniących pracownika.

dyscyplinarnym

akcjom

bez

Wiele umów Związków Zawodowych z pracodawcą zawiera
korzystne rozwiązania dla pracowników dotyczących np.
•

Stażu pracy,

•

Ubezpieczenia zdrowotnego,

•

Podwyżki wynagrodzeń,

•

Przerwy w pracy,

•

Procedury składania skarg w celu rozwiązywania problemów
związanych z miejscem pracy jak tez i naruszenia
umowy/kontraktu,

•

Wynagrodzenia,

•

Urlopów macierzyńskich i ojcowskich,

•

Płatnego urlopu, wakacji, osobistych dni, zwolnień lekarskich,

•

Dodatkowego wynagrodzenie za prace w święta,
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•

Urlopu bezpłatnego podczas dłuższej nieobecności,

•

Powiadomienia listownego o działalności związkowej,

•

Wszelkich innych praw lub korzyści, które dla pracowników są
istotne.

Bez umowy związkowej, firma nie musi zaoferować żadnych z
powyższych świadczeń i benefitów.
Kampania Związków Zawodowych
Jeśli Związek Zawodowy organizuje kampanię w miejscu Twojej pracy,
to pracodawca działa niezgodnie z prawem jeżeli:
•

Pyta co myślisz o Związkach Zawodowych, czy podpisałeś kartę
związkową lub kto jeszcze podpisał karty i jest zaangażowany w
kampanię związkową, także kto udał się lub ma zamiar udać się
na spotkania związkowe; oraz którzy pracownicy wspierają
Związki Zawodowe,

•

Obiecuje Ci lub innym pracownikom podwyżki wynagrodzeń,
awans lub inne korzyści próbując "przekupić" zwolenników
Związków,

•

Grozi Ci lub innym pracownikom, że obniży wynagrodzenie lub
zmniejszy ilość godzin pracy oraz inne niedogodności, za
wspieranie Związków Zawodowych,

•

Ukarze Cię dyscyplinarnie lub przeniesie Cię na inne
stanowisko, czy tez będzie Cię traktować w inny sposób niż
zwykle, ponieważ wspierasz Związki Zawodowe,

•

Odmawia Związkom Zawodowym prawa do rozmowy z Tobą lub
próbuje uniemożliwić Ci rozmowę ze związkami.

Najczęstsze antyzwiązkowe działania pracodawcy
Gdy firma dowiaduje się, że pracownicy są zainteresowani utworzeniem
Związku Zawodowego, zarząd firmy zwykle reaguje własną kampanią.
Często wiąże się to z wynajęciem anty-związkowych doradców i
prawników, którzy przygotowują strategię jak przekonać lub zastraszyć
poszczególnych pracowników aby oddali głos przeciw utworzeniu
związku zawodowego tak aby firma za takie działania nie była
oskarżana o naruszenie prawa.
Częste taktyki Pracodawców obejmują:
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•

zmuszanie pracowników do udziału w spotkaniach, gdzie Twój
szef lub kadrowy będzie starał się przekonać, że tworzenie
związków jest złym pomysłem,

•

Zapraszanie pracownika w czasie pracy na indywidualną
rozmowę z przełożonym lub kadrowym,

•

Informowanie pracowników, że Związki "chcą tylko pieniędzy
składkowych, że "trzeba będzie zapłacić więcej w składkach niż
dostanie się podwyżki", że Związek jest "obcy" lub "stroną
trzecią", że dany Związek Zawodowy, do którego pracownicy
chcą się przyłączyć jest skorumpowany,

•

Mówienie, że firma, w której pracujecie, ulegnie likwidacji, jeśli
Ty i Twoi współpracownicy utworzą Związek Zawodowy,

•

Prośba o danie "drugiej szansy" na odpowiednich warunkach,
aby zniwelować powody, które budzą niezadowolenie
pracowników,

•

Twierdzenie, że związek zawodowy będzie sprawdzał
dokumenty w pracy każdego z pracowników i zgłaszał
pracowników nielegalnie zatrudnionych,

•

Zwalnianie pracowników, zmienianie zmian i / lub ograniczanie
godzin pracy,

•

Ścisłe monitorowanie pracowników, którzy są uważani za liderów
ruchu organizacyjnego.

Twoje prawa, jako pracownik wynikające z NLRA:
Jeśli w Twoim miejscu pracy funkcjonuje Związek Zawodowy lub inny
Związek reprezentuje Cię w miejscu pracy masz prawo :
•

Nosić odzież związkową lub naszywkę / broszkę (w zależności
od miejsca pracy i kontaktu ze społecznością),

•

Brać udział w spotkaniach związkowych,

•

Dyskutować na temat Związków w czasie i poza pracą oraz w
miejscach niezwiązanych z pracą,

•

Rozmawiać z przedstawicielami Związków Zawodowych w
czasie wolnym od pracy i poza miejscem pracy,

•

Brać udział i głosować w wyborach związkowych.
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Jeżeli uważasz, że Twój pracodawca przekroczył granicę prawa i
nielegalnie grozi pracownikom, zastrasza ich, niezbędne jest dokładne
udokumentowanie wszystkich anty-związkowych działań pracodawcy. Z
takimi dokumentami można skonsultować się z Arise Chicago,
prawnikiem prawa pracy i / lub złożyć skargę o nielegalnej praktyce w
miejscu pracy do NLRB.
Działania w celu utworzenia Związku Zawodowego
Ty i Twoi współpracownicy nie potrzebujecie niczyjej zgody do
utworzenia Związku Zawodowego. Zostaniecie Związkiem, jeśli tylko
będziecie wspólnie dążyć do poprawy warunków w miejscu pracy.
Jednak, aby uzyskać prawo do negocjacji z pracodawcą musi formalnie
istnieć Związek Zawodowy. Oto niektóre zalecane pierwsze kroki w
kierunku tworzenia Związku Zawodowego w miejscu pracy:
• Utwórz
Komitet
Organizacyjny.
Zidentyfikuj
grupę
współpracowników, którzy wierzą, że zmiana jest potrzebna w
miejscu pracy i są chętni w tym kierunku działać. Upewnij się, że
masz ich dane kontaktowe. Grupa ta będzie Twoim pierwszym
komitetem organizacyjny. Ważne jest, aby te pierwsze działania
prowadzące do zbudowania solidnej grupy pracowników, były bez
rozgłosu. Dyskrecja potrzebna jest po to, by pracodawca nie
przeszkadzał, nie utrudniał nie sprzeciwiał się w organizowaniu
Związku. Należy pamiętać, że o tworzeniu Związku Zawodowego
należy rozmawiać JEDYNIE w czasie wolnym od pracy, na
przykład przed lub po pracy, podczas przerw, lub poza miejscem
pracy.
• Określ, co chcesz zmienić, i jak chcesz to zrobić. Znajdź czas,
kiedy komitet organizacyjny może spotkać się poza miejscem
pracy, aby omówić dalsze kroki. Można też zorganizować
przybycie na to spotkanie rzecznika praw pracowniczych lub
organizatora związkowego, aby osoba ta udzieliła wam porady.
Przede wszystkim trzeba zidentyfikować najważniejsze problemy,
które Ty i Twoi współpracownicy chcą rozwiązać w miejscu pracy.
Omówcie opcje, przedyskutujcie działania jakie należy podjąć, i
zdecydujcie jako grupa, czy chcecie utworzyć Związek Zawodowy.
Zastanówcie się, czego pracownicy mogą oczekiwać od
antyzwiązkowej kampanii i co zrobić aby ją przetrwać. Wskazana
jest rozmowa na ten temat z każdym angażującym się w tworzeniu
związku pracownikiem.
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• Rozprowadź Petycje związkową. Współpracownicy działający w
komitecie organizacyjnym powinni podpisać i opatrzyć datą
petycję z informacją, że wszyscy "działacie wspólnie w celu
poprawy warunków w miejscu pracy." Zobacz przykładową petycję
o organizowaniu się w miejscu pracy. Jeżeli pracodawca będzie
mścił się wobec członków komitetu, petycja będzie podstawą do
wykazania, że niewłaściwe działanie pracodawcy było jego
odwetem za zaangażowanie się pracowników w działalność
związkową.
• Zbadaj swoje miejsce zatrudnienia. Zacznij zbierać wszystkie
informacje na temat Twojego pracodawcy. Kluczowe informacje
obejmują:
• Kto jest właścicielem zakładu pracy?
• Ilu pracowników zatrudnia firma?
• Nazwiska, numery telefonów, adresy i tytuły pracy wszystkich
pracowników, w tym zarządu
• Inne lokalizacje, oddziały, zakłady pracy należące do Firmy.
• Rozkład zmian, harmonogramy, a kto pracuje gdzie i na jakiej
zmianie.
• Nazwy, numery telefonów i adresy wszystkich dostawców.
• Nazwy, numery telefonów i adresy kluczowych klientów.
• Czy w miejscu pracy istnieje jakieś zbiór przepisów prawnych
regulujących prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy
• Wybierz, do których Związków Zawodowych warto przyłączyć
się. Tak szybko jak tylko zostaną utworzone stałe grupy, (co
najmniej 5-10 pracowników z każdej zmiany), umówicie oficjalne
spotkanie z osoba z reprezentującą Związki Zawodowe. Ważne
jest to, aby jak najwięcej osób z Waszego komitetu
organizacyjnego uczestniczyło w spotkaniu. Niektóre Związki
mogą mieć wytyczne, np. z jakimi branżami współpracują lub jak
duża musi być grupa pracowników potrzebująca wsparcia w
kampanii, zanim wyznaczą swojego organizatora.
Istnieją dwie główne koalicje związkowe: AFL-CIO i Change to Win
Coalition. Możesz skontaktować się bezpośrednio z jedną z nich, aby
uzyskać pomoc w organizacji związku w miejscu pracy. Istnieje również
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kilka Związków Zawodowych, które są niezależne od tych dwóch
koalicji. Nawet, jeśli Związki Zawodowe nie mogą zobowiązać się, aby
delegować jednego ze swoich pracowników do pomocy w Waszej
kampanii, powinny one albo zaoferować porady i wskazówki dla Was
jak działać, aby kampania przebiegała prawidłowo lub skierować Was
do innego związku, który może być stosowniejszy do potrzeb waszego
miejsca pracy. Kiedy już zawarte zostanie partnerstwo z wybranym
związkiem, nieodzowna staje się Wasza współpraca w rozwijaniu i
realizacji strategii kampanii.
• Identyfikacja sojuszników. Spróbujcie dotrzeć do instytucji i
zgromadzeń religijnych, grup studenckich, polityków, liderów
społecznych i organizacji praw pracowniczych, konsumentów, aby
uzyskać wsparcie w Waszej kampanii. Te grupy mogą pomóc w
wywarciu nacisku moralnego na firmę, aby poszanowała prawa
swoich pracowników. Organizator Związku Zawodowego lub
rzecznik praw pracowniczych będzie w stanie wskazać Wam
prawdopodobnych sojuszników i może pomóc w nawiązywaniu z
nimi kontaktów. Ty i Twoi współpracownicy możecie również
określić sieć organizacji społecznych, których częścią już
jesteście, oraz dotrzeć do tych grup wsparcia. Pamiętajcie, że
większość duchownych i liderów społecznych, aby móc Wam
skutecznie pomoc, chcą wiedzieć, czy członkowie Waszego
Związku napotykają trudności w organizowaniu się.
• Identyfikacja rzeczników wśród współpracowników. Wasza
kampania będzie mieć duże znaczenie w życiu ludzi, którzy
walczą o lepszy byt i ciężko im związać koniec z końcem. Może
walczysz o ubezpieczenie zdrowotne, lepszą płace, odpowiedni
harmonogram pracy aby utrzymać rodzinę z dziećmi, lub poprawę
warunków bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ty i Twoi
współpracownicy nie mogą mieć obiekcji opowiadać innym
dlaczego walka o lepsze warunki pracy jest tak ważna. Dzięki tej
wiedzy społeczność może udzielić Wam wsparcia w różnych
formach i może to poprawić jakość życia Waszych rodzin.
Arise Chicago może zaoferować wsparcie i poradę dla Waszej
kampanii w miejscu pracy, może np.: pomoc w wyborze odpowiedniego
związku zawodowego; zapewnić bezpieczne miejsca pierwszych
spotkań organizacyjnych; i zaoferować możliwość rozmowy z innymi
pracowników będących członkami związku i / lub były częścią kampanii
związkowej.
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Negocjowanie kontraktu Związku Zawodowego
Gdy Związek Zawodowy zostaje oficjalnie utworzony w Twoim miejscu
pracy, reprezentujący go pracownicy będą negocjować kontrakt z
pracodawcą. Wszyscy pracownicy w miejscu pracy wybierają poprzez
głosowanie komisję spośród siebie do reprezentowania ich przed
pracodawcą. Wybrana komisja przygotowuje projekt umowy i
przedstawia ją pracodawcy. Następnie członkowie komisji negocjują z
pracodawcą warunki pracy wnikające z projektu umowy (kontraktu).
Przygotowany projekt kontraktu może zawierać różne propozycje z
zakresu warunków pracy (w granicach rozsądku) w szczególności :
• Płace i polityka nadgodziny,
• Pracodawca-płaci za ubezpieczenie zdrowotne,
• Bezpieczeństwo pracy,
• Promocje oparte na stażu,
• Wymiar urlopu płatnego.
Po wynegocjowaniu z pracodawcą kontraktu, pracownicy głosują nad
jego przyjęciem lub też odrzuceniem. Jeśli pracownicy odrzucą
kontrakt, będą trwać dalsze negocjacje, aż do osiągnięcia
porozumienia. W niektórych przypadkach, gdy firma i Związki
Zawodowe nie mogą dojść do porozumienia, pracownicy mogą podjąć
decyzję o strajku. Skuteczny strajk wymaga wiele wysiłków
pracowników podobnych jak przy kampanii organizacyjnej. Strajki mają
sens tylko wtedy, gdy pracownicy są zmotywowani i trzymają się
wszyscy razem. Większość Kontraktów jest wynegocjowane bez
strajków.
Źródło: Adaptacja "Informator Związków Zawodowych" wydany przez United
Food and Commercial Workers International Union

Prawa członków Związków Zawodowych
Każdy pracownik ma prawo do bycia częścią Związku Zawodowego.
Każdy członek związku ma równe prawa do udziału w jego działalności.
A więc udział w otwartych związkowych spotkaniach dla jego członków,
wolność słowa, przeciwstawianie się liderom związkowym, udział w
dyskusji. Każdy członek ma prawo do informacje takiej jak ustalanie i
wydawanie składek związkowych.
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Jeżeli Związek nałoży na Ciebie grzywnę lub wykluczy Cię ze związku
jesteś w dalszym ciągu chroniony jego prawem.
Masz prawo do udziału w wyborach funkcjonariuszy związkowych.
Możesz nominować kandydatów na urząd, ubiegać się o urząd,
głosować tajnie i protestować przeciwko przebiegowi wyborów do
Departamentu Pracy USA -oddział standardów Pracy i jego
zarzadzania (patrz agencje rządowe skarżące i egzekwujące prawa
pracy)
Masz prawo do wglądu kopi umowy zbiorowej w miejscu pracy. Ważne
jest, aby zrozumieć, jakie masz prawa w ramach tejże umowy. Możesz
zwrócić się do przedstawiciela Związku lub do biura związkowego, aby
uzyskać kopie umowy.
Masz prawo do kopii regulaminów Związków Zawodowych i Konstytucji.
Trzeba je przeczytać, aby zrozumieć zasady i procedury związkowe,
np. kiedy i jak przebiegają wybory lub czy pracownicy muszą głosować,
aby zatwierdzić nowy kontrakt. Możesz zwrócić się do przedstawiciela
Związku lub biura związkowego, aby uzyskać kopię.
Masz prawo być reprezentowanym przez swoje Związki Zawodowe.
Gdy Związek ma umowę z pracodawcą, musi reprezentować
wszystkich pracowników objętych tą umową, bez znaczenia czy są
członkami Związku. Związek nie może mieć ulubionych członków lub
dyskryminować innych, gdy np. część pracowników nie wspiera
kandydata związkowego w wyborach związkowych, albo gdy wnosi
różne uwagi i wyraża swoje niezadowolenie na posiedzeniu
związkowym, a także gdy wypowiada się przeciwko działaniom
dyskryminacyjnym Związku ze względu na rasę pracownika, jego
religię, narodowość, płeć, wiek lub niepełnosprawność.
Jeśli pracodawca narusza postanowienia kontraktu, Związek może
złożyć zażalenie. Jeżeli Związek i pracodawca niedojdą do
porozumienia, w większości kontraktów przewiduje się neutralnego
arbitra, który podejmie decyzje. Jeżeli pracownik złoży skargę do
Związku, Związek jest zobowiązany do jej rozpatrzenia. Jednak nie
musi złożyć zażalenia do pracodawcy związaną ze skargą pracownika.
Jeśli związek złoży zażalenie do pracodawcy i nie będzie pomyślnego
rozwiązania, to Związek może, ale nie jest zobowiązany do oddania
zażalenia do arbitrażu. Jeżeli Związek Zawodowy nie złoży zażalenia,
powinien wyjaśnić przyczynę zaniechania. Nawet, jeśli Związek nie
chce złożyć zażalenia, to pracownik może go sam złożyć. Wynika to z
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umowy zbiorowej w miejscu pracy, z którą każdy członek Związku
powinien się zapoznać.
Źródło: Adaptacja dokumentu: “The Rights of Union Members and Workers
Represented by Unions”

Co należy zrobić, jeśli występują problemy ze Związkiem
Zawodowym.
Generalnie można powiedzieć, że działania Związków Zawodowych w
zakładzie pracy są najlepszym rozwiązaniem dla zapewnienia
bezpieczeństwa pracowników. Czasem jednak między pracownikami a
zarządem Związku mogą zaistnieć spory, nieporozumienia lub zatargi
co może mieć miejsce w każdej innej organizacji.
Jeśli uważasz, że Związek nie reprezentuje Cię wystarczająco, na
przykład niesłusznie odmawia procesowania i rozpatrzenia zażalenia,
podczas gdy procesują zażalenia innych pracowników w bardzo
podobnej lub takiej samej sprawie, możesz złożyć skargę przeciwko
swojemu Związkowi do NLRB. (Patrz Przygotowanie, aby złożyć skargę
do NLRB powyżej).
Jeśli uważasz, że Twój Związek narusza Twoje prawa, jako członka lub
w inny sposób łamie prawo, możesz skontaktować się z Wydziałem
Urzędu Pracy w sekcja tzw. (Olms) (Patrz agencje rządowych skarżące
i egzekwujące prawa pracy, Informacje dotyczące kontaktu).
Anonimowe skargi mogą być również składane. "Olms" może badać
skargi dotyczące naruszeń prawnych, takich jak sprzeniewierzenie
funduszy związkowych lub nieuczciwych wyborów na oficerów
Związków Zawodowych. Badania te mogą prowadzić do cywilnego lub
karnego egzekwowania prawa.
Jeśli uważasz, że Twój związek lub pracodawca dyskryminuje Ciebie
ze względu na rasę, religie, narodowość, płeć, wieku lub
niepełnosprawności, możesz złożyć skargę do komisji zajmującej się
równymi szansami zatrudnienia tzw. (EEOC).
Jeśli jesteś pracownikiem publicznym, może udać się do stanowej
agencji: zarządu w Illinois zajmującym się stosunkami pracy tzw. Illinois
Labor Relations Board, lub Illinois Departament pracy oraz Komisji
Praw Człowieka Illinois. Każda z tych agencji może poinformować Cię,
czy jest odpowiednią agencją związaną z Twoim problemem czy
powinieneś konsultować się z inną agencją.
34

Przed wniesieniem skargi przeciw Związkowi do agencji rządowej,
możesz się skonsultować z Centrum Pracowniczym, aby upewnić się,
że podjąłeś niezbędne kroki w celu rozwiązania problemu z Twoim
Związkiem Zawodowym. W niektórych przypadkach agencja rządowa
nie podejmie działania, jeśli nie przeszedłeś całej procedury
wewnętrznej w celu rozwiązania problemu.
Źródło: Adaptacja dokumentu: U.S. Department of Labor – Office of LaborManagement
Standards
website
www.dol.gov/esa/olms_org.htmlhttp://www.dol.gov/esa/olms_org.htm
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Prawo regulujące wynagrodzenia i godziny pracy
Minimalna Stawka Wynagrodzeń w Mieście Chicago
Rozporządzeniu o minimalnych
stawkach
wynagrodzeń
podlegają
pracownicy
wykonujący pracę w mieście
Chicago. To rozporządzenie o
Uwaga:
stawkach płacy minimalnej w
WSZYSCY pracownicy musza
Chicago ma zastosowanie,
otrzymać
Co najmniej minimalna
jeżeli pracodawca zatrudnia,
stawkę wynagrodzenia
co najmniej 4 pracowników w
pełnym
lub
niepełnym
wymiarze czasu pracy przez co
najmniej pół roku. Jednak ta
minimalna liczba pracowników
(4) nie dotyczy pracowników
domowych pracujących na własny rachunek, jako samozatrudnione
osoby.
Wyjątki dotyczące minimalnej stawki wynagrodzenia w Chicago.
Pracodawcy w następujących klasyfikacjach mogą płacić mniej niż
wynika to z rozporządzenia o minimalnych stawkach wynagrodzeń:
• Pracownicy, którzy ukończyli 18 lat mogą być objęci okresem
próbnym w ciągu pierwszych 90 dni zatrudnienia W tym okresie
stawka płacy minimalnej może być pomniejszona o 50 centów.
Pracownicy zatrudnieni tymczasowo nie są objęci okresem
próbnym i stawkę minimalną otrzymują od początku zatrudnienia,
• Pracownikom napiwkowi może być wypłacane wynagrodzenie w
postaci wynagrodzenia podstawowego $ 5,45 za godzinę, ale w
efekcie powinni otrzymać, co najmniej równowartość minimalnego
wynagrodzenia. Czyli otrzymana stawka za godzinę pracy ($ 5,45)
plus napiwki, nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie.
Jeśli tak się nie stanie pracodawca musi dopłacić różnicę.
Pracownikiem napiwkowym jest ten, kto dostaje, co najmniej $ 30
dolarów w napiwkach w ciągu miesiąca. Płaca podstawowa
pracownika napiwkowego może być minimalna albo wyższa, ale
napiwki, niezależnie od wysokości, należą do pracownika.
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• Pracownicy poniżej 18 tego roku życia powinni otrzymać co
najmniej stawkę minimalną za godzinę ustaloną w regulacji
Stawek Minimalnych, pomniejszoną o 50 centów. Dotyczy to w
szczególności :
• Niektórych pracowników rolnych,
• Pracowników domowych w domach prywatnych,
• Niektórych sprzedawców zarabiających z prowizji,
• Niektórych pracowników organizacji religijnych,
• Niektórych studentów pracujących na uniwersytetach stanowych
Illinois,
• Pracowników jednostek rządowych, ale nie samorządowych
miasta Chicago,
• Niektórych przewoźników
• Pracowników niepełnosprawnych w ramach federalnej certyfikacji,
firma może płacić pracownikom niepełnosprawnym "części" płac w
zależności od ich wydajności.
Minimalna stawka wynagrodzenia
pracownika w mieście Chicago

dla

nie

napiwkowego

Minimalna stawka wynagrodzenia w Chicago wynosi od 1 Lipca, 2015 $10 za godzinę; od 1 Lipca, 2016 - $10.50/za godzinę; od 1 Lipca, 2017
- $11.00/za godzinę; od 1 Lipca, 2018 - $12.00/za godzinę; oraz
$13.00/za godzinę od 1
Lipca,
2019.
Począwszy od 1 lipca
2020
roku,
Chicagowska stawka
płacy
minimalnej
Pamiętaj:
będzie wzrastać, co
Pracownik napiwkowy musi
roku w zależności od
zarabiać przynajmniej
minimalna stawkę
inflacji
obliczonej
wynagrodzeń!
wskaźnikiem wzrostu
cen towarów i usług
konsumpcyjnych (CPI).
(Patrz na tabele na
następnej stronie, aby
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uzyskać informacje na temat tych wzrostów).
Minimalna Stawka Wynagrodzenia dla napiwkowego pracownika w
mieście Chicago
Minimalna stawka wynagrodzenia w Chicago dla pracownika
napiwkowego wynosi od 1 Lipca 2015 - $5.45 za godzinę, stawka ta
wzrośnie o 50 centów od 01 Lipca 2016 czyli wynosić będzie $5.95/za
godzinę. Poczynając od 1 Lipca 2017, minimalna stawka
wynagrodzenia dla napiwkowego pracownika w mieście Chicago
będzie wzrastać, co roku w zależności od inflacji obliczonej
wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).
(Patrz na tabele na następnej stronie, aby uzyskać informacje na temat
tych wzrostów)
Pracownicy napiwkowi mają prawo do otrzymania, co najmniej
równowartość pełnego wynagrodzenia minimalnego za każdą
przepracowaną godzinę, oraz prawo do wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe. Jeżeli pracownik napiwkowy w Chicago dostaje
wynagrodzenie bazowe $ 5,45 za godzinę i nie otrzyma, co najmniej
średnio $ 4.55 napiwków za każda godzinie pracy, wówczas
pracodawca musi pokryć deficyt. Ta sama zasada odnosi się również
do godzin nadliczbowych. W Chicago, pracownik napiwkowy musi
zarabiać co najmniej $ 15 za godzinę ponadwymiarową , biorąc pod
uwagę podstawowe wynagrodzenia w wysokości co najmniej $ 8.17.
Wypłaty za godziny ponadwymiarowe
Większość pracowników pracujących na zasadzie stawki godzinowej
(poza pracownikami rolnym, którzy pracują więcej niż ponad 40 godzin
tygodniowo)
mają
prawo
do
wynagrodzenia
za
godziny
ponadwymiarowe. Stawka godziny ponadwymiarowej wynosi 1,5
regularnej stawki godzinowej. (Poszukaj na następnej stronie ważnych
wyjątków.) Sprawdź wykres poniżej aby dowiedzieć się jakie są stawki
godzin ponadwymiarowych w mieście Chicago.
Minimalna Stawka wynagrodzenia w Chicago
Daty wejścia
w użycie

Pracownicy nie
napiwkowi

Pracownicy
napiwkowi

Stawka za
godziny
ponadwymiarowe

1 Lipca, 2015

$10.00

$5.45

$15.00
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1 Lipca, 2016

$10.50

$5.95

$15.75

1 Lipca, 2017

$11.00

Wzrośnie według
wskaźnika CPI*

$16.50

1 Lipca, 2018

$12.00

Wzrośnie według
wskaźnika CPI*

$18.00

1 Lipca, 2019

$13.00

Wzrośnie według
wskaźnika CPI*

$19.50

1 Lipca, 2020

Wzrośnie według
wskaźnika CPI*

Wzrośnie według
wskaźnika CPI*

Wzrośnie według
wskaźnika CPI*

Minimalna stawka
wynagrodzenia według prawa
Stanu Illinois
Czy Ty
Stawka
minimalnego
Zarabiasz
minimalna
wynagrodzenia w stanie Illinois
Stawkę?
wynosi za godzinę od 01 lipca
2010 - 8,25 $ . Jest to kwota
wyższa niż federalna stawka
minimalnego
wynagrodzenia
(7,25 dolarów za godzinę od 24
lipca 2009). Pracodawcy w Illinois
muszą płacić stawki minimalnego wynagrodzenia Illinois, chyba, że są
one w Chicago, w tym przypadku będą musieli zapłacić wyższą stawkę
minimalnego
wynagrodzenia
(patrz
powyżej).
Pracodawca
zobowiązany jest do umieszczania w miejscu pracy plakatu z bieżącymi
minimalnymi stawkami wynagrodzeń.

Niektóre wyjątki dotyczą minimalnej stawki wynagrodzenia w
Illinois. Pracodawcy w następujących klasyfikacjach mogą płacić mniej
niż obecne wymagania zarządzenia o płacy minimalnej:
• Pracownicy, którzy ukończyli 18 lat mogą być objęci okresem
próbnym w ciągu pierwszych 90 dni zatrudnienia. W tym okresie
minimalna stawka wynagrodzenia może być pomniejszona o 50
centów. Pracownicy zatrudnieni tymczasowo nie są objęci
okresem próbnym i stawkę minimalną otrzymują od początku
zatrudnienia.
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• Pracownikom napiwkowi może być wypłacane wynagrodzenie w
postaci wynagrodzenia podstawowego 4,95 $ za godzinę, ale w
efekcie musza otrzymać, co najmniej równowartość minimalnego
wynagrodzenia. Czyli otrzymana stawka za godzinę pracy (5,45$)
plus napiwki, nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie.
Jeśli pracownik tego nie osiągnie, pracodawca musi dopłacić
różnicę. Pracownik napiwkowy jest pracownikiem, który dostaje co
najmniej $ 30 dolarów w napiwkach w ciągu miesiąca.
Wynagrodzenie podstawowe pracownika napiwkowego może być
minimalne albo wyższe, ale napiwki niezależnie od wysokości
należą do pracownika.
• Pracownik poniżej 18 tego roku życia powinien otrzymać co
najmniej minimalną stawkę wynagrodzenia za godzinę ustaloną w
regulacji Stawek Minimalnych, pomniejszoną o 50 centów.
Dotyczy to w szczególności :
• Niektórych pracowników rolnych,
• Pracowników domowych w domach prywatnych,
• Niektórych sprzedawców zarabiających z prowizji,
• Niektórych pracowników organizacji religijnych,
• Niektórych studentów pracujących na uniwersytetach stanowych
Illinois,
• Pracowników podmiotów rządowych, ale nie samorządowych
miasta Chicago,
• Niektórych przewoźników,
• Pracowników niepełnosprawnych w ramach federalnej certyfikacji,
firma może płacić pracownikom niepełnosprawnym "części" płac w
zależności od ich wydajności.
• Pracownicy mają prawo do minimalnej stawki wynagrodzeń
wynikającej z umowy z pracodawcą , ale nie niższej niż to
określają miejscowe przepisy prawa.
Fair Labor Standards Act, ustawa dotycząca standardów praw
pracowniczych
Zgodnie z prawem federalnym, wszyscy pracownicy mają prawo do
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
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Pracownicy otrzymują wynagrodzenie za godziny pracy. Wymiar czasu
pracy wynosi 40 godzin tygodniowo. Pracownicy ci, mają prawo do
wynagrodzenia za przepracowanie godzin ponadwymiarowych. ( poza
rolnikami). Wynagrodzenie za jedną ponadwymiarową godzinę wynosi
1,5 regularnej stawki godzinowej. Na przykład, pracownik zarabiający
$8,25 na godzinę, powinien zarabiać $12,37 za każdą przepracowaną
ponadwymiarową godzinę. Pracownicy, którzy pracują na etacie tzw.
salaried employees, mają również prawo do wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe.
Wyłączeni pracownicy tzw. (salaried workes)
Wielu pracowników nie podlega federalnemu prawu określającemu
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe (pracownicy ci są często
określani, jako "wyłączeni" pracownicy). W tej grupie klasyfikacyjnej
znajdują się wymienione poniżej zawody. Należy jednak pamiętać, że
wielu pracodawców nieprawidłowo klasyfikuje swoich pracowników, aby
uniknąć płacenia za godziny ponadwymiarowe, więc jeśli nie jesteś
pewien, należy skonsultować się z Centrum Pracowniczym lub
prawnikiem:
• Pracownicy wykonujący prace egzekucyjne (takie jak zatrudnienie
i zwalnianie), administracyjne, twórcze i specjalizacyjne w danej
profesji,
• Pracownicy w zawodach informatycznych,
• Pracownicy sklepów detalicznych wynagradzanych na zasadzie
prowizji,
• Zawodowi rolnicy i inni pracownicy rolni,
• Sprzedawcy samochodów,
• Kierowcy samochodów ciężarowych przewożących towary w
celach handlowych,
• Pracownicy ładujący ciężarówki, które przewożą towary w celach
handlowych,
• Niezależni wykonawcy tzw. pracownicy kontraktowi.
Istnieją wyjątki dotyczące wypłat za godziny ponadwymiarowe.
• W szpitalach, domach opieki dla osób starszych oraz domach
opieki zdrowotnej, pracodawcy mogą ustalić wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe po ośmiu godzinach
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przepracowanych w ciągu jednego dnia lub 80 godzin
przepracowanych w ciągu czternastu dni. Jeśli pracujesz w takim
zakładzie, to pracodawca nie musi Ci płacić za godziny
ponadwymiarowe, dopóki nie przepracowałeś więcej niż 80 godzin
w ciągu ostatnich dwóch tygodni lub gdy pracowałeś dłużej niż 8
godzin w ciągu jednego dnia. Pracodawca, który korzysta z tego
systemu "8 i 80" musi:
1. Mieć wcześniej umowę z pracownikami, aby korzystać z tego
systemu,
2. Używać stałego okresu 14 dni,
3. Płacić wszystkim pracownikom w ramach systemu "8 i 80"(w
tym pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze
godzin) za godziny ponadwymiarowe po 8 godzinach pracy w
ciągu jednego dnia, nawet, jeśli pracownik nie przepracuje
łącznie 80 godzin w okresie 2 tygodni.
• Pracodawcy Stanowego i lokalnego rządu mogą zaoferować
pracownikom czas "kompensacyjny" (jedna i półtorej godzinach
kompensacyjnego
czasu
płatnego
za
każdą
godzinę
przepracowaną powyżej 40 godzin w tygodniu) zamiast
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
• Pracownicy stanowych i lokalnych organów ochrony oraz
jednostek przeciwpożarowych mogą być wynagradzani za
godziny ponadwymiarowe na podstawie "okresu pracy" od 7 do 28
kolejnych dni, zamiast tradycyjnego 40 godzinnego tygodnia
pracy.
• Pracodawcy w Illinois posiadający mniej niż czterech pracowników
nie są zobowiązani do zapłaty za godziny ponadwymiarowe.
Milaż
Pracownicy dostawczy lub inni pracownicy, którzy są zobowiązani do
korzystania z ich własnych pojazdów do wykonywania pracy, mogą
otrzymywać rekompensatę za każdą przejechaną mile na podstawie
federalnego cennika mirażu ustalanego co roku. Na przykład w roku
2015 zwrot za każdą przejechaną milę wynosił 57,5 centów.
Prawo wymaga od pracodawcy zwrotu pracownikowi poniesionych
kosztów, jeżeli koszty samochodu do celów związanych z pracą
obniżają minimalne wynagrodzenie. Natomiast inni pracodawcy nie są
42

zobowiązani do zwrotu pracownikom za ich milaż, Jest jednak w
zwyczaju, aby milaż był płacony, jeżeli pracownik jest proszony, aby
korzystał z jego / jej własnego pojazdu.
Dla celów podatkowych, można odliczyć swój milaż w zeznaniu
podatkowym
(niezależnie
czy
pracodawca refunduje za przebieg).
Stawka za milę ustalana jest
corocznie przez Internal Revenue
Service.
Pracownik etatowy
czy kontraktowy?

Pracownik etatowy a pracownik
kontraktowy oraz klasyfikacja

Prawo chroni "pracowników", a nie
"niezależnych
wykonawcy/kontraktorów". Jednak
często pracownicy są błędnie
klasyfikowani
przez
pracodawców,
jako
niezależni
wykonawcy/kontraktorzy, a nie pracownicy etatowi. Robią to, w celu
uniknięcia płacenia podatków, bo nie muszą zapewnić wymaganego
wynagrodzenie pracownikom, czy innych świadczeń, jakie przysługują
pracownikom etatowym. To jak pracodawca nazywa pracownika nie
koniecznie oznacza prawidłowy status zatrudnienia. Departament Pracy
i Sąd Pracy używają testu zwanego "ekonomia rzeczywistości" , aby
ustalić, czy pracownik jest pracownikiem etatowym czy kontraktowym.
Niektóre różnice pomiędzy pracownikami etatowymi a kontraktowymi w
ramach tego testu są wymienione poniżej:
Pracownik etatowy

Pracownik kontraktowy

Nie posiada własnego biznesu, aby
wykonywać swoją prace

Posiada własny biznes aby
wykonywać swoją prace.

Praca wykonywana przez
pracownika jest istotnym elementem
działalności pracodawcy.

Praca wykonywana przez
pracownika NIE jest istotnym
elementem działalności
pracodawcy.

Pracownik NIE inwestuje znacząco
w działalność pracodawcy

Pracownik inwestuje znacząco w
działalność pracodawcy
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Pracodawca kontroluje istotne
elementy pracy pracownika.

Pracownik podejmuje niezależne
decyzje w celu wykonywania pracy.

Zwykle płacony za godzinę

Zwykle płacony za wykonana prace
lub prowizje

Praca NIE musi wymagać
szczególnych umiejętności.

Praca wymaga szczególnych
umiejętności lub rzemiosła.

Pracodawca zapewnia pracownikowi
narzędzia i sprzęt potrzebny do
pracy.

Pracownik zapewnia sobie własne
narzędzi i sprzętu potrzebne do
pracy.

Pracodawca ustala pracownikowi
godziny pracy.

Pracownik sam ustala godziny
swoje pracy.

Podatki od wynagrodzeń zostają
odprowadzane z wynagrodzenia
pracownika (w tym Social Security,
Medicare i federalne i stanowe
podatki dochodowe).

Podatki od wynagrodzeń NIE
zostają odprowadzane z
wynagrodzenia pracownika

Należy pamiętać, że definicja "pracownika etatowego" a "pracownika
kontraktowego" jest różna w różnych ustawach. Ponadto, nie zawsze
może być to tak oczywiste, zależy czasem od konkretnej sytuacji, czy
wykonywanych czynnościach, aby stwierdzić czy jesteś "pracownikiem
etatowym" lub "pracownikiem kontraktowym". Jeżeli jesteś
klasyfikowany jako niezależny kontraktor, a uważasz, że można Twoją
pracę definiować, jako pracownika etatowego, to jest możliwe, ze Twój
pracodawca łamanie prawo. Wtedy należy skonsultować się z
prawnikiem lub Centrum Pracowniczym, aby dowiedzieć się więcej
szczegółów o swoich prawach.
Robotnicy budowlani oraz ustawa Klasyfikująca pracowników.
Pracownicy budowlani w Illinois zgodnie z ustawą o klasyfikacji
pracownika tzw. Employee Classification Act. są lepiej chronieni niż to
wynika z federalnego prawa. Począwszy od 1 stycznia 2008 roku, jeśli
pracujesz na budowie w stanie Illinois jesteś musisz być traktowany
jako pracownik etatowy, chyba, że :
• Sam decydujesz, jaką pracę wykonywać i jak ją wykonywać,
• Wykonawca, który cię wynajął nie posiada kwalifikacji ani wiedzy o
pracach, do których wykonania zostałeś zatrudniany,
• Masz własną firmę, niezależną o tej która Cię wynajęła.
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Roboty budowlane obejmują wszelkie czynności związane transportem
materiałów, budownictwem lub naprawami, przeróbkami, ulepszeniami,
remontami, konserwacją lub rozbudową dróg, autostrad, mostów,
budowli, struktury, parkingu lub mienia w jednej z następujących
dziedzin:
• Prywatne i publiczne budownictwo,
• Roboty drogowe, mostów, kolei, kanalizacji,
wodociągów; Komercyjne budynek mieszkalne,

wykopów

i

• Krajobraz i przestrzeń z nim związaną oraz malowanie i prace
wykończeniowe,
• Konserwacja, renowacja i naprawy,
• Przenoszenie materiałów budowlanych do lub z miejsca pracy.
Każdy wykonawca budowlany zatrudniający jednego lub większą liczbę
pracowników, którzy nie są pracownikami etatowymi musi przekazać te
informacje w języku angielskim, hiszpańskim i polskim w danym
miejscu pracy, jak i w siedzibie firmy.
Każdy może złożyć skargę do Departamentu Pracy w Illinois przeciwko
wykonawcy, którzy błędnie zaklasyfikował pracownika. Departament
Pracy może wysłać śledczych do miejsca pracy i poprosić dokumenty
firmowe. Zemsta pracodawcy na pracowniku, który złożył skargę lub
świadczył w sprawie nieprawidłowej klasyfikacji jest niezgodna z
prawem na podstawie tejże ustawy.
Potrącenia z wynagrodzenia
Pracodawca zwykle nie można dokonać potrąceń z wynagrodzenia,
chyba, że pracownik wyrazi zgodę za
każdym razem na piśmie. Wyjątki
obejmują podatki dochodowe, składki
ubezpieczeń społecznych (Fica),
ważne nakazy sadowe takie jak
Pracodawca
alimenty lub "garnishments" (spłaty
NIE Może potrącać
pieniędzy z twojej
zaległości ustalone przez urząd
wypł
aty bez twojej
podatkowy lub sąd) i oraz spłaty
zgody.
kredytu lub pożyczki od pracodawcy.
Istnieje wiele rodzajów potrąceń z
wynagrodzenia, gdzie pracodawca
jest zobowiązany uzyskać pisemną
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zgodę od pracownika, do każdego potrącenia z wynagrodzenia.
Obejmuje to:
• Potrącanie za ubiór potrzebny do pracy lub sprzęt bezpieczeństwa
potrzebny do wykonywania pracy,
• Potrącenie, jeśli w kasie jest tzw. „manko”,
• Potrącenie za uszkodzenia
potrzebnego do pracy,

lub

całkowitą

utratę

sprzętu

• Dzielenie się swoimi napiwkami z innymi pracownikami i / lub
zarządem.
Nieregularności w wypłatach wynagrodzeń
Czasami pracownicy otrzymują wynagrodzenie w gotówce,
jednorazowo lub w częściach. Nie są to częste praktyki wypłat, ale
niestety są legalne, chyba, że Ty i Twój pracodawca posiada pisemną
umowę, która ustala wypłaty w inny sposób.
Prawo w Stanie Illinois dotyczące wypłat tzw. The Illinois Wage
Payment and Collection Act (820 ILCS 115) stanowi, że pracodawca
może zapłacić Ci wynagrodzenie do "13 dni od dnia zakończenia
pracy", ale nie później niż to jest ustalone w umowie. To jest to, co
kreuje iluzję "tygodniowych depozytów", w postaci wstrzymania płac
przez pracodawcę.
Wynagrodzenia muszą być wypłacone w walucie prawnie ustalonej
czyli: w gotówce, czekiem lub przelewy na konto bankowe pracownika.
Jednakże pracodawca nie może zdecydować, który bank ma wybrać
pracownik i nie może wypłacać wynagrodzenia w postaci bonów, które
to wynagrodzenie ma być wydane w określonym przez pracodawcę
miejscu.
Pracodawca musi również zapewnić każdemu pracownikowi "na
piśmie, które zawiera informacje: przepracowane godzin, stawka,
ponadwymiarowe przepracowane godziny, wypłacone wynagrodzenie
brutto, oraz szczegółowy opis wszystkich odliczeń z wynagrodzenia i
sumę potrąceń w roku, oraz sumy wypłat od początku roku.
Ponadto, pracodawca może wypłacać wynagrodzenie za pomocą kart
płatniczych, ale praktyka ta ma swoje ograniczenia. Zatrudnienie nie
może być warunkowane akceptacją kart płatniczych ani depozytów
bezpośrednich na te karty, chyba, że pracownicy wyrażą na to zgodę.
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Wszystkie bankowe transakcje i opłaty musza być wyraźnie wyjaśnione
pracownikom. Muszą także być przedstawione pracownikom różne
opcje uzyskania gotówki lub sprawdzenie stanu konta bez opłaty
bankowej. Pracodawca musi zapewnić alternatywne sposoby płatności,
a pracownicy powinni odbierać swoje wynagrodzenie bez płacenia opłat
bankowych kart. Od wynagrodzeń w formie kart płatniczych nie
powinno pobierać się żadnych opłat i nie mogą być one powiązane z
żadną kartą kredytową.
(Źródło: Amended at 38 Ill. Reg. 18517, effective August 22, 2014,
http://www.ilga.gov/commission/jcar/admincode/056/056003000C06000R.html
)

Jeśli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości w Twoim wynagrodzeniu,
powinieneś mieć ich pisemny zapis:
• Dni, które pracowałeś,
• Liczba godzin, które przepracowałeś każdego dnia,
• Kiedy dostałeś wynagrodzenie,
• W jakiej formie dostałeś wynagrodzenie: w gotówce lub czekiem,
• W jakiej wysokości otrzymałeś wynagrodzenie,
Dokładne zapisy pomogą ustalić czy otrzymałeś wynagrodzenie za
każdą godzinę pracy i za godziny ponadwymiarowe zostały prawidłowo
naliczone.
Pamiętaj, aby zachować szczegółowe zapisy, w tym imiona i nazwiska
pracodawcy, bezpośredniego przełożonego, adres i numer telefonu
firmy,
tablice
rejestracyjne
samochodu, (jeśli pracujesz dla
osoby lub firmy bez formalnej lokacji
Kradzież
i biura), itd. Należy również
wynagrodzenia
zachować kopie odcinków wypłat,
jest wbrew
kart pracowniczych z zapisywanym
prawu!
czasem
oraz
harmonogramów
pracy. Mogą być potrzebne, aby w
przyszłości złożyć pozew przeciwko
swojemu pracodawcy, jeśli jest on
Ci winien zaległe wynagrodzenie.
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Kradzież wynagrodzenia
Kradzież wynagrodzenia lub niepłacenie wynagrodzeń, jest nielegalne.
Jeśli
pracodawca
odmówi
wypłacenia
jakiejkolwiek
części
wypracowanych zarobków lub ich całości, może on być oskarżony i
ukarany za wykroczenie grzywną i / lub inną kar przez Departament
Pracy w USA i Illinois.
Twój pracodawca ma obowiązek zapłacić Ci za każdą godzinę, którą
przepracowałeś, jak również za godziny ponadwymiarowe. Masz pełne
prawo, aby otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę, niezależnie od
Twojego statusu emigracyjnego i jego dokumentacji.
Pracodawca musi także płacić Ci (dotyczy to również ostatniej wypłaty,
gdy umowa o pracę została rozwiązana) w ciągu okresu wynikającego
z zawartej umowy (nie stosuje się to do pracowników państwowych lub
federalnych). Pracodawca powinien zapłacić Ci za wszystkie godziny
przepracowane w danym okresie przed końcem następnego terminu
płatności.
Rodzaje Kradzieży Wynagrodzeń
Dzięki pracy z członkami naszej organizacji na przestrzeni lat, Arise
Chicago zidentyfikowało ponad 20 sposobów na kradzież wynagrodzeń
pracowników:
1. Niepłacenie wynagrodzenia w całości (powszechne wśród
wykonawców budowlanych, którzy obiecują zapłacić, po
zakończeniu pracy, po czym znikają),
2. Niepłacenie półtorej stawki wynagrodzenia w ramach godzin
nadliczbowych,
3. Płacenie poniżej stawki minimalnej wypłat,
4. Płacenie wynagrodzenia
regularnych wypłaty),

po

terminie

(poza

okresem

5. Płacenie pracownikom poza wyznaczonymi godzinami, (np.
wymaganie od pracowników, aby zgłosili się do zakładu
pracy wcześniej, zanim faktycznie zaczyna się ich zmiana;
lub po godzinach pracy zostali etc.),
6. Odmowa pracownikowi jego ostatniej
opuszczają firmę lub firma ulega likwidacji),
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wypłaty,

(gdy

7. Obciążanie pracowników przez potrącenie z wypłat kar za
złamanie przepisów lub słabej produkcji pracy,
8. Obciążanie pracowników przez potrącenie z wypłat za
uniformy firmowe lub usługi transportowe firmy bez uzyskania
pisemnej zgody pracownika, w momencie, gdy uniformy lub
transport są wymagane i niezbędne do wykonywanie danej
pracy,
9. Obciążanie pracowników za dodatkowe "korzyści", takie jak
uzyskanie awansu lub dni chorobowe,
10. Niepłacenie pracownikom za czas podróży w czasie pracy
pomiędzy rożnymi lokacjami pracy,
11. Niepłacenie pracownikom naliczonego płatnego urlopu (PTO)
lub dni chorobowych, w takich przypadkach, gdy są one
niewykorzystane a po upływie określonego czasu nie mogą
być przeniesienie na następny rok pracy. ( jest to nielegalne,
gdy istnieje taka polityka firmy),
12. Niepłacenie pracownikom w pierwszym tygodniu wypłaty w
razie rozwiązania lub wypowiedzenia pracy, powszechnie
znane, jako "tydzień depozytu",
13. Niewłaściwe klasyfikowanie pracowników, jako "niezależnych
wykonawców", przez co tracą oni pewne zabezpieczenia i
korzyści, takich jak ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,
odszkodowania w razie wypadku, jak również nie są oni
objęci stanowymi i federalnymi przepisami ustaw o
minimalnych
stawkach
wynagrodzeń
i
godzin
ponadwymiarowych,
14. Niewłaściwe
klasyfikowanie
pracowników
wyspecjalizowanych, (którzy są "wykluczeni" albo otrzymują
tzw. ”pensję") w zamian pracowników pracujących na
stawkach godzinowych,
15. Niedawanie pracownikom całości ich napiwków, lub
zarządzanie nimi przez przełożonych a także zmuszanie
pracowników napiwkowych do dzielenia się napiwkami z
pracownikami nie napiwkowymi,
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16. Potrącanie pracownikom pieniędzy z wypłaty za przerwy na
posiłki, z których oni nie korzystali , lub odmawianie
pracownikom przerwy na posiłek,
17. Płacenie pracownikom kartami płatniczymi, które pobierają
opłaty (opłaty są zazwyczaj pobierane przy rutynowych
transakcjach, takich jak sprawdzanie stanu konta karty lub
wycofanie gotówki.)
18. Obciążanie pracowników lub niezwracanie im pieniędzy za
kupione narzędzia czy materiały potrzebne i wymagane do
wykonania pracy,
19. Wywieranie nacisku na pracowników, aby nie składali
wniosku o odszkodowanie pracownicze, gdy doświadczą
urazu w miejscu pracy,
20. Niewypłacanie pracownikom ich zarobków z rożnego rodzaju
powodów, np. jeśli pracownicy nie otworzyli konta czekowego
w określonym banku, lub nie podpisali specjalnej umowy albo
upoważnienia,
które
wymaga
pracodawca
oraz
niewypłacanie wynagrodzenia, aby zmusić do przestrzegania
różnych wymogów,
21. Wymaganie od pracowników, aby oddali część swojego
wynagrodzenia na cele charytatywne, które wybrał
pracodawca,
22. Wymaganie od pracowników wykonywania "dobrowolnej"
pracy (np. pracy ogrodowej przed budynkiem lub brania
udziału w imprezach charytatywnych).
Co zrobić, jeśli pracodawca narusza prawa dotyczące
wynagrodzenia i godzin ponadwymiarowych
1. Zbierz jak najwięcej informacji dotyczących pracodawcy:
pełne imię i nazwisko pracodawcy, nazwa miejsca pracy,
adres i numer telefonu firmy lub numery tablic rejestracyjnych
samochodów pracodawcy, jeżeli firma nie ma stałego biura,
oraz inne informacje kontaktowe, itp.
2. Zbierz jak najwięcej informacji dotyczących pracowników,
takich jak: ile osób jest zatrudnionych przez firmę, ile
pracowników jest ofiarami kradzieży wynagrodzeń, nazwisko
inne dane kontaktowe swojego przedstawiciela Związków
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Zawodowych, jeśli je masz, itp. Porozmawiaj z innymi
pracownikami, którym ufasz, aby sprawdzić, czy ktoś jeszcze
jest ofiarą kradzieży wynagrodzeń. Jeśli pracodawca nie
wypłaca Ci właściwego wynagrodzenia, jest także
prawdopodobne, że innym pracownikom też nie wypłaca
prawidłowo. Grupa pracowników (nawet, jeśli niektórzy już
tam nie pracują) ma mocniejszą siłę przebicia, ponieważ
każda osoba jest świadkiem, tego, ze wynagrodzenia nie
zostały prawidłowo wypłacone.
3. Na fakt niezapłaconego Ci wynagrodzenie zbierz jak
najwięcej dowodów, łącznie z kopiami czeków wypłat lub
odcinków wypłaty, arkusze, harmonogram czasu pracy,
świadków, kopie e-maili, wiadomości tekstowe, a także
wszelkie inne dokumenty. Jeśli nie masz dowodów na
papierze dowodzących braku należnych Ci wypłat, postaraj
się znaleźć kogoś, kto pracował z Toba, kto byłyby skłonny i
zdolny do potwierdzenia, że pracowałeś dla danej firmy i nie
zostały wypłacone Ci prawidłowo wynagrodzenie. Zanotuj
wszystko to, o czym pamiętasz.
Po zebraniu niezbędnych informacji możesz wykonać jedną z
następujących czynności:
• Porozmawiaj ze swoim przedstawicielem Związku Zawodowego,
jeśli taki jest. Twój Związek Zawodowy posiada kontrakt zawarty z
pracodawcą, u którego pracujesz, a zatem ma jakąś władzę i
wpływ na pracodawcę. Związek Zawodowy powinien być w stanie
Ci pomóc w rozmowie z pracodawcą i w rozwiązaniu problemu
związanego z wypłatami wynagrodzenia.
• Skontaktuj się z ze Arise Chicago Centrum Pracowniczym, aby
dowiedzieć się więcej informacji na temat Twoich prawach
pracowniczych, różnych możliwości rozwiązywania problemów w
miejscu pracy, oraz o tym jak Twoje zaangażowanie może mieć
również znaczenie dla Twoich współpracowników.
• Możesz również porozmawiać z pracodawcą bezpośrednio na
temat Twojego niewypłaconego wynagrodzenia. Pracodawca
powinien wiedzieć, że niepłacenie wynagrodzenia podstawowe lub
za godziny ponadwymiarowe jest niezgodne z prawem. Poproś
zaufaną osobą, aby towarzyszyła Ci podczas spotkania z
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pracodawcą, aby dać Ci wsparcie moralne i także być świadkiem
rozmowy.
• Złóż skargę do Departamentu Pracy w Illinois albo departamentu
Pracy szczebla Federalnego (patrz- Agencje Rządowe zajmujące
się egzekwowaniem prawa pracy, aby uzyskać kontakt). Każdy,
niezależnie od emigracyjnego statusu i obywatelstwa, może złożyć
skargę do tych agencji rządowych. Ta opcja jest dość łatwe do
wykonania, ale należy pamiętać, że proces ten często trwa ponad
rok i nie gwarantuje pozytywnego wyniku. Jeśli którakolwiek z
informacji kontaktowych się zmieni (takie jak: imię i nazwisko,
adres, numer telefonu), masz obowiązek powiadomienia o tym
Departament Pracy. W przeciwnym wypadku Twoja sprawa może
zostać odrzucona, bo kontakt z Tobą będzie niemożliwy.
• Możesz złożyć prywatny pozew sądowy przeciwko pracodawcy
przy pomocy prawnika. Prawnik może być bardzo pomocny, ale
należy pamiętać, że wiąże się to często z kosztami za usługi
(patrz Informacje dotyczące zatrudniania i kosztów za porady
zatrudnienie prawnika). Należy pamiętać, że proces prawny jest
długi, może trwać ponad rok i nie gwarantuje pozytywnego wyniku.
Jest to normalne, że Twój prawnik nie będzie się z Toba
kontaktował nawet parę tygodni, ale jeśli masz pytania lub
wątpliwości, to masz prawo i obowiązek skontaktować się z
prawnikiem. Twój status emigracyjny nie ma znaczenia w
przypadku kradzieży wynagrodzenia.
Rozporządzenie dotyczące kradzieży wynagrodzeń podstawowych
i za ponadwymiarowe godziny w mieście Chicago
To rozporządzenie chroni pracowników poprzez zapewnienie im
dodatkowych narzędzi do zwalczania kradzieży wynagrodzeń.
Rozporządzenie to, daje możliwość samorządowi w mieście Chicago
odmówienia, cofnięcia lub zawieszenia zezwolenie na prowadzenie
działalności, jeżeli danej firmie udowodniono kradzież wynagrodzeń.
Wnioskodawca o wydanie pozwolenia na działalności biznesową może
otrzymać odmowę, jeżeli w okresie pięciu lat przed datą złożenia
wniosku wnioskodawca przyznał się do winy, odpowiedzialności lub
został uznany za winnego podczas postępowania sądowego lub
administracyjnego gdy nastąpiło:
• Umyślne naruszenie/a stanowych lub federalnych przepisów
dotyczących plac i nadgodzin;
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• Naruszenie stanowej lub federalnej ustawy regulującej kolekcję
długu;
• Naruszenie
Chicagowskiego
rozporządzenia
dotyczącego
kradzieży wynagrodzeń i nadgodzin trzy lub więcej razy.
Pozwolenie na działalność biznesową może zostać cofnięte lub
zawieszone, gdy dana firma/ pracodawca przyzna się do winy lub
zostanie uznany winnym w okresie :
• Trwania ważności danej licencji na działalność,
• 5 lat przed wydaniem licencji na działalność.
Rozporządzenie dotyczy naruszeń prawa, które nastąpiły po 1 czerwca
2015 roku.
Rozporządzenie w sprawie kradzieży wynagrodzeń i nadgodzin w
Powiecie Cook
Rozporządzenie to, chroni pracowników poprzez zapewnienie im
dodatkowych narzędzi do zwalczania kradzieży wynagrodzeń. Trzy
narzędzia, które skłaniają pracodawców do przestrzegania prawa to:
1. Umowy Powiatowe
Zgodnie z Rozporządzeniem, firmy będą musiały poświadczyć,
że przestrzegają one podstawowe prawa dotyczące
wynagrodzeń, w czasie składania wniosku o kontrakt z powiatem
Cook. Jeżeli firma wielokrotnie lub celowo naruszyła
któregokolwiek z tych przepisów w poprzednich 5 latach, nie
będzie mogła otrzymać kontraktu. Jeśli firma, która obecnie ma
umowę z Powiatem wielokrotnie lub umyślnie narusza
podstawowe prawa dotyczące wypłat wynagrodzeń i wypłat za
nadgodziny, straci tę umowę.
2. Korzyści podatkowe dla przedsiębiorstw przemysłowych
Pracodawcy mogą starać się o obniżenie podatku, ale jest ono
uwarunkowane poświadczeniem, że w okresie ostatnich 5 lat
działali zgodnie z prawem, płacąc pracownikom w ich
przedsiębiorstwach właściwe wynagrodzenia łącznie z wypłatami
za nadgodziny.
3. Zezwolenie na prowadzenie działalności
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Części Powiatu Cook, która nie podlega prawom miejskim lub
prawom osad/wsi, traktowana jest jako "autonomiczny obszar.”
W obszarach tych, Powiat jest odpowiedzialny za wydawanie
licencji biznesowych. Zgodnie z Rozporządzeniem, firmy w celu
uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności będą musiały
poświadczyć, że w ciągu ostatnich 5 lat, działały one zgodne z
prawem dotyczącym wynagrodzeń i ponadwymiarowych godzin
Rozporządzenie Miasta Chicago o podstawach wynagrodzeniach
Samorząd Miasta Chicago nakłada obowiązek ustalania wyższych,
minimalnych stawek wynagrodzenia dla pracowników, którzy pracują
dla wykonawców i podwykonawców prywatnych zatrudnionych na
podstawie tego Rozporządzenia.
W świetle powyższego rozporządzenia wykonawcy prywatni zatrudniani
przez samorząd miasta Chicago, muszą płacić swoim pracownikom
godzinową minimalną stawkę w wysokości $13. Stawka ta wzrasta
proporcjonalnie do wskaźnika cen konsumpcyjnych od dnia 1 lipca
każdego roku. Nakaz wynikający z tego rozporządzenia dotyczy jedynie
kontraktów z wykonawcami zawartymi od 1 października 2014 roku.
Ponadto na podstawie tego rozporządzenie od 1 lipca 2015 wykonawcy
i podwykonawcy prywatni muszą zapłacić przynajmniej $ 12.13 za
godzinę (oraz co roku korygować stawkę z dniem 01 lipca),
następującym kategoriom pracowników:
• Pracownicy biurowi,
• Dozorcy,
• Kasjerzy,
• Robotnicy dorywczy (jedno dniowi),
• Operatorzy wind,
• Pracownicy domowi i pracownicy medyczni,
• Pracownicy parkingowi,
• Pracownicy ochrony.
Rozporządzenie Chicago podstawy wynagrodzenia nie ma
zastosowania, jeżeli w zakładzie pracy jest zatrudnionych mniej niż 25
pracowników lub jeśli pracownicy nie są zatrudnieni w pełnym wymiarze
godzin. Odnosi się tylko do pracowników zatrudnionych przez
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wykonawców lub podwykonawców, którzy posiadają kontrakty z
Miastem
Chicago.
Prywatni
pracodawcy,
wykonawcy
lub
podwykonawcy nieposiadający powyższego kontraktu z miastem
Chicago nie są objęci tym prawem.
Jeżeli pracodawca zobowiązał się w umowie z pracownikiem do
wypłacania wyższej stawki godzinowej niż wynika to z obu
Rozporządzeń: Chicago podstawy wynagrodzenia i Dekretu, wówczas
zobowiązanym jest do zapłacenia taką stawkę godzinową, jaka wynika
z umowy.
Ustawa o równości wynagrodzeń
Z przepisów „Tytuł VII Aktu Praw Cywilnych”, wynika, że uznaje się za
nielegalne, gdy w zakładzie pracy, w którym zatrudnia się, co najmniej
15 pracowników:
• Kobietom wypłacane są niższe stawki za prace podobną lub taką
samą do pracy wykonywanej przez mężczyzn, (w jednym miejscu
pracy u jednego pracodawcy),
• Brak ofert szkoleń dla kobiet, które są oferowane mężczyznom, (w
jednym miejscu pracy u jednego pracodawcy),
• Odmawia się awansu kobietom na wyższe stanowisko kierownicze
z wyższymi zarobkami,
• Ustalane są niższe wynagrodzenia dla kobiet niż dla mężczyzn
przy jednakowych wymaganiach równych umiejętności, wysiłku,
odpowiedzialności i warunków pracy.
Patrz na rozdział dotyczący dyskryminacji, aby dowiedzieć się, co
można zrobić, jeśli pracodawca narusza ustawę dotycząca równości
wynagrodzeń
Dominujące prawo wynagrodzeń
Z ustawy Davis-Bacon wynika, że pracownicy pracujący przy realizacji
projektów w ramach federalnych zleceń na prace publiczne
przekraczające 2000.00 $ ,powinni otrzymywać wynagrodzenie nie
mniejsze niż lokalnie ustalone dominujące wynagrodzenie dla
podobnych projektów. Sekretarz Pracy określa lokalne obowiązujące
stawki płac dominujących.
Z przepisów prawa dotyczących dominujących wynagrodzeń w Stanie
Illinois wynika, że pracownicy pracujący przy realizacji projektów
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budowlanych w ramach robot publicznych w Illinois powinni otrzymywać
godzinową stawkę wynagrodzenia i inne świadczenia w oparciu o
"dominujące wynagrodzenia" za podobne prace wykonywane w tym
Powiacie. Wynagrodzenie ustalana jest przez Departament Pracy w
Illinois i jest korygowane, co miesiąc. Na przykład w lipcu 2015 roku,
dominująca stawka wynagrodzenia dla pracowników w Powiecie Cook
mieściła się w przedziale od $ 32,75 dla pracownika bezpieczeństwa
ruchu drogowego, do $ 55.10 dla inżyniera operacyjnego. Wobec
powyższego pracodawcy są prawnie zobowiązani do wypłaty
dominującej stawki wynagrodzenia w swoich zakładach pracy.
Przykłady łamania prawa dominujących wynagrodzeń obejmują:
• Nieprawidłowe klasyfikowanie pracownika, aby zaniżyć jego
stawkę wynagrodzenia. (Np. zaklasyfikowanie pracownika, jako
pracownika zajmującego się zasilaniem elektrycznym, który może
zarobić 28,12 $ na godzinę w porównaniu do dróżnika zasilania
elektrycznego, który może zarobić 36,05 $ na godzinę),
• Raportowanie mniejszej ilości godzin niż pracownik rzeczywiście
przepracował,
• Zatrudnianie
pracownika
do
pracy
nad
prywatnym
przedsięwzięciem pracy z niższym wynagrodzeniem, przy
jednoczesnym wykorzystaniu umiejętności tego pracownika do
projektu robót publicznych,
• Uchylanie się od płacenia wynagrodzenia za nadgodziny,
zmuszając pracowników do kumulowania nadgodzin w tzw.
"banku godzin" (przeniesienie godzin nadliczbowych do
następnego tygodnia lub następnego okresów wypłat
wynagrodzeń).

Pracodawca NIE jest
zobowiązany do dawania
podwyżek wynagrodzenia
lub dni wakacyjnych i
świątecznych

• Kodeks Illinois tzw. ” Illinois
Procurement
Code”określa,
że
pracownicy prac usługowych pracujący
na kontraktach stanowych Illinois mają
otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z
Dominującą
Stawką
Wynagrodzeń.
Pracownicy ci to dozorcy, myjący okna,
pracownicy usług żywnościowych i
ochrony.
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Źródło: Adaptacja z broszury Dominujące prawo wynagrodzeń " Prevailing
Wage
Act
"
z
biura
Prokuratora
Generalnego
Illinois.
http://www.Illinoisattorneygeneral.gov/consumers/Prevailing_Wage_Act.pdf~~
HEAD=pobj

http://www.illinoisattorneygeneral.gov/consumers/Prevailing_Wage_Act.
pdfhttp://www.illinoisattorneygeneral.gov/consumers/Prevailing_Wage_
Act.pdf
Podwyżki, Bonusy oraz potrącenia z wynagrodzeń
Obowiązujące prawo nie gwarantuje podwyżek wynagrodzeń powyżej
minimalnej stawki wynagrodzenia. Podwyżki i bonusowe wypłaty (na
przykład, dodatkowe wynagrodzenie za prace w weekendy i święta
robocze) są na ogół wynikiem umowy pomiędzy pracodawcą a
pracownikiem Także obniżanie wynagrodzenia jest
prawnie dopuszczalne, jeżeli nie są naruszane przepisy dotyczące
minimalnej stawki wynagrodzeń.
Dodatkowe wypłaty za pracę w weekendy, wieczory i noce wynikają z
umowy między pracodawcą a pracownikiem. Prawo nie wymaga
dodatkowego wynagrodzenia za pracę w weekendy i noce. Jednak
przepisy dotyczące standardów wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe określają stawkę w wysokości 1.5 stawki godzinowej
dla pracowników nie wyłączonych przez to prawo.
Prawo też nie nakłada obowiązku na pracodawcę do wypłaty odprawy
pracownikowi. Jest kwestia umowy pomiędzy pracodawcą a
pracownikiem.
Podwyżki, premie płatne i odpraw są warunkami, które są zwykle
negocjowane i zawarte w umowie między Związkiem a pracodawcą.
Umowa taka jest dokumentem prawnie wiążącym obie strony
pracowników i pracodawcę.
Przerwy i Posiłki
W stanie Illinois, jeśli pracujesz 7,5 lub więcej godzin dziennie, masz
prawo do 20-minutowej przerwy na posiłek. 20-minutowa przerwa na
posiłek może być niepłatna i powinna nastąpić w ciągu pierwszych 5
godzinach pracy. Jeśli pracujesz 15 godzin lub więcej w ciągu dnia,
masz prawo do dwóch oddzielnych 20-minutowych przerw na posiłek.
Pracodawcy muszą umożliwić odpowiednie przerwy w pracy na
korzystanie z toalety. Pracodawca może wymagać, aby przestrzegać
pewne ustalone procedury np. poinformować, że pracownik potrzebuje
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przerwę i chwilowo musi być zwolniony ze swoich obowiązków pracy.
Ponadto, jeżeli pracodawca nie ma odpowiedniej liczby toalet lub
zamyka je na klucz i nie są one dostępne dla pracowników, narusza
normy sanitarne według praw federalnych.
Więcej informacji o przerwach i odpowiednich warunkach dla kobiet w
ciąży, znajduje się w sekcji o dyskryminacji.
Urlopy, dni chorobowe i czas wolny od pracy
Prawo nie wymaga od pracodawców zapewniania płatnych lub
bezpłatnych urlopów, urlopu chorobowego lub wolnych dni
świątecznych. Ale jeśli pracodawca zapewnia urlop w ramach umowy
związkowej lub stosuje wewnętrzną politykę w firmie, z której wynika
możliwość korzystania z urlopu, wówczas każdy pracownik ma do
niego prawo. Polityka firmy niekoniecznie musi być w formie pisemnej.
W stanie Illinois wymiar urlopu związany jest z okresem pracy. Jeśli
polityka firmy przewiduje dwa tygodnie płatnego urlopu po upływie
jednego roku, to pracownikowi przysługuje jeden tydzień płatnego
urlopu po upływie sześciu miesięcy. Jeśli pracownik odchodzi z pracy w
połowie roku, ma prawo do zapłaty za niewykorzystany urlop jako
dodatek do ostatniej wypłaty wynagrodzenia. Ale należy pamiętać, że to
ma miejsce tylko wtedy, gdy pracodawca uwzględnił urlopy w swojej
polityce zakładowej lub wynika to z umowy ze Związkiem Zawodowym.
Pracodawca może wymagać od pracowników, aby pracowali więcej
niż 40 godzin tygodniowo, ale musi zapłacić stawkę wynagrodzenia
odpowiednią dla godzin nadliczbowych, chyba, że pracownik jest
wyłączony z prawa dotyczącego nadgodzin.
Prawo w stanie Illinois - Jeden dzień odpoczynku na siedem tzw." One
Day Rest in Seven Act "(ODRISA) - zobowiązuje pracodawców
zatrudniających pracowników na pełen etat w systemie godzinowym do
udzielenia, co najmniej jednego dnia ( 24-godzinny) odpoczynku
tygodniowo. Pracowników pracujących w niepełnym wymiarze godzin,
Pracowników Domowych, oraz pracowników najemnych oraz rolnych
prawo to nie obejmuje
Urlopy, dni chorobowe i świąteczne są zwykle negocjowane w umowie
związkowej. Umowa Związków Zawodowych jest dokumentem prawnie
wiążącym.
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Family and Medical Leave Act- Prawo w zakresie medycznych
zwolnień rodzinnych
Federalna ustawa dotycząca prawa do urlopu chorobowego
rodzinnego, daje możliwość pracownikom w firmach, w których pracuje
co najmniej 50 pracowników, skorzystania do 12 tygodni urlopu
bezpłatnego z następujących powodów:
• Narodzin i pielęgnacji noworodka;
• Adopcji lub dziecka przyjętego do rodziny zastępczej,
• Opieka nad najbliższym członkiem rodziny (małżonek/a, dziecko,
rodzic, ale nie teściowie) który jest w ciężkim stanie zdrowia,
• Niezdolności pracownika do pracy z powodu ciężkiego stanu
zdrowia.
Uprawnienia do rodzinnego urlopu medycznego:
• Pracownik musi pracować u danego pracodawcy przez co
najmniej 12 miesięcy oraz powinien przepracować 1250 godzin w
ciągu ostatnich 12 miesięcy (około 25 godzin tygodniowo),
• Pracownik pracujący w firmie, która zatrudnia co najmniej 50
pracowników w obrębie 75 mil od jej siedziby, posiada to
uprawnienie. (Na przykład, jeśli pracownik pracuje w zakładzie,
który ma 10 pracowników, ale pięć mil dalej pracuje 40
pracowników w tej samej firmie).
Prawo do urlopu rodzinnego w wymiarze 12 tygodni wolnych od pracy
w okresie 12 miesięcy, mają pracownicy, jeżeli spełnią określone
warunki. Jednak z przepisów tego prawa nie wynika obowiązek zapłaty
za ten urlop przez pracodawcę. Niektóre firmy wprowadzają płatny
urlop.
Jeśli pracownik zwróci się do pracodawcy o udzielenie mu rodzinnego
urlopu medycznego, pracodawca może wymagać od pracownika
wykorzystanie wszystkich płatnych urlopów, które mu przysługują.
Pracodawca powinien określić od kiedy zaczyna się urlop, i czy te dni
będą wliczane do 12 tygodni urlopu rodzinnego.
Nie jest konieczne wykorzystanie całego urlopu tj. 12 tygodni.
Pracodawca może wybrać jedną z czterech opcji do określenia okresu
12 miesięcy. Może to być :
• Rok kalendarzowy,
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• Rok podatkowy, rok od jakiejś rocznicy, rok od daty zatrudnienia
pracownika,
• Okres 12 miesięcy począwszy od daty rozpoczęcia chorobowego
urlopu rodzinnego pracownika,
• Okres 12 miesięcy rozpoczynający się przed dniem, w którym
pracownik zażąda chorobowego urlopu rodzinnego.
Pracodawca powinien nadal zapewniać pracownikowi takie samo
ubezpieczenie zdrowotne w czasie jego urlopu rodzinnego, jak miał
przed urlopem. Po powrocie z urlopu pracownik ma prawo do takiego
samego wynagrodzenia i tych samych warunków pracy.
Pracownik może wziąć medyczny urlop rodzinny na raty. Urlop w
ratach jest wykorzystywany w oddzielnych blokach czasowych. Można
go wykorzystać np. na wizyty lekarskie lub w inny sposób zadbać o
zdrowie w ciężkich przypadkach. U pracownika korzystającego z tego
urlopu zmniejsza się liczba godzin pracy.
Działania, które trzeba podjąć, aby otrzymać medyczny urlop
rodzinny.
• Jeżeli pracodawca prosi o pisemny wniosek, należy złożyć go tak
szybko, jak to możliwe. Jeśli jest to możliwe, wniosek należy
złożyć z 30 dniowym wyprzedzeniem. Pamiętaj, aby poinformować
pracodawcę, że potrzebujesz wziąć urlop z powodów
zdrowotnych. Zachowaj kopię swojego wniosku.
• Pracodawca musi zapewnić Ci pisemną informację o Twoich
prawach i obowiązkach podczas urlopu. Zachowaj kopię w swoim
archiwum.
• Uzyskaj i przechowuj kopie odpowiednich rejestrów medycznych.
• Trzymaj kopie wszystkich dokumentów
otrzymywanych od pracodawcy.

przesyłanych

lub

• Pamiętaj, Twój pracodawca zna prawo. Jeśli odmawia Ci urlopu,
powinieneś porozmawiać z pracodawcą o jego obowiązku
wynikającego z tego prawa. Twój pracodawca może nie zdawać
sobie sprawę ze szczegółów wynikających z medycznego urlopu
rodzinnego.
• Zdobądź
więcej
informacji.
Departamentu
Pracy
do
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Zadzwoń
do
działu
wypłat

Federalnego
i
godzin

ponadwymiarowych, adwokata, albo Instytutu: Women Employed,
aby uzyskać więcej informacji (patrz agencje rządowe zajmujące
się egzekwowaniem prawa pracy Informacje dotyczące kontaktu).
Źródła: zaadaptowane od Women Employed Institute oraz dokumentów
federalnego Departamentu pracy- USDOL.
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Prawa Dotyczace Bezpieczenstwa I Zdrowia
Occupational Safety and Health Act (OSHA) tzw. BHP
Prawo:
BHPUstawa
o
Bezpieczeństwa i Zdrowiu w
Pracy (OSHA) istnieje od 1970
roku. Prawo to wymaga od
pracodawców
zapewnienie
swoim
pracownikom
takich
warunków pracy, które nie
zagrażają ich zdrowiu i życiu,
które
dbają
o
ich
bezpieczeństwo aby zapobiec
kalectwu lub nawet śmierci
pracowników w miejscu pracy.

Wszyscy pracownicy
maja prawo do
odpowiedniej ochrony
bezpieczeństwa I
zdrowia w miejscu
pracy

Masz prawo, aby:
• Być przeszkolonym w zakresie bezpiecznego wykonywania swojej
pracy w języku, który rozumiesz (Polskim),
• Otrzymać odpowiedni sprzęt do wykonania pracy w bezpieczny
sposób.(W większości przypadków koszty za urządzenia
zabezpieczające ponosi pracodawca. Nie można kosztami
obciążać pracownika w formie potrącenia z wynagrodzenia).
• Poznać nazwy i zagrożenia związane z chemikaliami lub innymi
niebezpiecznymi materiałami w miejscu pracy;
• Zobaczyć spis wypadków w miejscu pracy (Tzw. OSHA 300 log);
• Przekazywać propozycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa w
miejscu twojej pracy;
• Skorygować niebezpieczne lub niezdrowe warunki pracy
• Złożyć skargę do Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(OSHA), jest to agencja rządowa odpowiedzialna za ustalanie i
kontrole bezpiecznych warunków pracy;
• Rozpatrzenie skargi złożonej bezpośrednio do OSHA lub z
pomocą przedstawiciela – OSHA było poufne, aby twoje nazwisko
zostało utajone przed pracodawcą;
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• Kontrolować swoje miejsce pracy pod kątem bezpieczeństwa.
OSHA jest w stanie rozwiązać problem jeśli on istnieje.
Nie możesz być zwolniony lub doświadczyć prześladowania ze strony
pracodawcy za zwracanie uwagi i żądania dotyczące bezpieczeństwa i
zdrowia oraz informacji związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem, lub
za raportowanie urazów odniesionych w miejscu pracy, składanie
skarg, a także uczestniczenie w kontroli OSHA lub innych działań
chronionych przez OSHA.
Pracownicy sektora prywatnego w stanie Illinois, mogą złożyć skargę,
aby przeprowadzić kontrolę przez OSHA w ich miejscu pracy.
Pracownicy sektora publicznego w Illinois mogą wnosić skargi do
Illinois Department of Labor-Illinois OSHA (patrz agencje rządowe
egzekwujące przepisy prawa pracy)
PAMIĘTAJ:, Jeśli uważasz, że Twoje życie oraz życie Twoich
współpracowników znajduje się w bezpośrednim zagrożeniu, masz
prawo odmówić pracy. Może to jednak prowadzić do postępowania
dyscyplinarnego. Aby odmówić pracy trzeba uzasadnić, że :

• Istniało zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo poważnych
obrażeń ciała. "Poważne obrażenie ciała" oznacza, że część ciała
jest uszkodzona tak poważnie, że nie może funkcjonować
całkowicie lub w dużej mierze.
• W przypadku zagrożenia zdrowia musi być uzasadnione to, że
substancje toksyczne lub inne zagrożenia dla zdrowia są obecne i
zagrożenie, które powoduje może skrócić życie lub spowodować
znaczne obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej. Szkody
spowodowane przez te substancje nie musza wystąpić od razu.
• Zagrożenie, które istnieje wywołuje skutki natychmiastowe i
nieuchronne. Oznacza to, że śmierć lub poważna uszkodzenie
fizyczne może nastąpić w krótkim czasie, na przykład przed wizyta
kontrolna OSHA.
• Inspektor OSHA uznał, że bezpośrednie zagrożenie istnieje, o
czym informuje pracowników i pracodawcę, oraz, że OSHA
podejmie działanie aby zapobiec bezpośredniemu zagrożeniu.
• OSHA ma prawo do zwrócenia się do sądu federalnego, o
wydanie nakazu pracodawcy wyeliminowania bezpośredniego
zagrożeni przez pracodawcę.
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Źródła: (https://www.osha.gov/as/opa/worker/danger.html)

Najczęstsze naruszane prawa w zakresie Bezpieczeństwa i
Zdrowia w miejscu pracy
Niektóre przykłady naruszeń bezpieczeństwa i higieny pracy:
• Brak odpowiedniego sprzętu, zabezpieczającego robotników
budowlanych (dla pracujących co najmniej 10 stóp od ziemi) przed
upadkami z wysokości,
• Brak odpowiedniego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w
miejscu pracy,
• Nieprawidłowe wyłączenie źródła zasilania maszyn podczas
konserwacji przez pracowników, co prowadzi do przypadkowego
uruchomieniem urządzenia,
• Brak odpowiednich, dobrze dopasowanych respiratorów,
• Brak osłon na części ruchomych w maszyn,
• Brak odpowiedniego sprzętu chroniącego twarz i oczy
pracowników przed odpryskami cząstek, rozpryskiwanych płynów
lub niebezpiecznych gazów.
Źródła: OSHA Standards and the National Safety Council

Niebezpieczne Chemikalia
Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia niezbędnych informacji
oraz szkoleń na temat niebezpiecznych substancji chemicznych, z
którymi mają bezpośredni kontakt pracownicy. Pracodawcy muszą
posiadać :
• Spis wszystkich chemikaliów, które są używane w miejscu pracy,
• Ocenę materiałów niebezpiecznych za pomocą listy, aby ustalić,
czy powodują one raka, lub uszkodzenia układu reprodukcyjnego,
• Pisemne opracowanie programu informacyjnego, który obejmuje
zagrożenia, gdzie i w jaki sposób, można uzyskać informacje na
temat wszystkich substancji chemicznych stosowanych w miejscu
pracy,
• Prawidłowe oznaczenie pojemników z substancjami chemicznymi
z nazwą producenta oraz ostrzeżeniami na temat produktu,
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• Udostępnianie karty charakterystyki produktów (sds), która to
dostarcza informacje o zagrożeniach dla zdrowia, właściwościach
fizycznych i chemicznych produktu, oraz informacje o bezpiecznej
obsłudze, procedury przechowywania i wymagania wyposażenia
ochronnego,
• Szkolenia pracowników na temat substancji chemicznych, w tym
skutków ubocznych na zdrowie związanych z używaniem danej
substancji, a także, w jaki sposób używać daną substancje
chemiczne, przechowywać i jak transportować. Szkolenie musi
być w języku zrozumiałym dla pracownika.
Spis substancji chemicznych i Karta Charakterystyki Produktów (SDS)
muszą być dostępne dla pracowników, na wszystkich zmianach. Jeśli
nie jesteś pewien, jak obchodzić się ze wszystkimi chemikaliami lub nie
wiesz, jakie mogą wywołać skutki uboczne, należy zapoznać się Kartą
Charakterystyki Produktów. Jeśli karta (SDS) nie jest łatwo dostępna,
poproś o nią na piśmie swojego przełożonego lub OSHA przed użyciem
niebezpiecznej substancji chemicznej. Jest to ważne, aby Karta była
dostępna, w szczególności, gdy wprowadza się nowy środek
chemiczny do pracy, lub gdy istnieje zmiana w procesie obsługi tego
środka. W ciągu 15 dni od zgłoszenia, pracodawca powinien dostarczyć
kopię karty charakterystyki (Karta (SDS) ta nie jest etykietą na
pojemnikach z substancjami chemicznymi).
Jeśli pracodawca nie zastosuje się do Twoich żądań, skontaktuj się z
Arise Chicago Centrum Pracowniczym, OSHA ,lub przedstawicielem
swojego Związku Zawodowego,(jeśli jesteś jego członkiem), lub z
prawnikiem. Wszyscy pracownicy mają prawo wglądu do rejestrów
groźnych i szkodliwych substancji lub materiałów prowadzonych przez
pracodawców oraz do wyników nadzoru medycznego.
Source: OSHA’s Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200 and
OSHA’s Employee Access to Exposure and Medical Records Standard (29
CFR 1910.1020)

Uszkodzenia związane z powtarzaniem tych samych ruchów.
Pracownicy, którzy muszą wykonywać ciągle te same ruchy ryzykują
pogłębianiem uszkodzeń. Nienaturalne lub wymuszone postawy,
wibracje i niskie temperatury w miejscu pracy mogą również zwiększyć
ryzyko do uszkodzeń związanych z powtarzaniem tych samych ruchów.
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U wielu pracowników
uszkodzeń.

produkcyjnych

występują

objawy

takich

Zespół cieśni nadgarstka jest poważnym i powszechnym
uszkodzeniem związanym z powtarzaniem tego samego ruchu. To
może być uszkodzenie stałe, jeśli nie otrzyma się odpowiedniej
pomocy. Ciągle skręcanie i zginanie nadgarstków powoduje zespół
cieśni nadgarstka. Dochodzi wtedy do stanu zapalnego ścięgien
nadgarstka z uciskiem na nerw w nadgarstku powodując ból i
drętwienie.
Symptomy Zespołu cieśni nadgarstka:
• Ból i / lub drętwienie rąk;
• Mrowienie lub pieczenie rąk i pierwszych trzech palców;
• Drętwienie i / lub ból rąk podczas snu; i
• Utrata zdolności do zacisku dłoni, co prowadzi do upuszczania
przedmiotów.
Istnieją także inne rodzaje uszkodzeń związanych z powtarzaniem tych
samych ruchów, które wpływają na różne części ciała, np. szyja czy
ramiona.
Co zrobić, jeśli pracodawca narusza przepisy OSHA -BHP.
Jeśli wystąpił wypadek lub isnieje bezpośrednie zagrożenie życia,
zadzwoń pod numer 1-800-321-OSHA. Jest to serwis OSHA 24godzinny. Pomogą Ci się skontaktować z biurem najbliżej
położonym Twojego miejsca pracy.
Skontaktuj się z Arise Chicago Centrum Pracowniczym, aby dowiedzieć
się o przepisach dotyczących Twojego zdrowia i bezpieczeństwa w
pracy oraz pracownicy centrum pomogą ułożyć plan działania w celu
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
Porozmawiaj ze swoim przełożonym na temat zagrożeń, które mają
miejsce. Spisz swoje obawy i zachowaj kopię. Pokaż ten Spis swojemu
przełożonemu lub innemu pracownikowi i / lub przedstawicielowi
Związków Zawodowych, którzy również mogą świadczyć o
potencjalnym niebezpieczeństwie i niebezpiecznych warunkach pracy.
Twój pracodawca może chcieć skontaktować się z urzędem OSHA lub
stanowym serwisem świadczącym usługę konsultacji, aby dowiedzieć
się, jak poprawić bezpieczeństwo warunków pracy.
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Zadzwoń do lokalnego biura OSHA w jeśli masz problem związany ze
zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy. Możesz zadać wszelkie pytania,
dotyczące składania skargi, jeżeli pracodawca nie poprawi sytuacji
bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jeśli nie wiesz, jak dotrzeć do
lokalnego biura, zadzwoń pod numer 1-800-321-OSHA.
Złóż skargę do OSHA, jeśli pracodawca nie podejmuje żadnych kroków
w celu poprawy warunków pracy. Można to zrobić pobierając przez
Internet formularza skargi OSHA: www.osha.gov pod stronie "Workers"
lub dzwoniąc do lokalnego biura OSHA, aby poprosić o formularz.
(Patrz agencje rządowe napełniono Egzekwujące prawa pracy po
informacje kontaktowe) Wypełnij formularz i wyślij pocztą lub faksem do
biura OSHA. Pamiętaj, aby podać swoje imię i nazwisko, adres i numer
telefonu.
Pracodawca nie może nękać lub zwalniać z pracy pracownika za
złożenie przez niego skargi do urzędu OSHA . Takie działanie jest
niezgodne z prawem. Można zwrócić się do OSHA o utajnienie
nazwiska skarżącego pracownika. (Można również złożyć
nieformalną, anonimową skargę "online", ale zostanie ona rozpatrzona
nieformalnie poprzez rozmowę telefoniczna z pracodawcą. Skargi
złożone osobiście lub na piśmie maja większe z szanse, aby
dochodzenie odbyło się bezpośrednio w miejscu pracy).
Podaj konkretne, pełne i dokładne informacje, kiedy wypełniasz
formularz skargi. Pomoże to przyspieszyć proces dochodzenia.
Wymień, jeżeli jest to możliwe, jak najwięcej szczegółów dotyczących
sytuacji, w tym szczególnych zagrożeń lub wypadków, kto był w to
zaangażowany, kiedy i gdzie wypadek miał miejsce itp. Jeśli jest
możliwe, porozmawiaj z jak największą liczbą pracowników, którzy są
świadomi istniejącego problemu w miejscu pracy i jeśli wyrażą zgodę
podaj ich imiona do OSHA.
OSHA następnie będzie procesować Twoją skargę i zdecyduje, czy jest
to postępowanie, które nie musi być badane na miejscu, (problem z
reguły będzie szybciej rozwiązywany przez telefon lub za pomocą
faksu) lub czy sprawa wymaga przeprowadzenia dochodzenia w
miejscu pracy. Skargi, które wymagają przeprowadzenie dochodzenia
na miejscu zabierają więcej czasu, zależy to od wagi zagrożenia i liczby
pracowników na nie narażonych. Rozpatrzenie i badanie zagrożenia
może potrwać dłużej zanim zostanie rozwiązane.
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Masz prawo, aby podczas inspekcji OSHA inspektorowi towarzyszył
przedstawiciel pracowników. Masz również prawo do prywatnej poufnej
rozmowy z inspektorem niezależnie, od przedstawiciela pracowników.
Po kontroli przeprowadzonej przez Inspektora OSHA pracodawca i
przedstawiciel pracowników otrzymają kopie wyników. W przypadku
stwierdzenia naruszenia prawa OSHA, pracodawca może otrzymać
mandat i karę pieniężną. Pracodawca musi umieścić w miejscu
widocznym kopie mandatu i naprawić zagrożenia w terminie, który
określi agencja OSHA. OSHA sprawdzi czy pracodawca wywiązał się z
nałożonego na niego obowiązku.
Rekompensata dla pracowników po wypadkach w pracy
Obowiązkowe Ubezpieczenie pracownicze od wypadków
(“Workman’s Comp”)
Zgodnie
z
prawem
ubezpieczenia pracowniczego w
Illinois, pracownikom, którzy
chorują lub doznają uszkodzeń w
miejscu i w czasie wykonywania
pracy,
należy
się
zwrot
poniesionych
kosztów
medycznych. A także winni oni
uzyskać od swojego pracodawcy
cotygodniową
częściową
rekompensatę
utraconego
wynagrodzenia przez chorobę
lub
uraz
spowodowany
wypadkiem w pracy.

Wszyscy pracodawcy są
zobowiązani do
posiadania ubezpieczenia
pracowniczego

Rodzaje Ubezpieczenia Pracowniczego „Workers’ Compensation”:
• Tymczasowa lub całkowita niepełnosprawność tzw. (TTD). Jeśli
choroba lub uraz uniemożliwia Ci prace przez okres dłuższy niż
trzy dni robocze, masz prawo do otrzymania TTD. TTD wynosi
dwie trzecie (2/3) Twojego przeciętnego wynagrodzenia brutto,
bez godzin ponadwymiarowych. Należy pamiętać, że TTD ma
minimalne i maksymalne stawki.
• Płatności za całkowite inwalidztwo. Jeśli choroba lub uraz
spowodował częściowe lub całkowite kalectwo, masz prawo do
otrzymania dodatkowego wynagrodzenia w zależności od
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charakteru i rozległości obrażeń. Możesz także mieć prawo do
rehabilitacji medycznej lub zawodowej, jeżeli nie jesteś w stanie
powrócić do swojego zawodu.
• Śmierć. Jeżeli nastąpił wypadek przy wykonywaniu pracy, który
spowodował śmierć pracownika, małżonek/a i dzieci mają prawo
do odszkodowania.
Niezgodna z prawem jest dyskryminacja pracodawcy z powodu
złożenia przez pracownika wniosku do urzędu zajmującego się
ubezpieczeniem pracowniczym. Wszyscy pracownicy, nawet Ci z
nieuregulowaną sytuacją emigracyjną, maja prawo do ubezpieczenia
pracowniczego, a pracodawca ma obowiązek zapewnienia takiego
ubezpieczenia..
Co zrobić, jeśli ulegniesz wypadkowi w Twoim miejscu pracy.
Uzyskaj od razu pomoc medyczną. To, co może wydawać się
niegroźnym obrażeniem może okazać się poważny problem medyczny.
Masz prawo do wizyt u dwóch lekarzy i realizacji wszystkich kolejnych
skierowań lekarskich z tym związanych. Poinformuj pracodawcę
pisemnie, jakiego lekarza wybrałeś, podaj nazwisko i adres lekarza lub
szpitala, z którego usług będziesz korzystać. Nie musisz zaakceptować
lekarza, którego poleca Ci pracodawca. W przypadku poważnych lub
zagrażających życiu obrażeń (na przykład urazy głowy, poważne
krwawienie, złamania kości, poparzenia trzeciego stopnia, kontakt z
silnymi substancjami chemiczny) należy udać się do izby przyjęć
najbliższego szpitala, lub gdy tego wymaga stan zdrowia, wezwać
karetkę pogotowia. Dla niezagrażających życiu obrażeń, poszukaj
szpitala lub klinikę z działem medycyny pracy.
Należy poinformować szczegółowo lekarza, w jaki sposób uległeś
wypadkowi. Jeśli lekarz zaleca ograniczenia w wykonywaniu pracy,
poproś o nie w formie pisemnej. Upewnij się, że lekarz stwierdza, iż
Twój stan zdrowia związany jest bezpośrednio z pracą.
Przechowuj własne dane dotyczące wypadku, choćby takie jak
informacja o mokrej podłodze, co mogło przyczynić do wypadku.
Zawiadom pracodawcę tak szybko jak to możliwe, że uległeś
wypadkowi, oraz poinformuj go, gdzie się znajdujesz podając nazwę i
adres szpitala lub kliniki, którą wybrałeś, aby poddać się leczeniu. Jeśli
nie powiadomisz o tym pracodawcę w okresie 45 dni od wypadku,
możesz stracić uprawnienia do odszkodowania. Jeśli powiadomisz
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swojego pracodawcę pisemnie, powinieneś opisać wszystkie
okoliczności wypadku jak najdokładniej potrafisz, ponieważ pracodawca
może zakwestionować Twoje roszczenia do kompensacji. Mimo, że nie
musisz zaakceptować lekarza zaoferowanego przez pracodawcę,
pracodawca może wymagać, abyś poddał się badaniom
przeprowadzonym przez konkretnego lekarza lub przychodni.
Złóż wniosek do pracodawcy o zwrot kosztów leczenia i utraconych
zarobków (masz maksymalnie prawo do 2/3 swoich przeciętnego
wynagrodzenia w ramach swojego regularnego grafiku pracy za okres,
w którym nie byleś zdolny do pracy). Twój pracodawca może wymagać,
aby formalne przeprowadzić ten proces. Pamiętaj o zachowaniu kopii
notatek, dokumentacji, rachunków, lekarskich zaświadczeń itp., Jeśli
potrzebujesz dodatkowej pomocy z uzyskaniem odszkodowania
pracowniczego, możesz wybrać jedną z następujących opcji:
• Skontaktuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie
związanym z odszkodowaniem jeśli :
• Pracodawca natychmiast nie zajmie się twoją sprawą,
• Jeśli pracodawca odmawia pomocy w uzyskaniu odszkodowania,
• Potrzebujesz stałej renty
• Gdy rościsz prawa do odszkodowania za śmierć w pracy
współmałżonka lub rodzica (patrz informacje, w jaki sposób
zatrudniać i płacić prawnikowi po więcej informacji).
• Skontaktuj się ze Arise Chicago Centrum Pracowniczym, aby
uzyskać więcej informacji o swoich prawach, oraz uzyskać pomoc
w rozwiązaniu swojego problemu w miejscu pracy.
• Skontaktuj się z Illinois Workers’ compensation commission, aby
ubiegać się o odszkodowanie pracownicze (patrz agencje
rządowe egzekwujące prawa pracy).
Renta Inwalidzka
Pracownicy, którzy nie są w stanie pracować z powodu urazu lub
przewlekłej choroby mogą kwalifikować się, aby otrzymywać rentę
inwalidzką. Istnieją trzy rodzaje renty: Społeczna Renta Inwalidzka
(Social Security Disabilit), Renta Suplementująca i Renta z
ubezpieczenia prywatnego.
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Społeczna Renta Inwalidzka (Social Security Disability) wypłacana
jest osobom, które nie są w stanie pracować przez okres jednego roku
lub dłużej, ze względu na niepełnosprawność. Osoba taka dostaje rentę
inwalidzka do momentu, gdy jest zdolna ponownie funkcjonować i
pracować. Jeśli nie otrzymujesz odszkodowania pracowniczego i
spełniasz następujące wymagania kwalifikacyjne, możesz ubiegać się o
Społeczną Rentę Inwalidzką. Aby zostać zakwalifikowanym na
Społeczną Rentę Inwalidzka należy spełniać warunki
• Posiadać dłuższy staż pracy po to, aby zebrać wystarczającą ilość
tzw. Punktów/kredytów "social security” (możesz to sprawdzić w
lokalnym biurze social security, aby sprawdzić, czy masz
wystarczającą ilość .punktów/ kredytów),
• Być upośledzonym fizycznie lub psychicznie, bez możliwości
wykonywania pracy zawodowej i otrzymywać przez okres, co
najmniej
jednego
roku
"wystarczające"
wynagrodzenie
(miesięczne zarobki w wysokości 500 $ lub więcej są uważane za
"wystarczające"),
• stałe pogarszanie się stanu zdrowia, w rezultacie prowadzące do
śmierci.
W większości przypadków, renta inwalidzka zacznie być wypłacana po
szóstym pełny miesiącu Twojej niepełnosprawności. W przypadku
otrzymania
odszkodowania
pracowniczego
z
ubezpieczenia
pracowniczego, prawdopodobnie nie będziesz kwalifikował się do
świadczeń z Social Security Disability.
Przyspiesz proces rozpatrywania roszczenia wniesionego do
Społecznej Renty Inwalidzkiej -Social Security Disability. Niezbędne są
następujące dokumenty i informacje:

• Dokumentacja medyczna od swoich lekarzy, terapeutów, szpitali,
klinik oraz pracowników opieki społecznej,
• Wyniki laboratoryjne i wyniki innych testów,
• Nazwiska, adresy i numery telefonów i faksów lekarzy, klinik i
szpitali; ● nazwy wszystkich przyjmowanych leków,
• Imiona i nazwiska pracodawców oraz obowiązków w pracy w
ostatnich 15-stu latach.
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Renta Suplementująca tzw. Supplemental Security Income (SSI)
przyznawana jest osobom, które stały się niepełnosprawne i nie mają
dochodów, oszczędności lub innych aktywów, a będąc pracownikami
nie odprowadzali składek do programu SSI (przeciwieństwie do Social
Security Disability). SSI jest finansowane z ogólnych dochodów Skarbu
Federalnego Państwa i ma na celu zapewnienia dochodów osobom,
które nigdy nie pracowały (np.dzieci), lub które pracowały
niewystarczająco długo, aby kwalifikować się na Społeczną Rentę
Inwalidzką- Social Security Disability. Pracownicy, którzy ulegli
wypadkowi w pracy i przez to nie mogą pracować, nie są uprawnieni do
zasiłku SSI. Jednakże, jeśli otrzymali decyzję odmowną o przyznaniu
im Renty Społecznej -Social Security Disability ze względu na krótki
staż pracy, mogą ubiegać się o rentę suplementującą z SSI. Aby
zakwalifikować się na Rentę Suplementującą -Supplemental Security
Income, należy :
• Posiadać dochód poniżej określonego poziomu, który jest ustalany
inaczej w każdym Stanie. Zadzwoń do lokalnego biura Social
Security, aby dowiedzieć się szczegółów dotyczących poziomu
dochodów w Twoim Stanie,
• Posiadać mniej niż 2000 $ oszczędności lub aktywów na osobę
lub 3000 $ na rodzinę dwu osobową,
• Być obywatelem USA lub Rezydentem powyżej 5 lat. Niektórzy
pracownicy posiadający status emigranta nie kwalifikują się do
SSI. Zadzwoń do lokalnego biura Social Security, aby dowiedzieć
się, czy się kwalifikujesz.
Większość zasad stosowanych przy podejmowaniu decyzji o
przyznaniu Renty Społecznej- Social Security Disability stosuje się
również przy przyznawaniu Renty Suplementującej SSI. Osoby, które
kwalifikują się na SSI zwykle kwalifikuje się także, aby otrzymywać
kartki żywnościowe (LINK) i Medicaid. W przypadku otrzymania
odszkodowania pracowniczego, najprawdopodobniej nie będziesz
kwalifikował się także na Rentę Suplementująca.
Jak składać aplikacje, aby otrzymać renty z Social Security
Ubiegać się o rentę musisz osobiście w : Social Security Disability i
Supplemental Security Income. Zadzwoń do Social Security pod numer
1-800-772-1213 aby uzyskać informacje lub zlokalizować najbliższe
biuro Social Security. Biura Social Security i inne ośrodki pomocy
społecznej w Twoim sąsiedztwie mogą posiadać więcej informacji. Jeśli
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nie kwalifikujesz się do Social Security Disability lub SSI, złóż aplikacje
do ponownego rozpatrzenia.
Prywatne Ubezpieczenie. Dowiedz się, czy Twój pracodawca ma
dodatkowe prywatne ubezpieczenie zapewniające rentę, które wykupił
przez prywatną firmę. Jeśli tak, możesz mieć możliwość aby z niej
skorzystać.
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Dyskryminacja w miejscu pracy
Co to jest dyskryminacja w miejscu pracy.
Według wielu praw federalnych dyskryminacja pracowników jest
nielegalna ze względu na:
• Wiek,
• Niepełnosprawnoć,

Twoj pracodawca
nie moze traktowac cie
inaczej ze wzgledu na ktoras
z Twoich cech

• Płeć,
• Ciążę lub stan, cywilny,
• Orientację seksualną,
• Rasę i kolor skóry,
• Religię,

• Pochodzenie
narodowe/przodkowie
dyskryminowany),

(włączając

język

• Status obywatelstwa (biorąc pod uwagę ze masz prawo pobytu w
usa, to pracodawca nie może cię dyskryminować tylko ze względu
na brak jego.)
• Historię kryminalną
Pracodawca nie może dyskryminować pracownika w momencie gdy:
• Zatrudnia lub zwalnia;
• Promuje lub likwiduje etat pracy;
• Wypłaca wynagrodzenie, udziela benefity;
• Przydziela obowiązki pracy, treningi;
• Udostępnia pomieszczenia ogólnie ( stołówka, szatnia)
• Przydziela plany emerytalne, oraz renty.
Dyskryminacja ze względu na wiek
Pracodawca zatrudniający co najmniej 15 pracowników nie może
dyskryminować ich ze względu na wiek. Dyskryminacja ze względu na
wiek jest nielegalna. W szczególności dotyczy to sytuacji w momencie
zatrudniania, klasyfikacji, awansu, dyscyplinowania, odszkodowań oraz
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stosowania innych zasad lub warunków zatrudnienia ze względu na
wiek. Prawo chroni każdego pracownika w wieku powyżej 40 lat.
Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność
Prawo w US dotyczące osób z niepełnosprawnością tzw. Americans
with Disabilities Act (ADA) chroni pracowników i kandydatów na miejsca
pracy przed dyskryminacją w momencie zatrudniania, klasyfikowania,
oceniania, dyscyplinowania, odszkodowań lub stosowania innych zasad
lub warunków zatrudnienia ze względu na niepełnosprawność lub
chorobę.
Prawo to traktuje niepełnosprawność jedynie wtedy, gdy osoby z
upośledzeniem fizycznym lub psychicznym mają znacznie ograniczoną
co najmniej jedną z głównych aktywność życiowych. W rezultacie wiele
osób, które uważa się za niepełnosprawne, jest wyłączone spod prawa
ADA i nie może być w efekcie chronione.
Prywatni pracodawcy, którzy mają co najmniej 15 pracowników (lub 1
pracownika w stanie Illinois), stanowe i lokalne agencje rządowe,
agencje zatrudnienia oraz związki zawodowe nie mogą:
• Wykluczać aplikantów z widoczną niepełnosprawnością,
• Żądać od aplikantów, aby opisali swoją niepełnosprawność i
poddali się badaniom medycznym, którym inni aplikanci nie
musieli się poddać,
• Oferować
mniej
atrakcyjne
możliwości
awansu
dla
wykwalifikowanych
niepełnosprawnych
pracowników
lub
pozostawiać ich bez awansu, albo zwalniać wykwalifikowanych
pracowników z powodu niepełnosprawności,
Traktować ze względu na niepełnosprawność wykwalifikowanych
pracowników z niepełnosprawnością gorzej niż pozostałych
pracowników.
Prawo stanowi, że jeśli jesteś wykwalifikowanym pracownikiem z
niepełnosprawnością i możesz wykonać daną pracę, firma musi podjąć
odpowiednie działanie, aby Ci to umożliwić, o ile to nie stworzy
nadmiernych trudności w funkcjonowaniu firmy. Przystosowanie
stanowiska pracy do Twoich możliwości może obejmować: zmianę
sprzętu do pracy, dzięki czemu może go używać osoba
niepełnosprawna; zmiany harmonogramu prac; przystosowanie
budynku .
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Pamiętaj, że pracodawca nie ma prawa zapytać o niepełnosprawności
w momencie kiedy składasz aplikacje o pracę. Może tylko zapytać, czy
możesz wykonać daną pracę.
Jeśli uważasz, że doświadczyłeś dyskryminacji ze względu na
niepełnosprawności, możesz wnieść skargę do komisji zajmującej się
równouprawnieniem: Equal Employment Opportunity Commission,
Departamentu Praw Człowieka w Illinois Illinois Department of Human
Rights, Komisji Powiatu Cook do spraw Praw Człowieka Cook County
Commission on Human Rights lub Komisji Chicagowskiej do relacji
miedzyludzkich Chicago Commission on Human Relations. Aby
uzyskać więcej informacji, przeczytaj rozdział: Co zrobić, jeśli występuje
dyskryminacja w miejscu pracy.
Źródła: Women’s Bureau of the U.S. Department of Labor

Dyskryminacja ze względu na płeć
Dyskryminacja ta, dotyczy w szczególności kobiet. Z przepisów prawa
wynika, że nielegalna jest dyskryminacja kobiet w zakładzie pracy.
Dotyczy to między innymi ich wynagrodzeń, które są niższe od
wynagrodzeń mężczyzn mimo, że wykonują podobne lub takie same
prace. Kobieta pracująca w pełnym wymiarze godzin otrzymuje niższe
wynagrodzenie od mężczyzny. Średnio na 1 dolara wypłaconego
pracownikowi - mężczyźnie, 74 centów przypada pracownikowi kobiecie.
Jeżeli wystąpiło którykolwiek z następujących zdarzeń, to oznacza, że
doświadczyłaś nielegalnej dyskryminacji ze względu na płeć:
• Nie zaoferowano Ci lepszego miejsca pracy o wyższych
zarobkach,
ponieważ
pracodawca
założył,
że
jesteś
zainteresowana tylko "miejscem pracy dla kobiet.",
• Pracodawca zapytał cię, czy jesteś mężatką lub planujesz ślub,
masz dzieci lub planujesz dzieci, a następnie odmówił Ci
zatrudnienie lub zatrudnił na inne stanowisko, o które się starłaś,
• Zostałaś zatrudniona do pracy z niższą stawką wynagrodzenia niż
mężczyzna do wykonania podobnych lub takich samych prac.
• Po powrocie z urlopu macierzyńskiego zostałaś zdegradowana na
niższe stanowisko o niższym wynagrodzeniu,
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• Udzielałaś szkolenia mężczyźnie na stanowisko pracy, na które
później się nie zakwalifikowałaś.
Prawo: Title VII of the Civil Rights Act określające co jest nielegalne w
przypadku pracodawcy zatrudniającego co najmniej 15 pracowników:

• Niższe wynagrodzenie dla kobiet za prace taką samą lub podobną
do tej którą wykonuje mężczyzna,
• Odmowa szkoleń dla pracownic, a zaoferować je mężczyznom,
• odmowa rozpatrzenia awansu kobiecie na wyższe stanowisko
kierownicze z wyższym wynagrodzeniem,
• Niższe wynagrodzenia dla "prac żeńskich" niż dla " prac męskich",
które wymagają równych umiejętności, wysiłku, odpowiedzialności
i warunków pracy.
Źródło: Women’s Bureau of the U.S. Department of Labor

Dyskryminacja ze względu na ciąże
W Stanach Zjednoczonych niezgodne z prawem jest następujące
działanie pracodawcy zatrudniającego co najmniej 15 osób:
•

Odmowa zatrudnienia kobiety z powodu ciąży,

•

Zwolnienie lub zmuszanie pracownic do opuszczenia pracy z
powodu ciąży,

•

Zabieranie kredytu z poprzednich latach w postaci naliczonych
dodatkowych świadczeń emerytalnych lub benefitów zawiązanych
ze stażem - z powodu urlopu macierzyńskiego,

•

Zwolnienie lub odmowa zatrudnienie kobiety, która miała aborcję.

Jeśli nie jesteś w stanie pracować z powodu powikłań w czasie ciąży,
masz prawo do takich samych praw, przywilejów i korzyści jak inni
pracownicy, którzy przebywają przez krótki okres na zwolnieniu z pracy
z powodu choroby.
Ustawa Family and Medical Leave wymaga od pracodawców
zatrudniających 50 lub więcej pracowników do udzielania pracownicom
12 tygodni bezpłatnego urlopu w czasie ciąży, o ile spełniają one
podstawowe warunki wynikające z przepisów (patrz punkt na FMLA).
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Począwszy od 1 stycznia 2015 roku pracodawcy w Illinois z co najmniej
1 pracownikiem muszą dostosować warunki pracy do potrzeb i
możliwości tych pracowników lub kandydatów na pracowników, którzy
są w ciąży lub po porodzie: Przystosowanie warunków dotyczy:
• Częstszych lub dłuższych przerwy na korzystanie z ubikacji,
• Przerw na zwiększone spożycie wody,
• Przerw na krótkie odpoczynki,
• Udostępnienia intymnego pomieszczenia (ale nie łazienki) do
pompowania mleka matki, która karmią piersią,
• Zabezpieczenia miejsc siedzących,
• Pomocy przy pracy ręcznej,
• Lekkich prac,
• Czasowego przeniesienie do pracy o mniejszym wysiłku fizycznym
lub o bezpieczniejszych pozycjach ciała,
• Dostosowania miejsca pracy według przepisów,
• Nabycia lub modyfikacji sprzętu do pracy,
• Restrukturyzacji obowiązków pracy,
• Pracy w niepełnym
harmonogram prac,

wymiarze

godzin

lub

zmodyfikowany

• Odpowiedniego dostosowania lub modyfikacji badań lekarskich,
materiałów szkoleniowych lub polityki firmy,
• Przeniesienia na wolne stanowisko,
• Czasu wolnego, aby odzyskać pełną sprawność po porodzie,
• Czasu wolnego od pracy związany z ciążą, porodem lub innych
medycznych powodów związanych z ciążą lub porodem.
Pracownica, która wróciła po zwolnieniu z powodu ciąży, porodu lub
innego powodu medycznego związanego z ciążą lub porodem,
pracodawca jest zobowiązany do przywrócenia jej na wcześniej
zajmowane stanowisko pracy lub podobne, zapewniając odpowiednio
przystosowane warunki pracy. Pracodawca może odmówić wykonania
takiego zobowiązania, ale musi udowodnić, że wykonanie to stworzy
nadmierne trudności w zwykłej działalności przedsiębiorstwa.
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Pamiętaj, że żaden pracodawca nie może zmusić kobiety będącej w
ciąży, aby zaakceptowała zaproponowane warunki pracy, które nie są
dla niej odpowiednie. Jest również niezgodne z prawem, aby
pracodawca mścił się na kobiecie będącej w ciąży , gdy ta zażądała
odpowiednio przystosowanych dla niej warunków do pracy.
Źródło: Women Employed Institute, Women’s Bureau of the U.S.
Department of Labor, Illinois Department of Human Rights, Illinois
Human Rights Act
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
W Illinois pracownicy są chronieni przed dyskryminacją ze względu na
orientację seksualną od momentu zatrudniania poprzez klasyfikowanie,
ocenianie, zwalnianie, dyscyplinowanie, rekompensaty lub innych zasady
dotyczące warunków zatrudnienia. Ustawa definiuje orientację seksualną
jako homoseksualizm, heteroseksualizm, biseksualizm, lub inne, związane
ze zmianą płci.
Źródło: Chicago Commission on Human Relations

Molestowanie seksualne w miejscu pracy
Molestowanie seksualne określa się jako niechciane zainteresowanie
seksualne w miejscu pracy. Obejmuje to: dotykanie, uwagi z
kontekstem seksualnym, propozycje seksu, albo zachowanie
sugerujące chęć odbycia aktu seksualnego. Molestowanie seksualne
może przydarzyć się każdemu pracownikowi, mężczyźnie lub kobiecie.
Molestowanie seksualne jest nielegalne, w szczególności jeżeli:

• Musisz tolerować taki stan, aby uzyskać lub utrzymać pracę;
• Musisz znosić to, aby dostać np. Podwyżkę, urlop, lub na inne
profity dotyczące twojej pracy,
• Takie zachowanie występuje często i staje się trudne do
zniesienia,
• Takie zachowanie utrudnia ci pracę.
• Federalne prawo ochrania Cię także:
• Jeśli nikt inny nie był świadkiem napastliwych zachowań;
• Jeśli zachowanie napastliwe nie zagraża lub nie doprowadza do
utraty pracy;
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• Niezależnie od tego, czy molestującym jest twój przełożony,
współpracownik lub klient,
• Jeśli nękanie miało miejsce tylko raz.
Jeżeli jesteś Seksualnie molestowany:
Porozmawiaj z osobą molestującą, wyjaśniając jej, że nie jesteś
zainteresowana/y nim/nią i poproś, aby przestałą tak się zachowywać.
Taka rozmowa jest wskazana jeśli czujesz się bezpieczna/y.
Dowiedz się, czy pracodawca stworzył prawo wewnętrzne zakładu/firmy
dotyczące molestowania seksualnego. Jeśli nie ma takiej wewnętrznej
polityki, upewnij się, ze postępujesz zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
raportowania molestowania seksualnego. Nawet jeśli nie ma polityki
wewnętrznej zakładu, zgłosić nękanie seksualne do swojego
pracodawcy, najlepiej w formie pisemnej i zachowaj kopię dla siebie.
Zanotuj podejrzewane zachowania, które są niezgodne z prawem. Jeśli
jest to możliwe, zanotuj jak najwięcej szczegółów ( datę, godzinę,
miejsce, okoliczności itp.). Porozmawiaj z innymi pracownikami jeżeli
uznasz, że jest to bezpieczne. Być może inni pracownicy również
doświadczają molestowania seksualnego lub byli świadkami takiego
molestowania. Twoi współpracownicy mogą udzielić Ci wsparcia, jeśli
zdecydujesz się złożyć skargę.
Pracodawca, który zwolnił Cię z pracy, dyscyplinował lub zmienił Twoje
stanowisko pracy w odwecie za złożenie skargi o molestowanie
seksualne, działał bezprawnie.
Jeśli molestowanie będzie nadal miało miejsce, należy wykonać te
same procedury, jak opisano poniżej dla rozwiązania innych rodzajów
dyskryminacji. Można wnieść skargę o molestowanie seksualne, nawet
jeśli jesteś jedyną osobą w Twojej pracy, która doświadcza
molestowania.
Źródło: Women’s Bureau of the U.S. Department of Labor

Dyskryminacja ze względu na rasę
Przepisy określające równość praw w USA: Civil Rights Act z 1964 roku
chronią obywateli przed dyskryminacją w trakcie zatrudniania ze
względu na rasę i kolor skóry, gdy firma zatrudnia 15 lub więcej
pracowników. gdy Gdy pracodawca dyskryminuje pracownika z powodu
rasy lub koloru skóry w momencie zatrudniania, zakończenia pracy,
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awansu, wynagrodzenia, szkolenia zawodowego, lub w jakiejgokolwiek
innej sytuacji związanej z zatrudnieniem, jest to niezgodne z prawem.
Twój pracodawca nie może podjąć decyzje w kwestii Twojego zakresu
pracy na podstawie stereotypów i założeń dotyczących zdolności, które
cechują daną grupę rasową.
Jest również niezgodne z prawem, gdy pracodawca dyskryminuje
Ciebie, z powodu małżeństwa lub związku z osobą innej rasy. A także
przynależności lub związku z organizacjami i grupami etnicznymi oraz
obecności i udziału w spotkaniach szkolnych i kościelnych na ogół
związanych z pewnymi grupami etniczno-mniejszościowymi.
Etniczne slogany, rasowe "żarty", obraźliwe komentarze oraz inne
werbalne lub fizyczne zachowania ze względu na rasę danej osoby lub
jej koloru skóry, są uznawane jako bezprawne nękanie. W
szczególności jeżeli zachowanie takie stwarza atmosferę zastraszania,
wrogości w miejscu pracy. To wszystko przeszkadza w wykonywaniu
pracy przez osobę dyskryminowaną.
Pracodawca nie może:
• Fizycznie odizolować pracowników mniejszości etnicznych od
innych pracowników lub od kontaktu z klientami,
• Rutynowo przypisać przedstawicielom mniejszości miejsce pracy
w zakładach, których siedziba znajduje się w mniejszościowych
obszarach geograficznych,
• Wyłączyć mniejszości z niektórych stanowisk oraz grup lub
dokonać kategoryzacji pracowników tak, że niektóre zadania pracy
są zazwyczaj wykonywane przez mniejszości,
• Konstruować aplikację zatrudnienia tak, aby było łatwo rozpoznać
rasę i etniczność. Taka konstrukcja jest dowodem dyskryminacji,
gdzie mniejszości nie są zatrudniane lub nie otrzymują niektórych
stanowisk pracy.
Dyskryminacja na podstawie charakterystyki związanej z wyglądem takie jak kolor skóry, strukturę włosów lub pewnych rysów twarzy - jest
niezgodna z Civil Rights Act z roku 1964. Również nielegalna jest
dyskryminacja w oparciu o charakterystykę danej rasy, chyba ze jest to
powiązane z funkcjonowaniem danej firmy.
Na przykład, anemia sierpowata występuje głównie u Amerykanów
pochodzenia afrykańskiego. Polityka wewnętrzna firmy, która wyklucza
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osoby z anemią sierpowatą musi być zgodna z działalności firmy i
koniecznością wykonywania danego zawodu.
Źródło: the Equal Employment Opportunity Commission
Dyskryminacja ze względu na religie
Prawo: Title VII of the Civil Rights Act of 1964 zakazuje pracodawcom
którzy zatrudniają ponad 15 pracowników, dyskryminować z powodu
wyznawanej religii : z chwilą zatrudniania, zwalniana, awansu,
odszkodowania, szkolenia w zakresie pracy lub jakiegokolwiek innego
przywileju pracownika. Pracodawcy muszą rozsądnie dostoswać
warunki pracy dla praktyk religijnych pracownika lub potencjalnego
pracownika, chyba że spowodowałoby to nadmierne trudności dla
pracodawcy i innych pracownikow.
Przykłady przystosowania warunków pracy dla pracownika:
• Elastyczne plan pracy;
• Dobrowolne zastępstwa lub zamiany harmonogramów pracy lub
obowiązków pracy;
• Odpowiednie przydziały pracy
• Przesuniecia stanowisk pracy.
Na przykład, pracodawcy nie mogą zaplanować egzaminów lub innych
czynności w sprzeczności z potrzebami religijnymi obecnego lub
przyszłego pracownika. Nie mogą pytać o przyszłą dyspozycyjność w
konkretnym czasie i o określonych porach. Nie mogą wprowadzać
restrykcyjnego ubioru lub odmówić przestrzegania świąt takich jak np.
szabat lub inne religijne święto.
Pracodawca może odstąpić od tych zobowiązań, jeśli udowodni, że ich
wykonanie spowodowałoby nadmierne trudności w działalnosci zakladu
pracy.
Pracodawca może udowodnić nadmierne trudności w działalności
zakładu pracy wskazując, np., że praktyki religijne pracownika,
podniosą znacznie koszty administracyjne,
Zrudlo: the Equal Employment Opportunity Commission

Dyskryminacja ze względu na pochodzenie I zasada “ Mówimy
tylko po angielsku”
Zgodnie z prawem: Title VII of the Civil Rights Act of 1964
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Nielegalne jest, gdy pracodawca zatrudniający ponad 15 pracowników
odmówił zatrudnienia ze względu na Twoje pochodzenie, wygląd
charakteryzujący dane pochodzenie, kulturę z której się wywodzisz i
języka (inny niż angielski), którym się posługujesz a charakteryzuje on
dana grupę etniczną.
Pracodawca nie może odmówić Ci zatrudnienia ze względu na Twoje
pochodzenie lub kraj, w którym się urodziłeś. Podobnie pracodawca nie
może żądać więcej dokumentów z powodu Twojego wyglądu, języka,
akcentu, lub innego atrybutu sugerującego pochodzenie.
Pracodawca jest zobowiązany do stworzenia takich warunków pracy i
jej atmosfery aby nie było prześladowania pracowników ze względu na
pochodzenie lub miejsce urodzenia. Wszelkie obelgi etniczne, żarty lub
inne werbalne lub fizyczne obraźliwe zachowania dotyczące Twojej
narodowości mogą uchodzić za prześladowanie. Takie zachowanie
powoduje, ze czujesz się zastraszony lub obrażony, oraz zaburza
zdolność wykonywania Twojej pracy, lub w inny sposób wpływa na
pracę.
Zasada "mówimy tylko po angielsku" stosowana ma być przez
pracowników w zakładzie pracy. Twój pracodawca musi wykazać, że ta
zasada jest konieczna dla pewnych celów związanych z działalnością
firmy czy też ze względów bezpieczeństwa. Zasada ta bez
odpowiedniego uzasadnienia może stanowić dyskryminację ze względu
na pochodzenie. Jednak pracodawca nie może wymagać od
pracowników, aby mówili po angielsku na przerwach lub poza pracą.
Źródło: Women’s Law Project and the Equal Employment Opportunity
Commission

Dyskryminacja ze względu na obywatelstwo i nadużycia zawiązane
z dokumentacją
Dyskryminacja ze względu na obywatelstwo występuje, gdy
pracodawca odmawia zatrudnienia lub zwalnia pracownika z powodu
obywatelstwa lub statusu imigracyjnego.
Jeśli masz dokumenty uprawniające Cię do legalnej pracy, prawo
chroni Ciebie przed dyskryminacją ze względu na obywatelstwo. Na
przykład, niezgodne z prawem jest działanie, gdy pracodawca zatrudnia
wyłącznie obywateli USA i tylko pracowników posiadających zielonej
karty, chyba że jest to wymagane przez prawo, dotyczące przepisów
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lub umów rządowych. Istnieją wyjątki w prawie dotyczące
bezpieczeństwa i obrony oraz wykonawców prac rządowych.

To samo prawo, które chroni przed dyskryminacją ze względu na
obywatelstwo wymaga również od pracodawców, upewnienia się, że
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pracownicy prawnie kwalifikują się do pracy. Aby to zrobić, pracodawca
musi wypełnić specjalny formularz dla każdej osoby zatrudnionej.
Nazywa się on I-9 Employment Eligibilit Verification Form. Jesteś
zobowiązany jedynie do wypełnienia I-9 Formularza po zaoferowaniu Ci
formalnie pracy. Oto jak wygląda ten formularz.
W celu wypełnienia formularz I-9 należy dostarczyć pracodawcy
dokumenty, które udowodnią Twoją tożsamość i Twoje uprawnienia do
zatrudnienia. Dokumenty te są podzielone na trzy kategorie. Można
wybrać jeden dokument z grupy A, w którym zawarte są informacje o
Twojej tożsamości i Twoich kwalifikacjach do pracy. Można wybrać
dokument z grupy B dotyczący tylko tożsamości albo dokument z grupy
C, który informuje o kwalifikacjach i uprawnieniach do pracy.
Grupa A -Identyfikacja i autoryzacja do pracy dokumenty:
• Paszport usa (niewygasły lub wygasły)
• Obowiązujący nadal paszport zagraniczny z pieczęcią i-551 forma
i-94 wskazująca pozwolenie na pracę
• Karta rezydenta tymczasowa lub stała (formularz i-551)
• Obowiązująca nadal tymczasowa karta rezydenta (zielona) (i-688)
• Pozwolenie na prace forma (i-688a)
• Pozwolenie na prace które zawiera fotografię (forma i-688b)
• Autoryzacja do pracy forma (i-766)
• Niewygasły paszport zagraniczny z niewygasłym dowodem
przybycia- wyjazdu, oraz formularz i-94
Grupy B oraz C – Weryfikacja tożsamość i uprawnienia do pracy
Grupa B - Tożsamość
• Prawo jazdy lub stanowy dowód Indentyfikacyjny
• Legitymacja szkolna ze zdjęciem
• Dowód Wojskowy lub poborowy do Armii Wojska w U.S.,
• Wojskowa karta rodzinna,
• Karta Ochrony Wybrzeża w U.S.
• Kanadyjskie Prawo Jazdy,
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• Dowód identyfikacyjny określający pochodzenie indiańskie
• Karta do głosowania,
• Federalny, stanowy lub lokalny dowód tożsamości
Dla osób poniżej 18 roku życia, którzy nie mogą przedstawić jeden z
powyższych dokumentów, przedstawiają :
• Wyciąg z rekordów/świadectw szkolnych
• Dokumenty ze szpitala lub lekarza
• Dokumenty z przedszkola szkoły określające uczestnictwo w
zajęciach
Grupa C – autoryzacja do pracy
• Dowód identyfikacyjny określające pochodzenie indiańskie
• Oryginalny certyfikat urodzenia
• Dowód obywatelstwa (forma i-197)
• Karta social security (chyba ze “not valid for employment”)
• Certyfikat urodzenia poza granicami z dowodem u.s. obywatelstwa
(forma fs-545 lub ds-1350)
• Dowód tożsamości i obywatelstwa (forma i-179)
• Dokument rządowy zawierający
authorized” (form i-94)

w

nazwie

“employment

Sprawdź na stronie internetowej Urzędu Emigracyjnego aktualną listę
akceptowanych dokumentów www.uscis.gov/files/form/i-9.pdf.
Można wybrać, które prawnie dopuszczalne dokumenty chcesz
pokazać swojemu pracodawcy. Twój pracodawca nie może wymagać
abyś pokazał konkretne dokumenty lub więcej niż prawnie jest to
wymagane. Jeśli pracodawca zmusza Cię abyś, pokazał więcej
dokumentów niż jest to wymagane prawem lub odrzuca dokumenty,
które są autentyczne, pracodawca ten może być oskarżony o
przestępstwo nadużycia dokumentu. Pamiętaj: Pracodawca nie
powinien pytać o Twoje dokumenty przed procesem zatrudniania lub
selekcji do pracy. Zobacz prawa emigrantów w pracy, aby uzyskać
więcej informacji.
Źródła: National Immigration Law Center and the Office of Special Counsel
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Rejestr Kryminalny
Według prawa w Illinois określającego możliwości pracy dla osób
wykwalifikowanych i kandydatów tzw.: Illinois Job Opportunities for
Qualified Applicants Act, pracodawca nie może zapytać, czy brać pod
uwagę Twoją kryminalną historie (łącznie z wszelkimi aresztowania lub
wyrokami) do momentu gdy: (1) zostaniesz poproszony na wywiad
kwalifikacyjny; lub (2) otrzymałeś warunkową ofertę zatrudnienia.
Oznacza to, że potencjalni pracodawcy nie powinni żądać w ofercie
pracy informacji o Twoich aresztowaniach i przestępstwach.
Pracodawcy mogą zapytać, czy zostałeś aresztowany lub skazany za
przestępstwa po sprawdzeniu kwalifikacji i po zaplanowaniu końcowego
wywiadu kwalifikującego lub po zaoferowaniu Ci pracy. Celem tej
ustawy jest zapobieganie automatycznej dyskwalifikacji w oparciu o
historię kryminalną wykwalifikowanych pracowników. Jeśli więc
pracodawca zadaje Ci pytania o Twoją przeszłości kryminalną na
samym wstępie rozmowy, jest to naruszenie prawa, Możesz zgłosić ten
fakt do Departamentu Pracy: Illinois Department of Labor, który ustali
kary dla tego pracodawcy.
Ponadto ustawa: Illinois Human Rights Act zabrania dyskryminacji ze
względu na :
• Informacje wynikające z rejestru kryminalnego, który został
zamknięty, wykreślony, lub zaplombowany,
• Historię aresztowań, a nie samych kar.
Jeśli uważasz, że odmowna decyzja w sprawie Twojego zatrudnienia
została podjęta na podstawie rejestru aresztowań lub zaplombowanego
wcześniej rejestru karalności, możesz wnieść skargę do Departamentu
Praw Człowieka w Illinois w ciągu 180 dni od daty domniemanego
zajścia.
Istnieją pewne wyjątki od tych przepisów. Wykonanie niektórych zadań

w zakładzie pracy może wymagać szczególnego bezpieczeństwa (na
przykład praca z dziećmi), a historia kryminalna osoby starającej się o
tę pracę nie daje takiej gwarancji . Najlepiej jest skonsultować się z
Centrum Pracowniczym lub prawnikiem, jeżeli uważasz, że Twoja
historia kryminalna miała wpływ na decyzji o odmowie zatrudnienia.
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Co zrobić, jeśli występuje dyskryminacja w miejscu pracy
Przechowywać dokładne, pisemne zapisy incydentu (-ów).
Prowadzenie ewidencji lub osobistego pamiętnika jest wskazane, bo
jego zapisy mogą w przyszłości być przydatne. Jeśli uważasz, że byłeś
dyskryminowany, zapisz w jaki sposób, jak również kiedy i gdzie doszło
do dyskryminacji. Zanotuj kto doświadczył lub był świadkiem zajścia.
Zrób listę wszystkich rozmów i korespondencji z innymi pracownikami
lub zarządem dotyczących incydentu (-ów). Jeśli w końcu zdecydujesz
się złożyć skargę o dyskryminacje do agencji rządowej, przechowuj
kopie wszystkich dokumentów lub listów wysyłanych i odbieranych.
Zachowaj w szczególności rejestr wszystkich telefonów do agencji
rządowych,
służb
pomocniczych,
prawników
i
agentów
ubezpieczeniowych. Koniecznie zapisuj daty i czas rozmów w swoich
notatkach. Przechowuj te zapisy poza miejscem pracy.
Kontynuuj wykonywanie swojej pracy o jak najlepszej jakości i
wydajności i notuj wszystkie swoje wykonywane czynności.
Szczególnie ważne jest, aby upewnić się, że jakość pracy nie cierpi z
powodu stresu, który możesz odczuwać. Twój pracodawca może
krytykować Twoją wydajność pracy, ale Ty mając swoje szczegółowe
notatki, możesz wykazać, że jego zachowanie posiada symptomy
dyskryminacyjne.
Porozmawiaj z zaufanymi współpracownikami, aby dowiedzieć się,
czy doświadczyli podobnej dyskryminacji. Współpracownicy mogą
zaoferować wsparcie i sugestie. Jeśli współpracownicy doświadczyli
podobnej dyskryminacji w obecnym miejscu zatrudnienia, może zechcą
przyłączyć się do Ciebie w celu rozwiązania problemu lub służyć jako
świadkowie w Twojej sprawie.
Skontaktuj się z Centrum Pracowniczym, aby dowiedzieć się o
swoich prawach oraz ułóż plan działania w celu rozwiązania
problemów w miejscu pracy.
Zdecyduj o przebiegu akcji. Niektórzy pracownicy starają się
rozwiązać ten problem poprzez rozmowy z pracodawcą lub za pomocą
formalnych procedur dostępnych za pośrednictwem działu kadr firmy
lub tych, które są stosowane i opisane w polityce personalnej zakładu
pracy. Inni pracownicy wybierają złożenie skargi do Komisji Rządowej:
Equal Employment Opportunity jako agencji rządowej odpowiedzialnej
za egzekwowanie przepisów antydyskryminacyjnych lub do
Departamentu Praw Człowieka w Illinois, odpowiednik agencji
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państwowej. Pamiętaj, że każda agencja rządowa ma terminy składania
takiej skargi, więc jeśli wybierzesz tę opcję, masz ograniczony czas do
złożenia skargi. Można również skontaktować się z prywatnym
adwokatem, który specjalizuje się w sprawach dyskryminacji.
Powiadom pracodawcę o tym, co się
dzieje. Dowiedz się, czy w miejscu
pracy
istnieje
polityka
kadrowa
dotycząca
dyskryminacji
lub
prześladowania. Jeśli istnieje zastosuj
Uważaj na
dyskryminacje podczas
się do jej zasad. Jeśli taka polityka nie
rozmowy
istnieje, napisz list do pracodawcy i
kwalifikacyjnej!
zachowaj jego kopię dla siebie. Jeśli
rozmawiasz ze swoim pracodawcą,
poproś
zaufana
osobę
lub
współpracownika, aby był świadkiem
Waszej rozmowy. Jeśli przełożony lub kierownik jest osoba
problemowa skontaktuj się z jego / jej przełożonym.
Pytania, których pracodawca nie może zadawać przed
zatrudnieniem pracownika
(zaadoptowane z Canmybossdothat.com)

Pamiętaj, że pracodawca nie może przed zatrudnieniem
Zadawać Tobie pytań dotyczących następujących zagadnień:
Pytania dotyczące Związków Zawodowych Zadawanie pytań, np. czy
jesteś członkiem Związku Zawodowego lub czy wspierasz Związek
mogą być podejrzliwe i nie masz obowiązku odpowiadać na nie.
Możesz powiedzieć, że nie orientujesz się zbyt wiele na temat Związku
Zawodowego. Pracodawca może Cię poinformować, co myśli o
związkach „Nie ma tu Związku i chcemy aby tak to już zostało"
Wystarczy tylko abyś powiedział, że rozumiesz. Pamiętaj, że
pracownicy decydują, czy istnieje Związek Zawodowy w miejscu pracy,
a nie dana firma.
Pytanie dotyczące wieku Pracodawcy nie powinni oceniać
pracowników na podstawie ich wieku i pytać ile mają lat. Takie pytane
może wskazywać na dyskryminację. Odpowiedź na pytanie, „ kiedy
ukończyłeś szkole” daje bardzo dobre wskazówki na temat Twojego
wieku. Pracodawcy nie powinni pytać, jak długo jeszcze masz zamiar
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pracować. Pytanie zasadne to np.: "Czy masz co najmniej 18 lat" (jeśli
istnieją w danym zawodzie przepisy dotyczące zatrudnienia młodzieży)
Pytania dotyczące leków: Wielu pracodawców pyta przy pierwszym
kontakcie, czy zażywasz jakiekolwiek leki, a Ty nie chcesz mówić o
swoich lekach i kondycji zdrowotnej bo nie masz takiego obowiązku.
Jedyne pytanie, które pracodawca może zadać jest "Czy bierzesz leki,
które mogłyby wpłynąć na zdolność do wykonania tej pracy?" Bez
względu na to, jakie pytania są zadawane na temat leków, musisz tylko
poinformować pracodawcę o lekach, które mogłyby mieć wpływ na
Twoja prace.
Od momentu zaoferowania Ci pracy, pracodawca ma prawo do
uzyskania od Ciebie więcej informacje medycznych (ale powinny one
być takie same dla każdego innego pracownika). Pracodawca może
wycofać ofertę pracy na podstawie historii choroby lub stosowania
leków, które mogą mieć wpływ na Twoją zdolność do wykonywania
danej pracy. Może też odmówić zatrudnienia jeśli nie podałeś
dokładnych i prawdziwych informacji. Pracodawca nie może wycofać
oferty pracy tylko dlatego, że jesteś nosicielem wirusa HIV.
Pytanie dotyczące niepełnosprawności Pracodawca nie może
zapytać Ciebie, czy jesteś osobą niepełnosprawną. Może zapytać "czy
jesteś w stanie wykonać daną pracę, bez zmiany warunków pracy czy
też dostosowania ich do Twoich możliwości ?" Nawet jeśli trzeba
będzie wprowadzić zmiany związane z niepełnosprawnością, nie
musisz o tym informować, zanim nie zostaniesz zatrudniony na dane
stanowisko.
Pytania dotyczące wypadków. Pytanie, czy kiedykolwiek miałeś
wypadek w pracy lub złożyłeś wniosek o rekompensatę do
ubezpieczenia pracowniczego, może świadczyć, że pracodawca chce
sprawdzić czy jesteś osobą niepełnosprawną. Oczywiście, może on
także próbować dowiedzieć się, czy jesteś pracownikiem, który zna
swoje prawa związane z ubezpieczeniami pracowniczym.
Pytania dotyczące religii. Pytanie, jaką religię praktykujesz i w jaki
sposób to czynisz, może być objawem dyskryminacji religijnej. To
pytanie może być też zasadne, gdy pracodawca wyjaśni wymagania
związane z praca i pyta, czy możesz im sprostać (na przykład, "dana
praca wymaga obecności w sobotę i niedzielę. Czy to będzie
problematyczne?"). Masz prawo, aby prosić o zmianę warunków pracy i
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dostosowanie ich do Twoich potrzeb ze względu na praktyki religijne,
ale dopiero po otrzymaniu pracy.
Pytania dotyczące skąd pochodzisz Pytania "z jakiego kraju
pochodzisz ?," oraz "jaki jest Twój język ojczysty ?," czy też "Czy
zmieniłeś swoje nazwisko ?," lub "Czy urodziłeś się w USA?" sugerują,
że pracodawca chce wiedzieć więcej o Twoim "pochodzeniu". Jedynymi
pytaniami powinno być: czy jesteś, w stanie udowodnić , że możesz
pracować w U.S." lub w jakim języku mówisz."
Pytania dotyczące dzieci i opieki nad dziećmi To bardzo typowe dla
pracodawcy, aby podejrzewać, że rodzice, zwłaszcza kobiety, będą
bardziej roztargnione lub potrzebują więcej czasu wolnego. Nie
powinieneś/as być pytany/a ile posiadasz dzieci lub czy planujesz je
mieć. Wszystko, o co możesz być zapytany/a to, czy możesz spełnić
wymagania związane z danym stanowiskiem, po opisaniu planu pracy i
wymogu godzin nadliczbowych.
Pytania na temat historii kryminalnej Jest zazwyczaj bardzo trudno
znaleźć pracę, jeśli masz historie kryminalną. Można uważać za
dyskryminację, gdy pracodawca nie zamierza zatrudniać żadnych
pracowników z historią kryminalną, w szczególności, że wyższy
odsetek mniejszości narodowych posiada historię kryminalną. Niektóre
stany ustalają limity na pytania, które można zadać, w zależności od
rodzaju przestępstwa i jego daty. Generalnie, pracodawcy nie powinni
pytać: "czy kiedykolwiek zostałeś aresztowany?" (bo np. nie uznano Cię
za winnego). Najbardziej uzasadnione pytania o karalności są wtedy ,
gdy odnoszą się do pracy (jak na przykład księgowy, który już raz
został skazany za defraudację).
Pytania nie dotyczące pracy Pytania na tematy osobiste, które nie są
powiązane z pracą i jej wykonywaniem są czasem problematyczne.
Dane osobowe stanowią informacje dla pracodawcy, który
prawdopodobnie będzie chciał zatrudnić osoby najbardziej jemu
podobne (na przykład, jeśli pracodawcy pytają, o kluby lub grupy
społeczne z którymi jesteś związany, zamiast pytać, czy jesteś aktywny
w organizacjach zawodowych).
Pytania które są uzasadnione, aby je zadać
Najczęstsze pytania o: imię i nazwisko, adres, rodzaj pracy, którą
chcesz wykonywać lub dotyczące obecnego pracodawcy i pracy oraz,
czy można skontaktować się z Twoim pracodawcą. Pytania dotyczące
Twojego wynagrodzenia, powodu opuszczenia ostatniej pracy, służby
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wojskowej. Pytanie o referencje, informacje kontaktowe. Mogą też być
pytania, czy będziesz w stanie wykonać każdą czynność pracy
(podnosić pudła, prowadzić pojazd przez określoną liczbę godzin, stać
przez dłuższy czas na nogach, czy też pracować w weekendy w
zależności od potrzeb, etc.). Jedynym powodem, aby zadać pytania
osobiste są, te które wiążą się z pracą, nazywane "bona fide
Pracowniczych Kwalifikacji" (BFOQ) lub z powodu prawnego nakazu,
oraz formalnego planu monitorowania ilu pracowników mniejszości jest
zatrudnianych.
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Prawa Emigrantów W Miejscu Pracy
Pracownicy-Emigranci zazwyczaj mają te same prawa pracy i zasady
zatrudnienia jak rdzenni obywatele U.S.A. W tym rozdziale
szczegółowo będziemy omawiać, niektóre szczególne zasady, które
dotyczą pracowników-emigrantów w Stanach Zjednoczonych.
Autoryzacja pozwalająca na legalną pracę.
Prawo imigracyjne wymaga od pracodawców, aby tylko zatrudniać
pracowników, którzy mają zezwolenie na prace wydane przez rząd
Stanów Zjednoczonych do pracy w tym kraju. Prawo wymaga od
pracodawcy weryfikacje tożsamości i uprawnienia do pracy dla każdego
pracownika przez niego zatrudnionego. Dlatego wszyscy pracownicy,
nie tylko emigranci, musza wypełnić formularz I-9 (forma weryfikująca
tożsamość i prawo do pracy) po zaoferowania miejsca pracy.
Pracodawca musi poprosić o wypełnienie formularza I-9 w ciągu
pierwszych 3 dni od rozpoczęcia pracy. I-9 Formularz zawiera listę
dokumentów, które trzeba pokazać, aby ustalić tożsamość oraz
autoryzację do pracy. Ty jako pracownik, a nie pracodawca, masz
prawo wyboru, które z wymienionych dokumentów masz zamiar
pokazać pracodawcy. Pracodawca nie może żądać do wglądu różnych
dokumentów. Jest to niezgodne z prawem. Na przykład, pracodawca
nie może żądać, aby pokazać zieloną kartę, jeśli masz inne dokumenty
wymienione w formularzu I-9, potwierdzające prawo do pracy w USA.
Jeżeli pracodawca nie pozwala Ci sam określa jakie masz dokumenty
pokazać może być oskarżony o dyskryminację zwaną "nadużyciem
dokumentów " (patrz na rozdział Dyskryminacja ze względu na
obywatelstwo i nadużycia dokumentów).
E-Verify – elektroniczna weryfikacja danych
E-Verify jest federalnym programem, który umożliwia pracodawcy
weryfikacje uprawnień do pracy w Stanach Zjednoczonych. Program
jest obowiązkowy tylko dla federalnych wykonawców, podwykonawców
oraz dostawców, dużych firm i przedsiębiorstw, w niektórych
kategoriach uznanych za ważne dla bezpieczeństwa narodowego. W
stanie Illinois, wszystkie inne firmy mogą dobrowolnie uczestniczyć w
programie E-Verify. Każda firma korzystająca dobrowolnie z E-Verify
musi zamieścić w widocznym miejscu oświadczenie stwierdzające, że
bierze udział w programie. E-Verify powinno być używane tylko w celu
sprawdzenia nowych pracowników i nie powinno być wykorzystywane
do ponownego sprawdzenia informacji w odniesieniu do obecnych
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pracowników lub pracowników zatrudnionych wcześniej zanim firma
podpisała zgodę na program E-Verify.
Po zatrudnieniu nowego pracownika, pracodawca uczestniczący w
programie E-Verify, w ciągu trzech dni roboczych ma obowiązek (72
godziny) dostarczyć dokumenty i informacje otrzymane przez nowego
pracownika. Informacje te są porównywane z danymi w biurze Social
Scurity i Homeland Security. E-Verify wysyła wyniki analizy do
pracodawcy. Jeśli występują nieścisłości, pracodawca powinien
zapewnić pracownikowi możliwość skorygowania informacji.
W dniu 1 stycznia 2010 roku, w stanie Illinois zmieniło się prawo w
danych prywatnych w miejscu pracy znane jako ustawa (820 ILCS 55/).
Zgodnie z tym prawem, pracodawcy w Illinois są zobowiązani są do
podpisania oświadczenia w momencie przystąpienia do programu EVerify. W oświadczenie pracodawca potwierdza, że otrzymał niezbędne
materiały szkoleniowe do programu E-Verify z Departamentu
Bezpieczeństwa ("DHS") oraz, że wszyscy pracownicy którzy będą
zarządzać tym programem przeszli internetowe szkolenie dotyczące EVerify. Ponadto przepisy te zobowiązują pracodawcę do opublikowania
informacji dotyczących sposobu przeprowadzania weryfikacji i
niektórych procedur, które chronią przed dyskryminacją. Pracodawca
musi zachować podpisany oryginał oświadczenia oraz dowód odbytego
szkolenia pracowników.
Niektórzy pracodawcy nadużywają program E-Veryfy lub nie są
świadomi wszystkich jego zawiłości. Jeśli uważasz, że Twój
pracodawca nie stosuje się do zasad zawartych w E-Verify, na przykład
ponownie weryfikuje posiadanie Zielonej Karty, lub przeprowadza
weryfikacje dotychczasowych pracowników, należy natychmiast
skontaktować się z Arise Chicago Centrum Pracowniczym, które może
stwierdzić, czy pracodawca przestrzega zasady dotyczące weryfikacji.
Centrum Pracownicze może pomóc Tobie i Twojemu pracodawcy
uzyskać informacje dotyczące Twoich praw jako pracownika i
emigranta, a także poinformować jakie są Twoje możliwości
rozwiązywania zaistniałych problemów z dokumentacją.
Ponowna weryfikacja i autoryzacja do pracy
W niektórych przypadkach pracodawca ma obowiązek zwrócić się do
pracowników o ponowny wgląd do dokumentu autoryzacji do pracy ( już
po wypełniłem formularza I-9, gdy zostali zatrudnieni). Ma to miejsce,
gdy dokument autoryzacji do pracy miał datę ważności. Nazywa się to
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"re-weryfikacja" czyli ponowna weryfikacja, aby upewnić się, że nadal
posiadasz prawo do pracy. Na przykład, jeśli w tym czasie byłeś
zatrudniony na podstawie dokumentu potwierdzającego pozwolenia na
pracę, który miał datę ważności. Pracodawca powinien w dniu
wygaśnięcia ważności lub przed tą datą, zażądać dokumentu
potwierdzającego Twoje uprawnienie do pracy. Jest jednak Twoim
wyborem, który dokument(y), przedstawisz aby udowodnić, że możesz
pracować. Oznacza to, że pracodawca nie może wymagać, abyś
zaprezentował kolejne zezwolenie do pracy z nową datą ważności, tak
długo, jak masz inne dokumenty, na podstawie których masz prawo do
kontynuowania pracy.
Pracodawcy, którzy otrzymują kontrakt od rządu federalnego mogą
wymagać ponownej weryfikacji uprawnień do pracy wszystkich swoich
pracowników.
Jeżeli dostarczyłeś dokumenty, które świadczą o Twoim statusie
stałego rezydenta (masz zieloną kartę, formularz I-551), wówczas
pracodawca NIE może ponownie poprosić o dokumenty. Wprawdzie
zielona karta ma datę ważności, co tylko oznacza, że karta musi być
odnowiona, ale zezwolenie na pracę nie wygasło. Pracodawca nie
powinien prosić o dokumenty ponownie, ponieważ masz autoryzacje do
pracy w USA na stałe zgodnie z Twoim statusem. Podobnie, jeśli nie
udzielono Ci azylu, a masz pozwolenie na pracę, więc wskazane jest,
aby przedstawić dokumenty, które są wymienione w formularzu I-9, ale
te, które nie mają daty ważności. Na przykład, można pokazać kartę
identyfikacyjną lub prawo jazdy w celu ustalenia tożsamości
użytkownika i nieograniczoną niczym kartę Social Security zawierającą
Twoje nazwisko i numer ubezpieczenia społecznego (bez notatki
"ważna do pracy jedynie za zgodą DHS").
Ponadto, jeśli jesteś uważany za "stałego" pracownika, pracodawca nie
powinien wymagać ponownej weryfikacji zezwolenia na pracę w
następujących okolicznościach:
• Jeśli skarżysz się na warunki pracy,
• Po powrocie z tymczasowego zwolnienia z powodu braku miejsca
pracy, jeśli ta przerwa nie przekracza 3 lata,
• Za karę, jeśli jesteś zaangażowany w działalność związków
zawodowych lub spotykasz się z innymi pracownikami aby
wspólnie walczyć o korzystne dla was zmiany warunków pracy,
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• Po chwilowym urlopie zatwierdzonym przez pracodawcę, takim jak
urlop rodzinny lub urlop medyczny,
• Tylko dlatego, że awansowałeś , czy zostałeś zdegradowany lub
dostałeś podwyżkę wynagrodzenia,
• Jeśli jesteś przeniesiony do innej jednostki ale ciągle pracujesz dla
tej samej firmy,
• Jeśli zostałeś przywrócony do pracy z powodu decyzji arbitra
pracy lub innej decyzji.
Pracodawca może ponownie zweryfikować dokumenty autoryzacji do
pracy wszystkich pracowników (w tym kierowników i menadżerów),
stosując zasadę, że wszyscy pracownicy są traktowani tak samo. Jeżeli
pracodawca dokonuje ponownej weryfikacji dokumentów, zezwoleń do
pracy tylko niektórym, konkretnym pracownikom jest to niezgodne z
prawem. Świadczy to o zamiarze dyskryminowania pracowników ze
względu na ich status imigracyjny (taki jak brak obywatelstwa Stanów
Zjednoczonych) lub innego pochodzenia. Gdy pracodawca nie ma
intencji dyskryminowania, może ponownie dokonać weryfikacji
dokumentów autoryzacji pracy, ale wszystkich pracowników.
Źródło: lhttp://www.nilc.org/provworkauth.html

Kontrola Urzędu Emigracyjnego : Immigration & Customs
Enforcement (ICE) I-9 Rewizja :
Podczas kontroli I-9, urząd emigracyjny (ICE) kontroluje dokumenty
pracodawców, aby upewnić się, że są one zgodne z prawem
imigracyjnym. W ramach tej kontroli, ICE może przeglądać formularze
pracowników "I-9".
Formularz I-9 jest dokumentem, który wszyscy pracownicy są
zobowiązani wypełnić, gdy zaczynają nową pracą. Prawdopodobnie już
wypełniłeś formularz I-9 kiedy po raz pierwszy rozpocząłeś pracę w
obecnej firmie. ICE zweryfikuje informacje zawarte w formularzach i
porówna nazwiska pracowników, numery ubezpieczenia społecznego
(SS), lub inne numery identyfikacyjne ze swoja bazą danych
rządowych, aby upewnić się, ze informacje są prawidłowe.
ICE będzie również wyszukiwać brakujących informacji na formularzach
I-9 . Po kontroli dokumentów, ICE poda pracodawcy wykaz wszystkich
pracowników z potencjalnymi problemami wynikającymi z formularza I9. Na koniec, ICE określi, czy pracodawca złamał prawo. Jeśli
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pracodawca złamał prawo, ICE może wyznaczyć mu grzywnę lub
nawet aresztować pracodawcę.
Jak zachować się gdy pracodawca mówi, że jest problem z Twoimi
dokumentami
Jeśli pracodawca mówi, że istnieje problem z dokumentami, które
dostarczyłeś do niego, kiedy zostałeś zatrudniony, zachowaj się
następująco:
1. Znajdź dokumenty (na przykład prawo jazdy, kartę Social
Security, zielona kartę, etc.) które pokazałeś Twojemu
pracodawcy, dzięki czemu można sprawdzić, czy zawarte w
nich informacje są zgodne z informacjami, które posiada
pracodawca.
2. Poproś pracodawcę, aby podzielił się z Toba szczegółami
problemów, które zostały znalezione w Twoich dokumentach.
3. Poproś pracodawcę o opisanie konkretnego problemu,
związanego z dokumentami a znalezionego przez ICE.
4. Jeśli masz ważne dokumenty, które mogą pomóc rozwiązać
ten problem, należy je przedstawić pracodawcy. Jeśli
przedstawisz odnowione lub inne dokumenty, pracodawca
wyśle je do urzędu ICE. Urząd ten może wtedy poprosić Cię
o wywiad. Ważne jest, abyś pamiętał, że jeśli ICE odkryje
podczas wywiadów, że jesteś nieuprawniony do pracy, może
Cię aresztować.
5. Jeżeli ICE znalazł problemy z dokumentami, a Ty nie
zdecydujesz się przedstawić nowych dokumentów, aby go
rozwiązać problem, możesz zostać zwolniony.
Czego pracodawcy nie wolno robić podczas weryfikacji I-9 ?
• Twój pracodawca nie może wskazać jakie dokumenty
potwierdzające Twoje zezwolenie na pracę lub Twoją tożsamość
masz przedstawić (na przykład: zieloną kartę, Autoryzację do
pracy-Employment Authorization Document-EAD, paszport).
Możesz przedstawić każdy dokument lub kombinacje dokumentów
wymienionych na formularzu I-9, z wyjątkiem przypadku, gdy
urząd ICE zidentyfikował konkretny problem z dokumentem.
• Twój pracodawca nie może różnicować pracowników w trakcie
wypełniania formy I-9, ze względu na status imigracyjny, rasę,
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pochodzenie, kolor skóry, religię, czy płeć. Oznacza to, że
pracodawca nie może ograniczyć weryfikacji wewnętrznej formularza I-9, w stosunku do niektórych pracowników, albo dać
różnymi
pracownikom
różne
terminy
na
dostarczenie
dokumentów.
• Pracodawca nie może wypowiedzieć pracy z powodu kontroli
formularza I- 9 przez ICE, bez uprzedniego umożliwienia Ci
dostarczenia zaktualizowanych dokumentów lub przedstawienia
innego rozwiązania z Twoimi dokumentami.
• Twój pracodawca nie może zmusić Cię do rozmowy na temat
statusu imigracyjnego. Masz prawo zachować milczeć. Źródło:
http://www.nilc.org/document.html?id=355
Co robić w przypadku kontroli Urzędu Emigracyjnego ICE
Urzędnicy emigracyjni ICE są odpowiedzialni za administrowanie i
egzekwowanie
regulujących
praw
imigracyjnych kraju. Znani są oni z tzw.
"nalotów" na miejsca pracy, gdzie
pracują emigranci.
Jeśli jesteś pytany przez urząd ICE lub
inny organ ścigania, niezależnie od
tego, czy posiadasz odpowiednie
dokumenty, czy nie, masz prawo do:

PAMIETAJ:

Masz prawo zachować
milczenie podczas
kontroli ICE

• Zachowania
milczenia
i
nieodpowiadania na pytania, w tym
pytania o tym, gdzie się urodziłeś, czy masz odpowiednie
dokumenty lub jak dostałeś się na teren Stanów Zjednoczonych,
• Nieokazania swoich dokumentów tylko dlatego, że wyglądasz
inaczej, posiadasz akcent lub nie mówisz po angielsku;
• Odmowy przedstawicielom służby emigracyjnej czy policji wejścia
do Twojego domu bez podpisanego nakazu przeszukania.
Jeśli jesteś zatrzymany lub aresztowany przez urząd emigracyjny ICE
lub innych organ ścigania, masz prawo do:
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• Zachowania milczenia i nieodpowiadania na pytania, np. O tym,
gdzie się urodziłeś, czy masz odpowiednie dokumenty lub jak
dostałeś się na teren stanów zjednoczonych .;
• Rozmowy telefonicznej z rodziną lub prawnikiem (zapamiętaj
numer telefonu twojego prawnika!);
• Otrzymania listy tanich usług prawników emigracyjnych, jeśli nie
masz prawnika;
• Konsultacji z prawnikiem, zanim odpowiesz na wszelkie pytania i
obecności prawnika w czasie rozmowy,
• Zwolnienia z więzienia za kaucją (o ile nie zostałeś skazany za
niektóre poważne przestępstwa);
• Niepodpisywania dokumentów, których w pełni nie rozumiesz;
• Niepodpisywania dokumentów, świadczących o dobrowolnym
poddaniu się deportacji z terenu usa, w zamian za wycofanie
sprawy sądowej (bo możesz mieć prawo do pobytu);
• Rozmowy z konsulatem twojego kraju
• Stawienia się przed sędzia emigracyjnym,
• Właściwego traktowania.
Możesz zwiększyć swoje szanse na deportacje jeśli odpowiesz na
pytania, bez uprzedniego porozumienia się z prawnikiem, posiadasz
fałszywe dokumenty, uciekasz przed oficerami emigracyjnymi lub
opierasz się aresztowaniu. Kłamstwo przekazane agentowi rządowemu
jest przestępstwem, więc dopóki nie porozmawiasz ze swoim
adwokatem, milcz, kiedy zadawane są Ci pytania. Nawet jeśli już
odpowiedziałeś na kilka pytań, nadal możesz odmówić odpowiedzi na
inne, dopóki nie porozumiesz się z prawnikiem.
Jeśli jesteś źle traktowany przez oficerów emigracyjnych ICE lub
policję, i jesteś w stanie:
• Zapytaj urzędnika o jego / jej numer identyfikacyjny, nazwisko lub
inne informacje i zapisz to,
• Zapisz imiona nazwiska i numery telefonów świadków,
• Zażądaj natychmiastowej pomocy
obrażenia, jeśli jesteś ranny,
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medycznej

i

sfotografuj

• Skontaktuj się jak najszybciej z organizacją społeczną lub
prawnikiem.
Jeśli posiadasz dokumenty upoważniające Cię do pobytu w Stanach
Zjednoczonych należy nosić je ze sobą, aby uniknąć deportacji lub
oskarżenia o popełnienie przestępstwa. Zachowaj też kopię Twoich
dokumentów emigracyjnych. W razie potrzeby skontaktuj się z
członkiem rodziny lub przyjacielem, który będzie w stanie Ci je
przesłać.
Źródło: Adapted from the National Lawyer’s Guild “Know Your Rights”
pamphlet www.nlg.org/resources/kyr/kyr_English2004.pdf
“Masz Prawo Zachować Milczenie”
www.nlg.org/sites/default/files/kyrpamphlet%20Eng%202014%20FINAL.pdf

Wiza typu U tzw. U Visa– Dla ofiar niektórych przestępstw
Wiza typu-U może być korzystna dla emigranta, który został uznany za
ofiarę konkretnego przestępstwa w czasie gdy czynnie pomagał
odpowiednim organom ścigania przy dochodzeniu przestępstwa lub
kiedy tylko służył im pomocą.
Wiza U zapewnia ofierze przestępstwa, który nie posiada legalnego
statusu emigranta, tymczasowy pobyt w Stanach Zjednoczonych, przy
jednoczesnym wspieraniu organów ścigania. Jeżeli spełnione są
określone warunki, osoba bez statusu emigranta może ostatecznie
uzyskać zieloną kartę.
Aby móc ubiegać się o wizę typu-U, ofiara musi przedstawić certyfikat z
jednostki organu ścigania wypełniony przez ten organ/agencję
certyfikującą. Agencjami, które mogą taki certyfikat wystawić, są
wszystkie instytucje odpowiedzialne za dochodzenie, ściganie, karanie
lub skazywanie za działania przestępcze, w tym między innymi:
• Federalne, stanowe i lokalne organy ścigania;
• Federalne, stanowe i lokalne urzędy prokuratury;
• Federalni, stanowi i lokalni sędziowie;
• Federalne, stanowe i lokalne organy zajmujące się ochroną
rodziny tzw. Family protective services;
• Komisja zajmująca się równością zatrudnienia i dyskryminacją
:equal employment opportunity commission;
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• Państwowe i stanowe wydziały pracy,
• Inne agencje śledcze.
Należy pamiętać, że samo naruszenie ustawy tzw. Fair Labor
Standards nie stanowi o przestępstwie, które kwalifikuje ofiarę do
uzyskanie wizy typu-U, ale jeśli występuje w połączeniu z jednym z
następujących przestępstw, osoba może ubiegać się o wizę- U.
Dotyczy to
• Przymusowej pracy , handlu ludźmi ( osoba otrzymała część lub w
ogóle nie otrzymała wynagrodzenia za pracę, czasami zdarza się,
że pracodawca "przemyca" pracownika do kraju i pracownik ten
musi spłacić "długu" pracując za darmo),
• Straszenia organami ścigania tzw. Obstruction of justice (
pracodawca grozi że zadzwoni do urzędu emigracyjnego lub
zwolni pracownika z powodu krytyki warunków pracy, płacy itp.),
• Manipulowania, krzywoprzysięstwa (czyli pracodawca zastrasza
świadka lub usiłuje uniemożliwić pracownikom współpracujących z
urzędem pracy dol lub innym organem ścigania, itp.),
• Wykorzystywania seksualnego, gwałtu, napaści seksualnej,
(pracownik jest ofiarą któregokolwiek z tych przestępstw
seksualnych i dodatkowo nie otrzymuje takiego wynagrodzenia za
pracę, jakie mu prawnie przysługuje),
• Szantażu, wymuszenia (może to być również związane ze
statusem imigracyjnym pracownika),
• Napaści, ataku fizycznego na pracownika,
• Oszustwa
związanego
z
zagranicznymi
kontrahentami
(pracodawca zatrudnił pracownika z za granicy pod fałszywym
pretekstem, oszustwa, itp.)
Inne kwalifikujące przestępstwa do uzyskania wizy typu U obejmują w
szczególności: napaści na tle seksualnym, wykorzystywaniu
seksualnym, kazirodztwa, ataku, napadu fizycznego, morderstwa,
nieumyślnego spowodowania śmierci, przemocy, gwałtu i porwania.
Wiza typu-T tzw. T–Visa dotyczy handlu ludźmi
Wizy typu-T są udostępniane osobom, które są ofiarami brutalnego
handlu ludźmi. (Patrz Handel Ludźmi) Wnioskodawcy mają prawo do
otrzymania pozwolenia na pracę po zatwierdzeniu ich aplikacji. Osoby,
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którym zostają udzielone wizy typu-T, mogą ostatecznie uzyskać
zieloną kartę za trzy lata po przyznaniu
Wizy typu - T.
Kwalifikacje na wizę typu T
Osoba musi być ofiarą, "handlu ludźmi", która:

• Została przemycona, seksualnie wykorzystana, zmuszana siłą do
aktów seksualnych, oszustwa,
• Ma mniej niż 18 lat;
• Była nakłaniana siłą do przymusowej pracy, niewolnictwa za długi
lub całkowitej niewoli. Przykładem tego mogło by być zmuszanie
kogoś do pracy bez płacenia wynagrodzenia lub tylko obiecując
przyszłe wynagrodzenie albo potrącanie dodatkowych kosztów od
wynagrodzenia pracownika tak, że pracownik nigdy nie będzie w
stanie spłacić pracodawcy długu.
Aby kwalifikować się na wizę typu- T:
• Osoba, która stała się ofiarą handlu ludźmi musi być obecna w
Stanach Zjednoczonych,
• Osoba ta doznałaby skrajnych trudności oraz poważnych szkód,
jeżeli została by usunięta ze Stanów Zjednoczonych,
• Osoba kwalifikuje się jako osoba niezbędna w dochodzeniu lub
ściganiu podmiotów handlu ludźmi lub, która ma mniej niż 18 lat.
Starsi emigranci powinny również złożyć odpowiednie dokumenty
do organów ścigania, jeśli to możliwe. Ofiary dziecięce poniżej 18
roku życia nie muszą wykazywać, że wspierały proces i prace
organów ścigania w trakcie dochodzenia lub ścigania handlarzy.
Źródło:

http://icwclaw.org/services-available/victims-of-trafficking-and-

violence-protection-act-t-and-u-visas/
Social Security i tzw. List “No-Match”
Każdego roku tysiące pracowników amerykańskich otrzymuje tzw. list
"no-Match" z urzędu ZUS w USA zwanego: Social Security
Administration (SSA). SSA oraz pismo "No-Match" zostaje wysłane,
gdy imię, nazwisko lub numer ubezpieczenia społecznego zapisywany
na formularzu podatkowym W-2 nie zgadza się z ewidencja SSA. Te
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listy są wysyłane tak, aby pracownicy i pracodawcy mogli skorygować
ewentualne błędy w celu upewnienia się, że zarobki pracownika są
poprawnie zapisane dla przyszłych świadczeń emerytalnych lub
rentowych.
Istnieją 3 rodzaje pism "no-mach":
1. List wysłany do domu pracownika;
2. Pismo wysłane do pracodawcy, ponieważ ssa nie posiada
prawidłowego adresu domowego pracownika;
3. List wysłany do pracodawcy zatrudniającego 10 lub więcej
pracowników z nieodpowiednymi danymi określonymi w
systemie "no-mach"
List "no-match" nie oznacza, że pracownik lub pracodawca celowo
podał błędne informacje do SSA lub, że pracownik nie posiada
dokumentów. Często pracownicy otrzymują list "no-match", z uwagi na
niekompletne dane, błędy w formularzu W-2 lub nazwisku pracownika
(np. zmieniło się z powodu małżeństwa lub rozwód). Zwrócić należy
uwagę, że listy „no-match” trafiają częściej do pracowników imigrantów
dlatego, że np. mają dwuczłonowe nazwiska, pomylone nazwiska bo
czasem nie potrafią prawidłowo przeliterować swojego nazwiska
zapisywanych w różnych dokumentach prawnych. Wreszcie list "nomatch" otrzymują pracownicy, którzy kiedyś pracowali bez zezwolenia,
ale uzyskali status prawny i poprawny SSN, lecz nadal pracują
posługując się starym numerem SSN w obawie przed utratą pracy.
Pracodawca nie może zwolnić, zawiesić lub dyskryminować
pracownika, któremu urząd SSA przysłał list "no-match", ponieważ
list ten sam w sobie nie jest dowodem, że pracownik nie posiada
właściwych dokumentów. Pisma "No-Match" są wysyłane pracownikom,
aby dać im możliwość skorygowania informacji przekazanych wcześniej
do urzędu SSA. Taka korekta jest potrzebna, by odpowiednie składki
trafiły do urzędu SSA. List "no-match" zwykle nie daje pracodawcy
podstawy do dyscyplinowania lub zwalniania pracownika. Pracodawca,
który tak postępuje i zwalnia lub dyscyplinuje pracownika może być
oskarżony o naruszanie przepisów antydyskryminacyjnych.
List "no-mach" nie zobowiązuje pracodawcę do żądania od pracownika
dostarczenia jego karty ubezpieczenia społecznego SS, lub innych
emigracyjnych dokumentacji. Jeśli pracodawca wymaga ponownej
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weryfikacji w oparciu wyłącznie o pismo "no-match", pracodawca ten
może być oskarżony o naruszanie prawa.
SSA nie egzekwuje prawa emigracyjnego. Pracownicy na ogół nie
potrzebują się obawiać o ich status emigracyjny i konsultować to
ze swoim pracodawcą.
Informacje dotyczące listów "no- mach" z urzędu SSA ciągle się
zmieniają. Aby sprawdzić najbardziej aktualnych informacji, prosimy
odwiedzić stronę internetową National Immigration Law Center:
www.nilc.org.
Źródło: the National Immigration Law Center
Co zrobić jeżeli dostanie się list “No-Match” z urzędu SSA
• Nie panikuj.
• Jeśli należysz do związku zawodowego, skontaktuj się z jego
przedstawicielem i poprosić aby związki, towarzyszyły ci we
wszelkich spotkaniach z kierownictwem zakładu pracy. Związek
może także wspierać pracowników przed odwetem pracodawcy.
Jeśli nie należysz do związku zawodowego, poproś
współpracownika aby towarzyszył ci podczas spotkania z
pracodawcą,
• Poproś pracodawcę o kopie listu.
• Nie rozmawiaj na temat twojego status emigracyjnego.
• Nie rzucaj pracy tylko dlatego, że twoje nazwisko znalazło się na
liście “no-match”,
• Nie musisz informować pracodawcę jeżeli to ty otrzymałeś list na
adres domowy. To oczywiście nie oznacza ,ze twój pracodawca
tez takiego nie otrzymał.
Co zrobić jeżeli jesteś prześladowany z powodu otrzymania listu
“No-Match” z urzędu SSA?
Jeśli pracodawca podejmuje działania odwetowe przeciwko Tobie na
podstawie otrzymanego listu "no-match" , zapisz wszystko to co
pracodawca mówi lub jak Ciebie traktuje. Jeśli to możliwe, porozmawiaj
z zaufanymi współpracownikami, aby ustalić, czy inni otrzymali
podobne listy i czy chcecie rozwiązać problem zbiorowo. Można
rozważyć następujące opcje:
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• Skontaktuj się z Arise Chicago. Może będziemy w stanie Ci pomóc
zorganizować grupę ludzi, aby wspólnie porozmawiać z
pracodawcą.
• Jeśli należysz do Związku Zawodowego, skontaktuj się z nim
prosząc o pomoc,
• Spotkaj się z prawnikiem w celu ustalenia czy zostałeś
dyskryminowany.
• Jeżeli pracownicy doświadczający prześladowania mają
zezwolenie na pracę, mogą wnieść skargę do Komisji zajmującej
się dyskryminacją (EEOC,) Departamentu Praw Człowieka w
Illinois lub złożyć skargę do Office of Special Counsel for
Immigrant-Related Unfair Employment Practices (OSC)(patrz
agencje rządowe zajmujące się egzekwowaniem prawa pracy).
Pracownicy
nieposiadający
dokumentów
emigracyjnych
stwierdzających ich legalny status, nie będą mogli skorzystać z tej opcji,
ale OSC może reprezentować wszystkich pracowników w grupie, jeśli
przynajmniej jeden z nich ma odpowiednie dokumenty i właściwy
numery ubezpieczenia społecznego SS.
Ważne jest, aby pamiętać, że Federalny Departament Pracy, oraz
urząd Emigracyjny mają porozumienia tzw. "Memorandum of
Understanding", które ogranicza agentów emigracyjnych ICE w
egzekwowaniu przepisów emigracyjnych w przypadkach kiedy
zgłoszone są konflikty w miejscach pracy. Innymi słowy, pracownicy są
chronieni prawem bez obawy bycia prześladowanymi z powodu nie
uregulowanych spraw emigracyjnych:
Nadal posiadają prawo do
• Minimalnej stawki wynagrodzenia lub tej stawki, która została
ustalona w umowie o wynagrodzeniu oraz za godziny
nadliczbowe,
• Otrzymania rodzinnego
pracowniczych,

urlopu

medycznego

i

świadczeń

• Bezpiecznego miejsca pracy, oraz do otrzymania odszkodowania
za szkody związane z pracą,
• Wolności od bezprawnej dyskryminacji;
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• Poprawy warunków w miejscu pracy oraz do udziału w zbiorowych
działaniach lub negocjacjach,
• Bycia
członkiem
związków
zawodowych,
wolnych
od
nieprawidłowości finansowych, a także dostępu do informacji na
temat praw pracowniczych i działalności finansowej związków
zawodowych
• Egzekwowania swoich praw, bez obawy o interwencję urzędu
emigracyjnego ice.
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Dodatkowe Prawa Pracowników
Prawa pracowników domowych
Pracownikami domowymi są osoby, którzy pracują w prywatnych
domach zwykle jako: nianie, opiekunki do osób starszych lub
niepełnosprawnych, oraz osoby sprzątające. Pracownicy domowi
pracują zwykle w izolacji. Nie mają zazwyczaj w miejscu pracy żadnych
współpracowników, którzy mogliby ich poinformować o ich prawach.
Wielu z tych pracowników to emigranci z niewielką wiedzą na temat
przepisów prawnych, które mogłyby ich chronić. Pomimo, że ochrona
prawna dla pracowników domowych jest ograniczona, i wiele przepisów
chroniących pracowników ich nie dotyczy, to z każdym rokiem zakres
ochrony pracowników domowych wzrasta.
Podstawowe prawa pracowników domowych w stanie Illinois:
• Jeśli pracują w Chicago pracownicy domowi powinni
otrzymywać minimalną stawkę wynagrodzenia w wysokości 10$
za godzinę i za godziny nadliczbowe winni otrzymywać zgodnie z
zasadami obowiązującymi w mieście Chicago (patrz minimalne
stawki wynagrodzeń).
• Jeśli są zatrudnieni poza Chicago przez agencje sprzątające,
agencje niań oraz opiekunów (agencje, te pobierają procentowe
opłaty
z
bezpośrednich
wynagrodzeń
pracowników)
wynagrodzenie nie może być niższe niż określają przepisy stanu
Illinois dotyczące minimalnej stawki wynagrodzeń oraz godzin
nadliczbowych, która wynosi $ 8.25, (patrz minimalna stawka
wynagrodzeń).
• Jeśli pracują poza Chicago w prywatnym domu (chyba ze
pracodawca, którym jest właściciel domu zatrudnia 4 lub więcej
pracowników w swoim domu) nie są objęci prawem stanu Illinois.
Otrzymują wynagrodzenie według federalnych godzinowych
stawek wynagrodzeń (patrz minimalna stawka wynagrodzeń).
Inne prawa federalne, które obejmują pracowników domowych:

• Zapisywanie tygodniowego czasu pracy należy do obowiązków
pracodawców jak tez potrącanie dodatkowych zobowiązań (jeżeli
jakieś ma miejsce).
• Nieuczciwe potrącenia: pracodawca nie może dokonywać
żadnych potrąceń z tytułu kosztów związanych z pracą (np.
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ubrania wymaganego w pracy), aby z tego powodu pracownik
domowy zarabiał mniej niż wynosi federalna stawka minimalnych
wynagrodzeń w wysokości $7.25.
• Czas podróży: pracownicy domowi zatrudnieni w agencjach lub u
innych pracodawców, którzy wysyłają pracowników do wielu
klientów, mają prawo do wynagrodzenia za czas spędzony w
podróży pomiędzy domem jednego klienta a drugiego.
Prawo przyznaje specjalną ochronę dla pracowników mieszkających w
domu, w którym wykonują swoją pracę. Są to:
Płatność za wszystkie przepracowane godziny. Pracownicy domowi
mieszkający w miejscu pracy mogą uzgodnić z pracodawcą, aby
godziny przeznaczone na sen i posiłki były wyłączone z ich godzin
pracy, za które otrzymują wynagrodzenie. Mogą uzgodnić również
wyłączenie innych godzin, takich, w których mają pełną swobodę (w
tym możliwość opuszczenia domu lub nieprzerwany sen). Jeżeli
uzgodnione, wolne godziny są przerwane pracą, to za ten czas,
pracownikowi należy się wynagrodzenie.
Pracodawca ma
pracownikiem.

obowiązek

zachować

kopię

umowy

z

(Ta informacja została uzyskana od: National Domestic Workers
Alliance: www.domesticworkers.org/homecare)
Prawo określające podstawy ochrony pracowników w miejscu pracy
zwane: National Labor Relations Act (NLRA),oraz bezpieczeństwo i
higienę w miejscu pracy (OSHA) (w Polsce zwane jako BHP), także
ustawy federalne dotyczące dyskryminacji w procesie zatrudnienia i
miejscu pracy, nie obejmują swoja ochroną pracowników domowych.
Jednakże, istnieje ruch społeczny wśród pracowników domowych i ich
sprzymierzeńców, który skupia pracowników i działa na rzecz zmiany
prawa i edukacji prawnej. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o
kontakt z Arise Chicago lub National Domestic Workers Alliance.
(www.domesticworkers.org/homecare) przyłącz się do naszego ruchu
na rzecz Pracowników Domowych!
Prawo dotyczące zatrudniania dzieci
Pracownikiem można być mając co najmniej 16 lat. Dotyczy to
większości miejsc pracy poza rolnictwem. Pracownik musi mieć, co
najmniej 18 lat, aby pracować w zawodach pozarolniczych uznanych za
niebezpieczne przez Sekretarza Pracy.
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W stanie Illinois młodzież 14 letnia i 15 letnia może pracować poza
godzinami lekcyjnymi w różnych nieprodukcyjnych, nie górniczych i nie
niebezpiecznych miejscach pracy na określonych warunkach. Mogą oni
pracować nie więcej niż 3 godziny w dniu szkolnym lub 24 godzin w
tygodniu szkolnym; oraz 8 godzin w ciągu dnia wolnego od szkoły lub
48 godzin w tygodniu wolnym od zajęć szkolnych . Ponadto pracę nie
mogą rozpocząć przed godziną 7: 00 rano lub po godzinie 7: 00
wieczorem, z wyjątkiem okresu: od 1 czerwca do Święta Pracy (gdzie
data jest ruchoma i stanowi zawsze pierwszy poniedziałek miesiąca
września). Wtedy to godziny wieczorne pracy są przedłużone do
godziny 9: 00 wieczorem. Osoby niepełnoletnie muszą mieć
świadectwa pracy wydane z kuratoriom szkoły. Inne zasady stosuje się
przy zatrudnianiu w rolnictwie.
Handel ludźmi
Handel ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa. Ludzie, którzy
są ofiarami handlu są zmuszani do przymusowej pracy, lub podstępnie
oszukani, aby pracowali bez wynagrodzenia. Mogą tez być groźbą
wykorzystywani seksualnie wbrew ich woli. Ofiary mogą być
przemycane przez granice państw, stanów USA, lub granice miasta.
Przemycone osoby mogą pracować w niewoli domowej, małych
ukrytych fabrykach, gospodarstwach rolnych, nielegalnych agencjach
prostytucji, lub w przemyśle rozrywkowym. Wiele osób będących
ofiarami handlu ludźmi w USA nie porozumiewa się językiem
angielskim i dlatego nie może komunikować się z organami ścigania lub
innymi jednostkami, które mogą im pomóc. Osoby te, często nie są
świadome swojego miejsca pobytu, lokalnych zwyczajów i lokalnego
transportu. Nawet, jeśli są w stanie opuścić swoje niewolnicze miejsce
pracy, nie wiedzą, do kogo się udać o pomoc a także jak się tam
dostać.
Handel ludźmi jest zbrodnią według prawa stanowego i federalnego.
Ustawa o ochronie ofiar handlu ludźmi z 2000 roku, chroni ofiary handlu
i ściga ich handlarzy. Ofiary, które nie są obywatelami Stanów
Zjednoczonych Ameryki mogą być objęte specjalną wizą
upoważniająca ich do pozostania w kraju, jak również świadczeń i usług
społecznych. Ofiary, które są obywatelami Stanów Zjednoczonych
Ameryki mogą być już uprawnione do świadczeń w ramach ich statusu
obywatelstwa.
Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz jest lub był ofiarą handlu ludźmi należy
skontaktować
się
z
National
Immigrant
Justice
Center
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(www.immigrantjustice.org) aby uzyskać pomoc i ochronę prawna oraz
odpowiednie przysługujące korzyści ze świadczeń publicznych.
Źródła:U.S. Department of Health and Human Services Campaign to Rescue
and Restore Victims of Human Trafficking

Prawo chroniące tymczasowych jednodniowych pracowników
Tymczasowi jednodniowi pracownicy tzw. Day Labor and Temporary
Services Act,) są objęci ochroną prawną w stanie Illinois jeśli są
zatrudniani przez agencje. Prawo to, zobowiązuje pracodawcę aby
otrzymywali oni :
• Odpowiednie miejsce, poczekalnie, z miejscami do siedzenia i
łazienką, zanim trafią do konkretnego miejsca pracy,
• Informacje z agencji na temat rodzaju i miejsca pracy,
wynagrodzenia, wyżywienia, transportu oraz kosztów posiłków i
urządzeń
• Szczegółowe, informacje zawierające: nazwę i numer telefonu
miejsca pracy, liczbę przepracowanych godzin, stawkę godzinową
wynagrodzenia wraz z godzinami nadliczbowymi lub innego
wynagrodzenia,
premii,
całkowitych
zarobków
okresie
rozliczeniowym, oraz wszelkich potrąceń,
• Rekompensata za co najmniej 4 godziny pracy, jeżeli pracownik
zgłasza się do pracy i jej nie dostaje, ponieważ agencja przysłała
zbyt wielu tymczasowych pracowników,
• Prawo do przyjęcia stałej pracy od klienta, jako strony trzeciej bez
żadnych restrykcji od agencji pracy.
Pracownicy jednodniowi są chronieni przed:
• Naliczaniem nieuzasadnionych kosztów np. Kosztów posiłków i
urządzeń,
• Otrzymywaniem wynagrodzenia w postaci
obarczone są kosztami realizacji transakcji,

czeków,

które

• Zatrudnianiem ich w celu łamania strajków w miejscu pracy.
(pracownicy, którzy są zastępcami pracowników uczestniczących
w strajku),
• Potrąceniami z wynagrodzeń za transport pomiędzy agencją pracy
a właściwym miejscem pracy,
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• Odwetem za dopominanie się swoich praw wynikających z
ustawy.
Wszystkie
agencje
pracy
dla
pracowników
tymczasowych
jednodniowych powinny być zarejestrowane w Departamencie pracy
Illinois i zobowiązane przestrzegać istniejących zasad zatrudniania.
Wykonawcy projektu/pracodawcy, którzy korzystają z tychże agencji
pracy muszą sprawdzić, czy agencja jest zarejestrowana w
Departamencie Pracy Illinois. Jeżeli tego nie sprawdzą mogą podlegać
karom. Pracownicy, którzy doświadczają dyskryminacji i odwetu za
dopominanie się swoich praw wynikających z ustawy mają również
prawo do skierowania sprawy do sądu z żądaniem odszkodowania od
agencji.
Chicagowskie Rozporządzenie dotyczące pracowników jednodniowych:
Nakłada obowiązek na agencje zatrudniające pracowników
jednodniowych posiadanie licencji a także odpowiednich dokumentów z
których wynika jakie osoby zatrudniają, a jakich osób nie zatrudniają.
(ma to na celu zapobiegać dyskryminacji).
Pracownik jednodniowy ma prawo do otrzymania dokumentu pracy na
każdy dzień, w którym został zatrudniony oraz do otrzymania
potwierdzenia aplikacji do pracy na każdy dzień, w którym nie został
zatrudniony (aby zapobiec dyskryminacji).
1. Zabrania agencjom, pobierania opłat od pracowników za
sprzęt ochronny do pracy oraz odzieży do pracy w wypadku,
gdy są one zwracane po zakończeniu pracy do agencji.
2. Zabrania się agencjom pobierania opłat za transport do
właściwego miejsca pracy, jeśli jest on zapewniany przez
agencje.
Agencje, które naruszają te przepisy prawa, mogą zostać ukarane
przez Wydział Spraw Gospodarczych i Ochrony Konsumentów w
Chicago tzw. Department of Business Affairs and Consumer Protection.
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia czyli zasiłek dla
bezrobotnych
Jeśli stracisz pracę lub jesteś zmuszony ją zakończyć, możesz mieć
prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, czyli zasiłku dla
bezrobotnych. Aby być uprawnionym do niego trzeba spełniać
następujące kryteria:
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• Powinieneś zarobić, co najmniej $ 1600 w ciągu ostatnich 12
miesięcy (nazywane jest to "okresem podstawowym"), w tym
musisz mieć konkretne dochody w dwóch z czterech kwartałów
tego okresu bazowego,
• Powinieneś pracować dla pracodawcy, który podlega stanowemu
prawu dotyczącego bezrobocia i potrąca z twojego wynagrodzenia
systematycznie składki na ubezpieczenia zasiłku,
• Nie pracujesz lub pracujesz na mniej niż połowę etatu, oraz
zarabiasz mniej niż określony próg dochodu (próg ten będzie
ustalony w oparciu historii twoich zarobków),
• Twoje bezrobocie nie może być dobrowolne,
• Musisz wykazać, że w czasie pozostawania bezrobotnym,
szukasz aktywnie pracy.
Odmowa zasiłku może nastąpić gdy :
• Porzucisz sam pracę,
• Zostałeś zwolniony za konkretne wykroczenie,
• Odmawiasz nowego zatrudnienia zgodnie z twoimi kwalifikacjami i
wykształceniem,
• Nie chodzisz do pracy, w której trwa strajk,
• Powróciłeś do pracy.
Aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych potrzebujesz:
• Złożyć osobiście aplikacje do urzędu zajmującego się sprawami
bezrobocia :Illinois Department of Employment Scurity.
Musisz to zrobić zaraz po utracie swojej pracy, nawet tego samego
dnia, jeśli to jest możliwe. Urząd ten ma różne lokalizacje w okolicach
Chicago. Możesz zadzwonić do biura administracyjnego pod numer
(312) 793-5700 lub 1-888-367-4382, aby znaleźć lokalizację tego biura
blisko Ciebie lub poszukaj tego na ich stronie internetowej
www.ides.state.il.us.
• Przynieś ze sobą nazwę i adres miejsca zatrudnienia, odcinki z
czeków płac z ostatnich 18 miesięcy oraz dodatkowe informacje
dotyczące zarobków z tego miejsca pracy,
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• Przynieś ze sobą dwa dokumenty identyfikacji. Prawo jazdy, karta
identyfikacyjna tzw. Id lub karta ubezpieczenia społecznego (ss)
są odpowiednimi dokumentami identyfikacji,
• Podaj imiona swoich dzieci, które masz na utrzymaniu oraz
nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego (social security) i
statusu zatrudnienia współmałżonka,
• Udowodnij, że szukasz pracy. Prowadź wykaz pracodawców, z
którymi się skontaktowałeś wraz z ich nazwiskami, adresami i
numerami telefonów.
Generalnie pracownicy nieposiadający prawa do pracy nie mają prawa
do zasiłku dla bezrobotnych. Aby się upewnić, osoby te, powinny
skonsultować się z prawnikiem. Jeśli pracownicy zakwalifikowani są,
jako niezależni kontraktorzy lub pracodawca nie potrącał tego podatku
od wynagrodzeń pracowników, to pracownicy ci nie kwalifikują się do
otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli uważasz, że Twój
pracodawca nie potrąca od Twojego wynagrodzenia podatku na
ubezpieczenie zasiłku, możesz zgłosić to, jako oszustwo skarbowe do
Departamenty zajmującego się zatrudnianiem tzw. Illinois Department
of Employment Services (IDES).
Wysokość zasiłku zależy od:
• Wysokości wynagrodzeń, które dostawałeś,
• Wysokości składek, które twój pracodawca płacił do urzędu do
spraw bezrobocia,
• Liczby osób na twoim utrzymaniu.
Wypłaty zasiłku możesz otrzymywać przez okres 26 tygodni.
Prawo WARN Act. Dotyczące likwidacji zakładu pracy i masowych
zwolnień pracowników
Co zrobić, jeśli Twój pracodawca likwiduje firmę lub masowo zwalnia
pracowników bez uprzedzenia lub bez żadnej rekompensaty.
Stanowe Prawo
W Stanie Illinois istnieje prawo chroniące pracowników przed
takimi sytuacjami tzw. Worker Adjustment and Retraining
Notification (WARN) Act
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Prawo: WARN Act zobowiązuje pracodawców do uprzedzenia
pracowników o zamiarze likwidacji zakładu pracy lub masowym
zwolnieniu pracowników na 60 dni przed tym zdarzeniem.
Pracodawca, który nie powiadomi swoich pracowników, zgodnie z
wymogami ustawy jest zobowiązany zapewnić każdemu dotkniętemu
zwolnieniem wypłacenie zaległych wynagrodzeń oraz świadczeń za
okres maksymalnie do 60 dni licząc od dnia rozwiązania stosunku
pracy. Np. jeżeli pracodawca zawiadomił pracowników o likwidacji
zakładu pracy na 10 dni przed jego zamknięciem, obowiązany jest
wypłacić wynagrodzenie wraz z innymi świadczeniami za 50 dni.
Pracodawca może również podlegać karze cywilnej w wysokości do
500 $ za każdy dzień naruszenia prawa WARN.
Ustawa Stanowa WARN ma zastosowanie do przedsiębiorstw
zatrudniających 75 lub więcej pracowników (z wyjątkiem
pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin).
Ustawa Stanu Illinois nieco inaczej niż federalne prawo WARN reguluje
te zdarzenia. Nakłada ona obowiązki pracodawców w sytuacji likwidacji
całego zakładu pracy, a także w przypadku „masowych zwolnień” jako
zmniejszenie siły roboczej("RIF") w jednym miejscu pracy, które
powoduje zwolnienia w okresie 30-dniowym (w niektórych przypadkach
w okresie 90-dniowym). Prawo to, będzie miało zastosowanie jeżeli
zwolnienia dotyczą co najmniej 33% pracowników, a także gdy
pracodawca zwolni 250 pracowników i więcej niezależnie od stanu
zatrudnienia całego zakładu pracy i procentowego udziału zwolnionych
pracowników. Prawo to nie ma zastosowania w federalnych, stanowych
lub samorządowych miejscach pracy.
Źródło: (Illinois Department of Commerce & Economic Opportunity
http://www.illinois.gov/dceo/WorkforceDevelopment/warn/Pages/default
.aspx)
Federalne prawo: Worker Adjustment and Retraining Notification
(WARN) Act
Federalne prawo: WARN Act zobowiązuje pracodawców do
poinformowania pracowników z wyprzedzeniem 60-dniowym w
wypadku masowych zwolnień lub likwidacji zakładu pracy. Jeśli
pracodawca nie poinformuje swoich pracowników, mają oni prawo
dochodzić odszkodowania za wynagrodzenia i świadczenia za okres
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obejmujący nawet 60 dni, w zależności od tego z jakim wyprzedzeniem
dostali wypowiedzenia.
Pracownik jest chroniony prawem WARN, jeżeli jego miejscem pracy
jest:
• Firma zatrudniająca 100 lub więcej pracowników w pełnym
wymiarze godzin (nie licząc pracowników, którzy mają staż pracy
mniej niż 6 miesięcy i pracowników, którzy pracują mniej niż 20
godzin tygodniowo),
• Firma zatrudniająca 100 lub więcej pracowników, którzy pracują
łącznie w tygodniu przynajmniej 4000 godzin
• Prywatne liczące na zysk przedsiębiorstwo, prywatna,
niedochodowa organizacja (non-profit) lub podmiot quasipubliczny niezależny od władz samorządowych czy federalnych.
Prawem WARN objęci są pracownicy otrzymujący wynagrodzenie za
przepracowane godziny pracy lub pracownicy otrzymujący stałe
wynagrodzenie miesięczne, w tym na stanowiskach kierowniczych i
nadzorczych.
Jesteś chroniony prawem WARN, jeżeli straciłeś prace w wypadku:
• Likwidacji zakładu pracy— pracodawca zamyka cały zakład pracy
lub operacyjną jednostkę w obrębie jednego zakładu pracy i
zwalnia, co najmniej 50 pracowników w pełnym wymiarze godzin;
• Masowych zwolnień— gdzie pracodawca zwalnia od 50 do 499
pracowników pracujących na pełny etat w jednym miejscu pracy a
liczba ta stanowi co najmniej 33% wszystkich pracowników
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w jednym miejscu
pracy,
• Sytuacji, w której pracodawca zwalnia 500 lub więcej pracowników
w pełnym wymiarze czasu w jednym miejscu zatrudnienia.
Prawo WARN, oprócz zaistnienia wymienionych powyżej warunków do
otrzymania zawiadomienia o likwidacji zakładu pracy lub masowym
zwolnieniu pracowników określa także inne okoliczności, które winny
być spełnione :
• Zwolniony pracownik nie zrezygnował z pracy dobrowolnie, nie
przeszedł na emeryturę lub zwolnienie nie nastąpiło z jego winy,
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• Pracownik zwolniony tymczasowo, ale przez okres dłuższy niż 6
miesięcy,
• Etat pracownika został zmniejszony o ponad połowę w ciągu
każdego miesiąca w okresie 6 miesięcy.
Prawo WARN nie chroni pracowników jeżeli :
• Biorą oni udział w strajku lub zbiorowym proteście pracowników,
którzy przejmują zakład pracy,
• Pracują nad tymczasowymi projektami danej branży i od momentu
zatrudnienia mają świadomość o tymczasowym charakterze ich
pracy,
• Są pracownikami kontraktowi mającymi odrębny układ z
pracodawcą lub są wynagradzani przez innego pracodawcę albo
pracują jako samozatrudnieni,
• Są pracownikami
samorządowych

urzędów

federalnych,

stanowych

lub

Dodatkowe Informacje : Środki I Kontakty
http://www.dol.gov/esa/olms_org.htm

Porady dotyczące korzystania z usług prawnika
Niektóre z przepisów omówionych w naszym Informatorze są bardzo
skomplikowane, wiec skorzystanie z usług prawnika może pomóc Ci w
wyegzekwowaniu swoich praw. Istnieją rzetelni, kompetentni i wrażliwi
prawnicy, którzy zajmują się tego typu sprawami i mogą wyjaśnić Ci czy
jest szansa na rozpoczęcie sprawy i co dalej z tym zrobić. Możesz
poszukiwać samemu/samej prawnika albo zapytać wśród zaufanych
znajomych lub organizacji o jego wskazanie. Możesz także
współpracować z organizacją, która udziela porad prawniczych.
Terminologia związana z opłatami
• No Charge-bez opłat. Prawnicy za niektóre usługi prawne nie
pobierają opłat. Aby kwalifikować się na takie darmowe usługi
klient musi mieć niskie dochody poniżej pewnej granicy.
• Retainer Fee- stale honorarium adwokata. Honorarium jest opłatą,
która trzeba zapłacić, aby korzystać z usług prawnika. Jest to
opłata wstępna, która gwarantuje, że adwokat będzie cię
reprezentował. Będziesz prawdopodobnie podlegał dodatkowym
opłatom bez znaczenia czy wygrasz sprawę.
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• Contingent Fees- opłaty warunkowe. Wielu prawników ustala
opłaty za prowadzenie sprawy na podstawie "warunków
zakończenia sprawy", co oznacza, że opłata jest wypłacana, gdy
sprawa jest skończona. Opłata stanowi procent (zwykle pomiędzy
20 procent i 40 procent, w zależności od rodzaju sprawy) z
wygranej sumy. Żadna opłata nie jest uiszczana, jeśli sprawa nie
będzie wygrana.
• Flat Fee.-Stała oplata tzw. ryczałtowa. Prawnik może pobierać
opłatę ryczałtowa niezależnie od wyniku sprawy.
• Pro Bono-za darmo. Czasem prawnicy, którzy zwykle pobierają
opłaty za usługi, zajmują się sprawami na zasadzie pro bono, za
darmo, bez dodatkowych opłat. Takie rozwiązanie jest rzadkie i
tylko wtedy występuje, gdy klient nie ma pieniędzy a jego sprawa
jest szczególnie interesującą ze względu na ważne jej znaczenie
publiczne.
• Court-Awarded Attorney Fees – płaci osoba skarżona. W
niektórych rodzajach spraw, osoba skarżąca może zwrócić się do
sądu, aby druga strona zapłaciła koszty za usługi prawnika.
Możesz uzyskać pokrycie tych kosztów w wypadku, gdy sąd
przyzna Ci je a Ty wygrasz sprawę. Jednak najprawdopodobniej
trzeba będzie zapłacić prawnikowi z góry. Musisz mieć bardzo
mocne argumenty, aby prawnika podjął się sprawy z nadzieją, że
wygrasz ją i że sąd nakaże koszty procesu ponieść osobie
skarżonej.
Prawnicy w drodze umowy z klientem mogą od razu nie pobierać opłat
za koszty rozprawy, i inne poniesione wydatki. Jednakże prawnik nie
może w rezultacie sam ponieść kosztów i wydatków związanych ze
sprawą. Takie koszty i wydatki są obowiązkiem klienta, niezależnie od
tego, czy prawnik pobiera opłatę za swój czas czy nie.
Pytania do Prawnika
Szukając odpowiedniego prawnika dla Twojej sprawy, należy wziąć pod
uwagę następujące kwestie:
• Jakie są pobierane
konsultację?,

opłaty

przez

prawnika

za

wstępną

• Czy prawnik posiada specjalizację z zakresu prawa pracy?,
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• Czy ma doświadczenie w prowadzaniu spraw podobnych do
Twojej sprawy. Jak często takie sprawy prowadził i z jakim
skutkiem?
• Czy prawnik, który przeprowadza wstępną konsultację będzie
prowadził Twoją sprawę, czy tez inny prawnik z tej samej
kancelarii prawniczej poprowadzi Twoja sprawę? Czy Twoja
sprawa będzie przekazana do innego biura, który specjalizuje się
w tego typu przypadkach prawnych?,
• Na czym polega umowa w zakresie opłat prawniczych, w tym opłat
za godzinę usługi. Czy Prawnik bierze sprawy, za które ustala
opłaty warunkowe tzw. contingency fee? Jeśli tak, to czy Ty
musisz pokryć jakieś koszty, w jakiej wysokości i na jak długo ich
starczy zanim znowu będziesz musiał zapłacić?
• Czy prawnik posiada jakieś referencje? Uzyskaj nazwiska i
numery telefonów osób lub firm, które mogą wystawić referencje?,
• Jakie posiadasz roszczenia i pod jaki rodzaj prawa one kwalifikują
się? Zadaj prawnikowi pytanie o wybór konkretnej drogi
postepowania w Twojej sprawie. Poproś, aby wyjaśnił zalety i
wady związane z tym wyborem i gdzie zamierza ubiegać się o
roszczenie. Poproś, aby prawnik wyjaśnił, na czym polega
wniesienie skargi oraz jak będzie wyglądała rozprawa sądowa; Na
przykład, jakie są realistyczne ramy czasowe do zakończenia
procesu sadowego i jaka ma być Twoja rola a jaka rolę przyjmie
prawnik.
ZRÓB WYWIAD. Nie musisz zgodzić się na zatrudnienie pierwszego
prawnika, którego spotkasz. Kiedy decydujesz się, na zatrudnienie
prawnika, możesz sprawdzić, czy on lub ona został/a dyscyplinarnie
ukarany/a z powodu nieetycznego postepowania. Możesz to znaleźć w
rejestracji prokuratora i Komisji Dyscyplinarnej Illinois (Attorney
Registration & Disciplinary Commission of Illinois) na stronie
internetowej ARDC za: www.iardc.org/lawyersearch.asp.
Pamiętaj: masz prawo zrezygnować z usług prawnika, jeśli on lub ona
nie reaguje na prośby albo w inny sposób jest niechętny do współpracy.
Jeśli zrezygnujesz, to za niektóre opłaty oraz wydatki, które prawnik
poniósł w Twoim imieniu możesz być obciążony.
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Agencje Rządowe Egzekwujące Prawa Pracy
Departament do spraw gospodarczych i prawa konsumenta
miasta Chicago. (City of Chicago Department of Business
Affairs and Consumer Protections)
121 N LaSalle Street
Suite 805
Chicago, IL 60602
Telefon: (312) 744-6060
TTY: 312.744.1944
Faks: 312.744.0246
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp.html
Poniedziałek -Piątek: 8: 30rano – 4: 30 po południu.
Departament do spraw gospodarczych i ochrony konsumentów (BACP)
wydaje licencje, edukuje, reguluje i umożliwia firmom w Chicago
rozwijać się i powiększać, a także przyjmuje i procesuje skargi
konsumentów. BACP prowadzi, co dwa tygodnie sesje informacyjne,
aby pomóc przedsiębiorstwom działać odpowiedzialnie i rozwijać się
dla wspólnej korzyści mieszkańców Chicago. BACP edukuje małe firmy
i konsumentów w celu zapewnienia ochrony przed nieuczciwymi
praktykami. BACP prowadzi badania pod kątem zgodności działalności
w dziedzinach takich jak: handel, paliwo, gaz ziemny, energia
elektryczna, trwałe i nietrwałe towary oraz usługi. Departament zmusza
również do przestrzegania zasad i przepisów odnoszących się do
zakładów związanych z alkoholem, miary i wagi, kierowców pojazdów
pasażerskich do celów publicznych, karetek pogotowia i dostawców
sieci transportowej. Departament jest odpowiedzialny za egzekwowanie
stawki minimalnej wynagrodzeń w mieście Chicago.
Komisja Spraw Człowieka w mieście Chicago
City of Chicago Commission on Human Relations
740 North Sedgwick Street
Suite 400
Chicago, IL 60654
Telefon: 312.744.4111
TTY: 312.744.1088
Faks: 312.744.1081
www.cityofchicago.org/humanrelations
Poniedziałek -Piątek: 9: 00 rano – 5: 00 po południu.
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Komisja do Spraw Człowieka w Chicago czuwa nad przestrzeganiem
rozporządzenia dotyczącego Praw Człowieka oraz Praw mieszkaniowych.
Komisja ta bada i karze za akty dyskryminacji ze względu na: rasę, płeć,
kolor skóry, wiek, religię, niepełnosprawność (psychiczna lub fizyczna),
pochodzenie, orientację seksualną, stan cywilny, stan rodzinny, zwolnienie
ze służby wojskowej, źródło dochodu lub tożsamości płciowej, w
sprawach: mieszkaniowych zatrudnienia, udzielania kredytu, i noclegów
publicznych.

• Komisja oferuje pomoc w języku hiszpańskim. Świadczy także
usługi z zakresu tłumaczenia poprzez linie telefoniczną językową
mówiących po polsku, mandaryńsku, arabsku i hindusku.
• Składać skarg do Komisji można osobiście ( jest zalecane) albo za
pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej. Osoby mogą
przychodzić bez umówionej wizyty do godziny 2 po południu.
• Komisja nie pobiera opłaty.
• Pracownicy
nie
posiadający
udokumentowanego
prawo
emigracyjnego także mogą wnosić skargi. Komisja nie zgłasza
tego faktu do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(DHS).
• Komisja rozpatruje skargi dotyczące dyskryminacji, która miała
miejsce na terenie miasta Chicago.
Komisja bada zarzuty dotyczące dyskryminacji, oraz przeprowadza
rozprawę administracyjną i wydaje orzeczenie. Jeżeli zaistniało i
zostało udowodnione poważne naruszenia prawa, sprawca tego
naruszenia może być ukarany grzywną, wypłatą odszkodowania i
nakazem zadośćuczynienia. Komisja realizując zarządzenie dotyczące
przestępstw z "nienawiści monitoruje te przestępstwa w Chicago i
udzielaniu pomocy ofiarom.
Skargę do Komisji mogą złożyć osoby, które uważają, że są
dyskryminowane w Chicago z powodu przynależności do jednej lub
kilku z następujących piętnastu "chronionych klas": rasę, płeć, kolor
skóry, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie,
narodowość,
religię,
stan
cywilny,
status
rodzicielski,
niepełnosprawność, zwolnienia ze służby wojskowej, status cywilny,
źródło dochodu, wieku (powyżej 40 lat), i historii kredytowej (tylko w
celach zatrudnienie).
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Jaka jest misja Komisji: Chicagowska Komisja do Stosunków
międzyludzkich (The Chicago Commission on Human Relations
(CCHR)) na podstawie rozporządzenia Mieszkaniowego zobowiązana
jest do egzekwowania praw człowieka. Komisja rozpatruje skargi w celu
ustalenia, czy taka dyskryminacja ma miejsce, oraz wykorzystuje swoje
uprawnienia do karania aktów dyskryminacji. Według Chicagowskiego
zarządzenia dotyczącego zbrodni z "nienawiść" komisja ta również
udziela pomocy ofiarom przestępstw. CCHR wdraża także proaktywne
programy edukacyjne, interwencyjne i mieszkaniowe, aby zniechęcić do
bigoterii oraz połączyć połączyć społeczność z różnych kręgów
kulturowych.
Komisja w powiecie Cook do Praw Człowieka
69 W. Washington, Suite 3040
Chicago, IL 60602
Phone: (312) 603-1100
TDD: 312-603-1101
Email: human.rights@cookcountyil.gov
Public Filing and Intake Hours:
Monday- Friday: 9:00am – 4:00pm (or by appointment)
Komisja w powiecie Cook do Praw Człowieka
na podstawie rozporządzenia dotyczącego Praw Człowieka Komisja
chroni wszystkich ludzi, którzy mieszkają i pracują w powiecie Cook
przed dyskryminacją i prześladowaniem ze względu na: rasę, kolor
skóry, płeć, wiek, religię, niepełnosprawność, narodowość,
pochodzenie, orientację seksualną, stan cywilny, stan rodzinny,
zwolnienia ze służby wojskowej, źródło dochodów, status
mieszkaniowy, lub tożsamość płciową i egzekwuje te prawa.
• Komisja oferuje pomoc w języku hiszpańskim i polskim.
• Należy zgłosić się osobiście (bardzo się zaleca) po formularz
skargi lub zadzwonić, z prośbą wysłania formularza do domu.
Osoby bez umówionej wizyty są też mile widziane.
• Przesłuchanie do rozprawy może trwać do dwóch godzin.
• Pracownicy nie posiadający dokumentów emigracyjnych mogą
również wnosić skargi do tej Komisji. Komisja do Spraw praw
Człowieka nie zgłasza tego faktu do Departamentu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS).
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Komisja Praw Człowieka działająca na podstawie rozporządzenie bada
skargi dotyczące dyskryminacji i prześladowań ze strony
społeczeństwa, prowadzi mediację w sporach, kiedy to możliwe oraz
prowadzi
przesłuchania,
w
celu
przyznania
odszkodowań
wyrównawczych oraz innych świadczeń , gdy jest to konieczne. Śledczy
tejże Komisji przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do
4pm przez telefon, e-mail lub osobiście (oraz poza tymi godzinami, gdy
wcześniej zostanie umówiona wizyta). Ze względu na ilość rozmów
dotyczących początkowej konsultacji czas takiej rozmowy jest
ograniczony do 30 minut. Proszę wysyłać Komisji dokument
informacyjny z wyprzedzeniem. Komisja nie pobiera opłat za złożenie
skargi.
Equal Employment Opportunity Commission (EEOC)
500 W Madison - Suite 2000
Chicago, IL 60661
telefon: (312) 353-2713
Aby złożyć skargę: (312) 869-8060
Darmowa linia: 1-800-669-4000
TTY: 1-800-669-6820
www.eeoc.gov
Poniedziałek -piątek: 8:30 rano– 5:00 po południu
EEOC jest częścią rządu federalnego i egzekwuje prawo Title VII of the
Civil Rights Act of 1964, zakazujące dyskryminację przy zatrudnieniu i
w zakładzie pracy zatrudniającym co najmniej 15 pracowników ze
względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, pochodzenie narodowe.
• EEOC Oferuje pomoc w języku angielskim, hiszpańskim i polskim.
• Skargę do EEOC można złożyć osobiście. Bez wcześniejszej
zapowiedzi można złożyć do godziny 3:30 po południu. Zaleca się
jednak umawianie wizyt, które są traktowane priorytetowe. Aby
wejść do budynku należy pokazać dokument identyfikacyjny. W
pewnych sytuacjach mogą być zaplanowane rozmowy
telefoniczne. Zadzwoń pod bezpłatny numer, aby rozpocząć
proces. Wywiad telefoniczny może trwać do 2 godzin.
• Pracownicy nie posiadający dokumentów emigracyjnych mogą
również wnosić skargi do EEOC. Nie zgłoszą on
nieudokumentowanych
emigracyjnie
pracowników
do
Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS).
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Department Praw Człowieka w Illinois (Illinois Department of
Human Rights)
James R. Thompson Center
100 W. Randolph Street, Suite 10-100
Chicago, IL 60601
Telefon: (312) 814-6200
TTY: (866) 740-3953
Faks administracyjny: (312) 814-1436
Faks procesowania skarg: (312) 814-6251
www.state.il.us/dhr

Poniedziałek- Piątek: 8:30 rano – 5:00 po południu
Departament Praw Człowieka w stanie Illinois czuwa nad
przestrzeganiem ustawy dotyczącej Praw Człowieka, która zakazuje
dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć,
pochodzenie, pochodzenie, status obywatelstwa (w przypadkach
zatrudnienia i pracy), oraz wieku (wiek 40lat i powyżej), stanu
cywilnego, fizycznej lub psychicznej niepełnosprawność, służby
wojskowej, odwołania ze służby wojskowej oraz orientację seksualnej
• Oferuje pomoc w języku hiszpańskim i polskim. Jeśli potrzebujesz
tłumacza w innym języku, możesz również przyprowadzić
tłumacza ( musi on/ona mieć co najmniej18 lat).
• Skarga dotycząca dyskryminacji może być złożona telefonicznie,
pisemnie lub osobiście złożona w biurze w ciągu 180 dni od dnia
zdarzenia świadczącego o dyskryminacji.
• Można złożyć skargę osobiście od poniedziałku do czwartku. Nie
musisz umawiać się na spotkanie.
• Wszystkie osoby przychodzące do urzędu są zobowiązane do
przedstawienia dokumentu identyfikacyjnego uznanego przez
Rząd USA oraz przejść przez wykrywacze metalu. Bagaże i torby
są również przeszukiwane przez Służby Ochronne Policji
Stanowej.
• Usługi nie wymagają opłat.
• Rozmowa wstępna może trwać do 2 godzin.
• Pracownicy nie posiadający dokumentów emigracyjnych mogą
również wnosić skargi do Departamentu. Departament nie
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informuje Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) o
osobie, która nie posiada dokumentów emigracyjnych.
Misja: Zapewnienie dla wszystkich osób w stanie Illinois miejsca pracy
bez dyskryminacji oraz ustanowienie i promowanie równych szans w
miejscu pracy zgodnej z polityka państwa.
Departament Pracy w Illinois (Illinois Department of Labor
(IDOL)
160 N. LaSalle St. Suite C-1300
Chicago, IL 60601
Telefon: (312) 793-2800
TTY: 888-758-6053
www.state.il.us/agency/idol
Poniedziałek- piątek: 8:30 rano – 5:00 po południu.
IDOL jest agencją rządową zajmującą się czuwaniem i
egzekwowaniem, prawa stanowego Illinois, a w tym: Minimum Wage
Act, the One Day of Rest in Seven Act, the Illinois Wage Payment and
Collection Act, the Personnel Records Review Act, the Day and
Temporary Labor Services Act, the Prevailing Wage Act, the Illinois
Health and Safety Act, and the Victims' Economic Security and Safety
Act.
• Oferuje pomoc w języku hiszpańskim i polskim.
• Można dzwonnic z prośba o wysłanie formularza skargi lub
wydrukować go ze strony internetowej.
• Należy wypełnić formularz i odesłać go na adres podany w
formularzu.
• Proces może zająć 12 miesięcy lub nawet dłużej.
• Masz większe szanse na odzyskanie swoich niewypłaconego
wynagrodzenia, gdy inni pracownicy złoża podobne skargi.
• Departament nie pobiera opłat.
• Pracownicy nie posiadający dokumentów emigracyjnych mogą
również wnosić skargi do Departamentu. Departament nie
informuje Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) o
osobie, która nie posiada dokumentów emigracyjnych.
Misja: Promowanie i ochrona prawna, w zakresie wynagrodzenia,
opieki społecznej, warunków pracy, bezpieczeństwa i zdrowia
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pracowników w Illinois poprzez egzekwowanie stanowych przepisów
prawa pracy.
Edukacyjny Zarząd Stosunków Pracy w Illinois
Educational Labor Relations Board)
160 North LaSalle Street
Suite N-400
Chicago, IL 60601-3103
Telefon: (312) 793-3170
TTY: 1-800-526-0844
Faks: 312-793-3369
www.illinois.gov/elrb/contact.cfm
Poniedziałek do Piątku: 8: 30 rano – 5: 00 po południu.

(Illinois

Zarząd ten reguluje stosunki pracy między związkami zawodowymi a
pracownikami zatrudnionymi w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu
pracy a także zajmuje się edukacją pracodawcy.

• Można złożyć skargę lub petycje osobiście albo drogą pocztową
lub faksem.
• Osoby przychodzące do biura muszą wykazać się dokumentem
identyfikacyjnym.
• Zadzwoń, aby uzyskać od przedstawiciela tego urzędu informację,
jakie dokumenty należy dostarczyć by złożyć skargę lub petycje.
Zarząd Stosunków Pracy w Illinois (Illinois Labor Relations
Board)
160 North LaSalle Street, Suite S-400
Chicago, Illinois 60601-3103
Telefon: (312) 793-6400
Hiszpańska linia: (312) 793-6353
TTY: (312) 793-6394
Faks: (312) 793-6989
www.state.il.us/ilrb
Poniedziałek -Piątek: 8:30 rano – 5:00 po południu.
Zarząd ILRB ten, reguluje stosunki pracy między związkami
zawodowymi i pracodawcami sektora publicznego (jednostki rządowe i
komunalne). ILRB chroni prawo do tworzenia, przystępowania lub
wspierania organizacji działających na rzecz pracowników bez obawy o
dyskryminacje, kary lub odwety.
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• Oferuje pomoc w języku hiszpańskim.
• Można wnieść skargę lub wniosek osobiście w rządowym lub
lokalnym biurze (w zależności od rodzaju skargi), można wysłać
skargę droga pocztową, (tylko pierwszą klasą, lub listem
poleconym) lub faksem (należy zastosować się do szczegółowych
instrukcji).
• Można również zadzwonić, z pytaniem do przedstawiciela urzędu,
jakie dokumenty należy dostarczyć oraz gdzie trzeba je złożyć.
• Skarga musi być złożona w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia,
kiedy nastąpiło naruszenie prawa lub w ciągu 6 (sześciu) miesięcy
od dnia, kiedy strona skarżąca stała się świadoma naruszenia
prawa.
Komisja zajmująca się rekompensatą dla pracowników w
Illinois (Illinois Worker’s Compensation Commission (IWCC))
100 W. Randolph St. –8th Floor, Suite 200
Chicago, IL 60601
Telefon Generalny: (312) 814-6611
Darmowa linia: 1-866-352-3033
TTY: (312) 814-2959
www.iwcc.il.gov
E-mail: infoquestions.wcc@illinois.gov
Poniedziałek- Piątek : 8: 30 rano – 5:00po południu.
IWCC jest agencją rządową, która nadzoruje w stanie Illinois
przestrzeganie prawa w zakresie rekompensaty ubezpieczenia w razie
wypadków lub chorób (Workers Compensation Act). System tzw. "bez
uznania o winie" zobowiązuje pracodawcę do płacenia świadczeń na
rzecz pracowników, którzy doświadczają urazów lub chorób
związanych z pracą.
• Oferuje pomoc w języku hiszpańskim.
• Można złożyć skargę na odpowiednim formularzu, który można
uzyskać dzwoniąc z prośbą o jego przysłanie lub wydrukować ją
ze strony internetowej. Można także telefonicznie porozmawiać z
przedstawicielem urzędu lub wysłać pytania e-mailem.
• Pracownicy nie posiadający dokumentów emigracyjnych mogą
również wnosić skargi do Komisji. Komisja nie informuje
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Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) o osobie,
która nie posiada dokumentów emigracyjnych.
Ogólnokrajowy Zarząd Stosunków Pracy (National Labor
Relations Board (NLRB)
The Rookery Building
209 South LaSalle Street, Suite 900
Chicago, IL 60604-5208
Telefon : (312) 353-7570
Darmowy Telefon: 1-866-667-NLRB (6572)
TTY: 1-866-315-NLRB (6572)
www.nlrb.gov
Poniedziałek- Piątek: 8:30 rano – 5:00 po południu
NLRB kontroluje w kraju prawo regulujące stosunki między związkami
zawodowymi i pracodawcami w sektorze prywatnym Jest to niezależna
agencja federalna, która posiada uprawnienia do ochrony praw
pracowniczych do organizowania się w miejscu pracy, Ponadto określa,
czy Związki Zawodowe mogą reprezentować pracowników w
negocjacjach z pracodawcą. NLRB również ma na celu zapobieganie
nieuczciwych praktyk w miejscu pracy w odniesieniu do pracodawców i
związków zawodowych w sektorze prywatnym.
• Oferuje pomoc w języku hiszpańskim i polskim.
• Można dzwonić, aby porozmawiać z przedstawicielem.
• Skargę, składa się na określonym formularzu, o przesłanie którego
można poprosić telefonicznie lub wydrukować go ze strony
internetowej. Należy wypełnić formularz i wysłać pod adres w nim
podany.
• Możesz być też zobowiązany do złożenia skargi osobiście.
• Skargę można składać do 6 miesięcy od daty zdarzenia.
• Pracownicy nie posiadający dokumentów emigracyjnych mogą
również wnosić skargi do Zarządu. Zarząd nie informuje
Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) o osobie,
która nie posiada dokumentów emigracyjnych. Jednakże, jeśli
NLRB zostanie powiadomiony o statusie emigracyjnym
pracownika może zmienić wynik postępowania.
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BHP-Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
Biuro regionalne:
John C. Kluczynski Federal Building
230 South Dearborn Street, Room 3244
Chicago, Illinois 60604
Telefon: (312) 353-2220
Szybka linia telefoniczna: 1-800-321-OSHA (6742)
TTY: 7-877-889-5627
Faks: 312-353-7774
www.osha.gov
Poniedziałek -Piątek: 8: 00 rano -4:30 po południu
Południowe Przedmieścia Chicago:
1600 167th Street, Suite 9
Calumet City, IL 60409
Telefon: (708) 891-3800
Faks: (708) 862-9659
Poniedziałek -Piątek: 8:00 rano -4:30 po południu
Północne Przedmieścia Chicago:
701 Lee Street, Suite 950
Des Plaines, IL 60016
Telefon: (847) 803-4800
Faks: (847) 390-8220
Poniedziałek -Piątek: 8:00 rano -4:30 po południu
OSHA jest częścią amerykańskiego Departamentu Pracy i egzekwuje
ustawę dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustawa regulująca
bezpieczeństwo i higienę pracy daje pracownikom i ich
przedstawicielom prawo do złożenia skargi oraz żądania inspekcji przez
agencje OSHA w miejscu pracy. Podstawą do złożenia skargi jest
świadomość o poważnym zagrożeniu w miejscu pracy lub
nieprzestrzeganie przez pracodawcę norm prawa OSHA. Ponadto,
ustawa daje wnioskodawcom prawo do żądania, aby ich nazwiska nie
były ujawnione pracodawcom.
• Oferuje pomoc w języku hiszpańskim i polskim.
• Można złożyć skargę osobiście, drogą pocztowa, faksem lub przez
Internet. Osoby przychodzące bez umówionej wizyty są również
mile przyjmowani. Jeśli jednak potrzebna jest pomoc w języku
hiszpańskim lub polskim, należy wcześniej umówić się na
spotkanie.
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• Można wydrukować formularz ze strony internetowej, wypełnić i
wysłać pocztą lub faksem do biura OSHA. Skargi złożone drogą
internetową będą rozpatrywane nieformalnie i rozpoczną się od
telefonu do pracodawcy. Skargi pisemne mają większe szanse, na
dochodzenie w miejscu pracy.
• Pracownicy nie posiadający dokumentów emigracyjnych mogą
również wnosić skargi do OSHA. OSHA nie informuje
Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) o osobie,
która nie posiada dokumentów emigracyjnych.
Biuro Specjalne w celu zapobiegania nieuczciwym praktykom
w czasie zatrudniania emigrantów (Office of Special Counsel
for Immigrant-Related Unfair Employment Practices (OSC)
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
950 Pennsylvania Avenue, N.W.
OSC, NYA 9000
Washington, D.C. 20530
Telefon darmowy: 1-800-255-7688
TTY: 1-800-237-2515
www.usdoj.gov/crt/osc/index.html
OSC jest federalną agencją rządową, która egzekwuje przepisy
antydyskryminacyjne ustawy emigracyjnej chroniące obywateli
amerykańskich i legalnych emigrantów przed dyskryminacją w
zakładzie pracy ze względu na: obywatelstwo lub statusu
emigracyjnego oraz pochodzenia, przed nadużywaniem dokumentacji
pracowników, oraz przed nękaniem i mszczeniem się pracodawcy na
pracownikach.
• Oferuje pomoc w wielu językach.
• Pracownicy OSC mogą pomóc pracownikom dzwoniąc do
pracodawców i wyjaśniając, na czym polega proces weryfikacji
dokumentacji, również w razie potrzeby oferują ofiarom
dyskryminacji odpowiednie formularze, aby mogli oni złożyć
skargę.
• Rozpatrzenie skargi przez OSC zwykle trwa nie dłużej niż 7
miesięcy
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• Ofiary mogą uzyskać różnego rodzaju ulgi, w tym ulgi związane z
wykonywaniem danej pracy oraz zaległe wynagrodzenia.
• Agencja nie przyjmuje skarg telefonicznie. Można zadzwonić, aby
poprosić o przysłanie formularza do domu lub znaleźć na stronie
internetowej w 10 językach.
• Wyślij wypełniony formularz skargi pocztą, faksem lub e-mailem
(sccrt@usdoj.gov).
• Pracownicy nie posiadający udokumentowanego prawa do pracy
NIE są chronieni przed dyskryminacją na podstawie niniejszej
ustawy. W związku z tym nie mogą one wnieść skargi do OSC.
Federalny Departament pracy oraz wydział plac i godzin
ponadwymiarowych Dystrykt w Chicago
U.S. Department of Labor (USDOL)
Wage and Hour Division, Chicago District Office
230 South Dearborn Street, Room 412
Chicago, IL 60604-1591
Telefon: (312) -789-2950
Darmowa linia: 1-866-487-9243
Faks: 312-596-5251
www.wagehour.dol.gov
Poniedziałek -Piątek: 8: 30 rano – 4: 30 po południu poza świętami
USDOL
jest
federalną
agencją
rządową
zajmującą
się
administrowaniem i egzekwowaniem praw wynikających z wielu ustaw
federalnych miedzy innymi: Fair Labor Standards Act (sprawiedliwe
praktyki zatrudniania i pracy), the Family and Medical Leave Act
(zwolnienia chorobowe rodzinne), the Migrant and Seasonal
Agricultural Worker Protection Act (ochrona pracowników emigrantów i
pracowników sezonowych), the Davis Bacon Act, and the WARN Act
(prawo zobowiązujące pracodawców do informacji z 60- dniowym
wyprzedzeniem o zamiarze zamknięcia zakładu pracy).
• Oferuje pomoc w zakresie
hiszpańskim i polskim.

swojej

działalności

w

języku

• Można zgłaszać się bez uprzedniego umówienia wizyty oraz
wysłać list lub faks z opisem problemu podając swój numer
telefonu i godziny możliwego kontaktu.
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• Można zostawić wiadomość dzwoniąc do biura, w której również
należy podać swój numer telefonu i godziny możliwego kontaktu,
wówczas przedstawiciel biura oddzwoni w ciągu jednego dnia
roboczego. Można również zadzwonić pod bezpłatny numer w
godzinach pomiędzy 8: 00 rano a 8:00 po południu (czasu
wschodniego) od poniedziałku do piątku.
• US DOL rozpatruje skargi złożone przez pracowników niezależnie
od
statusu
obywatelstwa
i
udokumentowania
prawa
emigracyjnego.
W Stanach Zjednoczonych Departament pracy wydział płacy i godzin
ponadwymiarowych (WHD) jest odpowiedzialny za administrowanie i
egzekwowanie niektórych z najważniejszych przepisów dotyczących
ochrony pracownika w kraju. Wydział ten jest zobowiązany do ochrony
praw pracowników w szczególności pod kontem wynagradzania ich,
niezależnie od statusu emigracyjnego.
Federalny Departament pracy i wydział standardów
zarządzania. - U.S. Department of Labor – Office of LaborManagement Standards (OLMS), Chicago District Office
230 South Dearborn Street, Suite 774
Chicago, IL 60604
Darmowa linia: (866) 4-USA-DOL
Telefon: (312) 596-7160
www.olms.dol.gov
Poniedziałek do Piątku, 8: 30rano – 5: 00 po południu.
Biuro federalne departamentu pracy i jego wydział standardów
zarzadzania zajmuje się egzekwowaniem ustawy dotyczącej
zarzadzania oraz raportowania. Czuwa, aby związki zawodowe i
organizacje pracy sektora prywatnego, działały zgodnie ze standardami
demokracji i odpowiedzialności fiskalnej.
• Oferuje pomoc w zakresie
hiszpańskim i polskim.

swojej

działalności

w

języku

• Można zgłaszać się bez uprzedniego umówienia wizyty, lub
dzwonić pod numer biura i zostawić wiadomość z prośba o
kontakt, jeśli nikt nie odbierze.
• Można również uzyskać formularz drogą internetową, wypełnić go
i przesłać e-mailem na adres wskazany w formularzu. Można
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również zadzwonić na bezpłatny numer w godzinach od 8:00 rano
- 8:00 po południu, od poniedziałku do piątku.
• Departament i wydział nie pobiera opłat.
• US DOL rozpatruje skargi złożone przez pracowników niezależnie
od
statusu
obywatelstwa
i
udokumentowania
prawa
emigracyjnego.
Sąd do spraw małych tzw. Pro-Se Court
Daley Center, Room 602
50 W. Washington
Chicago, IL 60602
Telefon: (312) 603-5626
Poniedziałek -Piątek: 8: 30 rano-3: 30 po południu.
Pomoc w języku Hiszpańskim 10:00 rano-3:00 po południu,
Poniedziałek -Piątku.
• Osoba, której pracodawca jest winien część wynagrodzenia w
wysokości do $1.500 może złożyć pozew do Sądu przeciwko
pracodawcy bez udziału adwokata.
• Aby rozpocząć proces sądowy należy wypełnić formularz skargi
osobiście w sądzie. Personel może udzielić pomocy przy
wypełnianiu formularza, ale nie może zaoferować porady prawnej.
• W sądzie obowiązuje opłata od złożonej skargi. Opłata
uzależniona jest od wysokości roszczenia. Pracownik sądu może
udzielić dokładnych informacji dotyczącej opłat.
• Wniosek należy złożyć w ciągu 5 lat od momentu, kiedy
wynagrodzenie ustalone na podstawie ustnej umowy powinno być
wypłacone, a ciągu 10 lat, jeśli istniała pisemna umowa z
pracodawcą.
• Osoba reprezentująca sama siebie przed sądem powinna
przedłożyć osobiście wszystkie niezbędne dokumenty oraz będzie
zobowiązana do obecności na każdej rozprawie aż do momentu
zakończenia sprawy.
• Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się
telefonicznie z działem informacyjnym sądu.
• Pracownicy, którzy nie mają udokumentowanego prawa
emigracyjnego mogą również wnosić skargi do sądu. Sąd do
spraw małych nie podaje informacji do Departamentu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS).
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Aneks
A. Przykład jak prowadzić grafik godzin pracy
Miesiąc i rok:
Data

Godzina

Niedz

Pon

Przybycie
Rozpoczęcie
Zakończenie
Wyjście
Przerwa (na
posiłek)
Inne przerwy
Przybycie
Rozpoczęcie
Zakończenie
Wyjście
Przerwa (na
posiłek)
Inne przerwy
Przybycie
Rozpoczęcie
Zakończenie
Wyjście
Przerwa (na
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Wt

Sr

Czw

Pia

Sob

posiłek)
Inne przerwy
Przybycie
Rozpoczęcie
Zakończenie
Wyjście
Przerwa (na
posiłek)
Inne przerwy

Data: Lista dni kalendarzowych
Przybycie: Zapisz czas, kiedy przybyłeś do pracy.
Rozpoczęcie: Zapisz czas, kiedy rozpocząłeś prace.
Zakończenie: Zapisz czas, kiedy zakończyłeś prace.
Wyjście: Zapisz czas, kiedy opuściłeś miejsce pracy.
Przerwa i inne przerwy: Zapisz czas w minutach czas przerwy na
posiłek i innych przerw w czasie pracy.
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B. Przykład Umowy Komitetu Robotniczego
Umowa Komitetu Robotniczego
Nasza Misja to: poprawa warunków pracy.
Obowiązki członków komitetu
• Każdy członek komitetu będzie członkiem Arise Chicago.
• Rozmowy na posiedzeniach komitetu będą traktowane z
szacunkiem i żadna informacja nie zostanie udostępniona poza
komitetem. Wszystkie rozmowy są poufne, aż do momentu, gdy
zostanie osiągnięte porozumienie. Z chwilą osiągnięcia
porozumienia szczegóły umowy mogą stać się publiczne.
• Nie będzie indywidualnych spotkań pomiędzy członkami komitetu
a kierownictwem zakładu pracy.
• Nie będą podejmowane kluczowe decyzje (podpisane jakiekolwiek
dokumenty dotyczące zmian w pracy) bez konsultacji z komitetem.
My, ________________________, przyjmujemy powyższe zadania i
zgadzamy się utworzyć komitet pracowników pod nazwą
________________.
Nasze główne cele to:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Podpis:________________________ Data:________________
Podpis:________________________ Data:________________
Podpis:________________________ Data:________________
Podpis:________________________ Data:________________
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C. Przykłady wzorów podań o wgląd do akt personalnych w

stanie Illinois
REQUEST TO INSPECT PERSONNEL FILE IN ILLINOIS
(Petycja upoważniająca do wglądu do akt personalnych w stanie IL.
została sporządzana w języku angielskim tłumaczenie znajduje się
poniżej)

To: Human Resources Representative/ OWNER NAME (imię
pracodawcy)
From: WORKER NAME (imię pracownika)
Date: MONTH DAY, YEAR (miesiąc dzień, rok)
Under the Personnel Record Review Act, 820 Illinois Revised Statute 40/212, I have a right to inspect and get copies of my personnel files within 7
business days. I am requesting copies of my personnel files and any other
personnel documents relating to me which you maintain.
Please send a copy of all the documents contained in my personnel file no
later than DATE 7 Business Days from when letter is received to my
address at: ADDRESS HERE( adres pracownika)
Thank you.

__________________________________
WORKER NAME (imię pracownika)
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Informacja dla pracodawcy: jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji o
ustawie Personnel Record Review Act, 820 Illinois Revised Statute 40/212, sprawdź stronę internetowa: www.ilga.gov pod hasłem Compiled
Statutes.
Zgodnie z ustawą dotyczącą wglądu do akt personalnych (Personnel
Record Review Act, 820 Illinois Revised Statute 40/2-12), mam prawo do
wglądu i uzyskania kopi moich akt personalnych w ciągu 7 dni roboczych.
Proszę o kopie moich akt osobowych oraz wszelkich innych dokumentów
osobowych dotyczących mojej osoby, które są w posiadaniu firmy (miejsca
pracy).
Proszę wysłać kopię wszystkich dokumentów znajdujących się w moich
akt osobowych nie później niż 7 dni roboczych od momentu otrzymania
tego listu pod adres (adres pracownika).
Dziękuję
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D. Przykład petycji o organizowanie się w miejscu pracy
Wspólne działania pracowników prowadzą do poprawy warunków
pracy
My, poniżej podpisani, jako pracownicy _ [nazwa przedsiębiorstwa] _
działamy wspólnie w celu ochrony naszych praw i poprawy warunków
pracy w naszym zakładzie pracy.
Przedstawiamy problemy w miejscu pracy :
1.
2.
3.
Domagamy się następujących zmian:
1.
2.
3.
Prosimy o pisemną odpowiedź dotyczącą powyższych problemów, nie
później niż ______[data]______.
Członkowie Komitetu Pracowniczego
Imię Nazwisko Pracodawcy

Podpis
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Data

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Notatka: Dokument ten może zostać zmieniony w celu uwzględnienia
potrzeb i celów grupy która go używa.
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E. Przykład listu odmawiającego przeprowadzenie
ponownej weryfikacji dokumentacji upoważniającej do
pracy (Re-Verification of Work Authorization)
(List ten jest prezentowany w języku angielskim w celu oficjalnego użytku
w miejscu pracy tłumaczenie listu znajduje się poniżej)

[DATA]
To: Mr. / Ms.: [IMIE NAZWISKO]
( LUB: Chief Executive Officer, Human Resources Director, Board
President)
At [NAZWA MIEJSCA PRACY]
[ADRES MIEJSCA PRACY]
[MIASTO, STAN, KOD POCZ.]
Regarding: possible violations of several Federal laws

We are workers (whom your company intends to wrongfully dismiss
based on erroneous information regarding their documentation) (being
notified of a final date to present documents) and threatened with being
dismissed if we don’t comply as instructed. We are asking from you to
immediately correct this situation before legal action is taken, in order to
avoid costly litigation and possibly fines by Court and/or the federal and
state government.
In the last few weeks, Human Resources issued orders advising that
the office’s records were incomplete and giving timelines to us to
complete such paperwork. She has stated that the company “is
required to complete this audit due to state and Federal regulations”.
The Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair
Employment Practices establish, among other provisions, that
employers should NOT suspend or take other adverse action against
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the employee because of missing or incomplete paperwork; should
NOT re-verify the employee’s employment eligibility; should NOT
require employees to produce specific I-9 documents.
By requesting some of the above documents and not allowing us to
continue our employment at Id Commerce, you may violate several of
those recommendations from the Department of Justice.
Furthermore, the Handbook for Employers, Guidance for Completing
Form I-9 (Employment Eligibility Verification Form) by the U.S.
Citizenship and Immigration Services establishes, on page 10, that “U S
citizens and noncitizen nationals never need re-verification. Do not
reverify the following documents: An expired U S passport or
passport card, an Alien Registration Receipt Card/Permanent
Resident Card (Form I-551), or a List B document that has expired”.
Also, on the same page, the USCIS Manual states that “If an employee
presents a Form I-551, you should know that Forms I-551 may contain
no expiration date, a 10-year expiration date, or a two-year expiration
date Cards that expire in 10 years or not at all are issued to lawful
permanent residents with no conditions on their status Cards that expire
in two years are issued to lawful permanent residents with conditions on
their status Conditional residents can lose their status if they fail to
remove these conditions Permanent Resident Cards with either an
expiration date or no expiration date are List A documents that should
not be reverified.”
Therefore, we are strongly requesting that you immediately stop all
policies regarding the illegal re-verification based on an erroneous
interpretation of the Social Security Administration information.
For more information on the anti-discrimination provision of the
Immigration and Nationality Act, call OSC through its employer
telephone hotline at (800) 255-8155 or visit OSC’s Website:
http://www.justice.gov/crt/osc
Finally, we would like to state that this letter is legal proof of a concerted
collective activity, and no retaliation whatsoever can be taken against
any or all of us, as established on Section 7 of the Fair Labor Standards
Act ((49 Stat. 449) 29 U.S.C. § 151–169).
Respectfully,
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Odnosi się do: możliwych naruszeń przepisów federalnych

My pracownicy, których firma zamierza niesłusznie zwolnić w oparciu o
błędne informacje dotyczące naszej dokumentacji, zostaliśmy
powiadomieni o ostatecznym terminem przedstawienia dokumentów
oraz groźbie bycia zwolnionym, jeżeli, nie zostaną spełnione warunki
opisane w instrukcji. Żądamy, aby natychmiast wyjaśnić zaistniałą
sytuację zanim podjęte zostaną działań prawne, oraz aby uniknąć
kosztownych sporów i lub grzywny wyznaczonej przez Sąd i / lub urząd
federalny oraz stanowy.
W ciągu ostatnich kilku tygodni, wydział do spraw personalnych wydał
zarządzenia informujące pracowników o tym, że posiadane dokumenty
przez ten wydział są niekompletne oraz podał termin na ich
dostarczenie. W zarządzeniu tym stwierdza się, że firma "wymaga
dodatkowych dokumentów do aktualizacji dokumentacji w związku z
przepisami stanowymi i federalnymi".
Biuro do spraw specjalnych i nieuczciwych praktyk związanych z
zatrudnianiem emigrantów nakazuje, między innymi, aby pracodawcy
nie podejmowali niekorzystnych działań wobec pracownikowi z powodu
braku lub niekompletności dokumentacji.
Nie można ponownie sprawdzić uprawnienia zatrudnienia pracownika.
Nie wolno wymagać od pracowników, aby przedstawili specyficznych
dokumentacji do formularza I-9. Wymagając powyższe dokumenty oraz
zawieszenie w kontynuacji pracy pracodawca narusza prawo Id
Commerce oraz kilka zaleceń Departamentu Sprawiedliwości.
Ponadto Poradnik dla Pracodawców, radzi wypełnienie formularza I-9 (
Forma weryfikująca uprawnienia do pracy) przez amerykańskich
obywateli i Urzędu Emigracji. Poradnik ten na stronie 10 zawiera
stwierdzenie "obywatele U S A oraz emigranci nie potrzebują ponownej
weryfikacji. Nie należy weryfikować następujących dokumentów:
Wygaśnięcie paszportu lub karty paszportowej, potwierdzenie
rejestracji zielonej karty / Permanent Resident Card (formularz I-551)
lub dokumentów z wykazu B, które wygasły ".
Ponadto, na tej samej stronie, instrukcja USCIS wyjaśnia, że "Jeżeli
pracownik przedstawia formularz I-551, należy przyjąć, że Formularz I551 może nie zawierać daty ważności, 10-letniego terminu ważności,
lub upływie dwuletniego data zielonej karty, która wygasa w ciągu 10 lat
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lub w ogóle nie wygasa jest wydawana legalnym rezydentom bez
warunków na podstawie, których ich karta jest ustanowiona. Karty,
które wygasają w ciągu dwóch lat są wydawane zgodne z prawem
stałego pobytu na warunkach dotyczących danego statusu
"warunkowego" rezydenta i mogą stracić swój status, jeśli nie spełnia
konkretnych warunkach dotyczących Karty Stałego Rezydenta.
Dokumenty te dotyczą Listy A, która nie powinna być weryfikowana
ponownie. "
Dlatego prosimy o natychmiastowe przerwanie wszystkich działań
związanych z nielegalną ponowną weryfikacją, która opiera się na
błędnej interpretacji informacji administracji -Social Security. Aby
uzyskać więcej informacji na temat zapobiegania dyskryminacji
opisanej w ustawie Immigration and Nationality Act, proszę zadzwonić
do OSC linii dla pracodawców pod numer (800) 255-8155 lub sprawdzić
stronę internetowa OSC’s: http://www.justice.gov/crt/osc.
Na koniec pragniemy stwierdzić, że ten list jest napisany w oparciu o
obowiązujące prawo i żadne działania odwetowe ze strony pracodawcy
nie mogą być podjęte w celu karania poszczególnych pracowników lub
wszystkie pracowników, jak to jest ustalone w sekcji 7 ustawy Labor
Standards Fair ((49 Stat. 449 ) 29 USC § 151-169).
Z wyrazami szacunku,
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Arise Chicago
1436 W. Randolph Street, Suite 202
Chicago, IL 60607
Phone: 773-769-6000
Fax: 844-270-4436
www.arisechicago.org
info@arisechicago.org
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Stawka minimalna wynagrodzenia w powiecie Cook
Począwszy od 1 lipca 2017 r. w powiecie Cook (obszar
podmiejski w okolicach Chicago) minimalna stawka
wynagrodzeń wzrosła. Jesteś objęty przepisami
dotyczącymi minimalnej płacy w Powiecie Cook jeśli:
• Pracowałeś dla swojego pracodawcy w Powiecie
Cook, przez co najmniej 2 godziny w dowolnym
okresie dwóch tygodni, i
•

Twój pracodawca zatrudnia, co najmniej cztery
osoby (lub jesteś pracownikiem domowym) i (i)
utrzymuje obiekt biznesowy w Powiecie Cook lub (ii)
posiada licencję wydaną przez Powiat Cook.

Mininmalna Stawka w powiecie Cook
Minimalna
Data
Regularna
stawka
startu
stawka
napiwkowa
Lipiec 1, $10.00
$4.95
2017
Lipiec 1, $11.00
Zależy od
2018
inflacji
Lipiec 1, $12.00
Zależy od
2019
inflacji
Lipiec 1, $13.00
Zależy od
2020
inflacji
Lipiec 1, Zależy od
Zależy od
2021
inflacji
inflacji

Nadgodziny
$15.00
$16.50
$18.00
$19.50
Zależy od
inflacji

Jeśli uważasz, że Twój pracodawca zapłacił za mało, możesz
skontaktować się z Arise Chicago Worker Center w celu
uzyskania pomocy, możesz złożyć skargę do Powiatu Cook w
ciągu 3 lat od momentu nie zapłacenia właściwych zarobków lub
złożyć wniosek do sądu okręgowego w powiecie Cook.

*Niektóre miasta w Powiecie Cook wycofały się z obowiązku
podwyższenia płacy minimalnej. Proszę skontaktować się ze
urzędem konkretnego miasta, w którym pracujesz, aby
sprawdzić, czy tam obowiązuje nowa podwyższona stawka.

Płatny urlop chorobowy w Chicago i Powiecie Cook
Począwszy od 1 lipca 2017 r. Wszyscy pracownicy
pracujący w mieście Chicago lub Powiecie Cook * mają
możliwość otrzymania płatnego urlopu chorobowego..
Płatny czas chorobowy może być wykorzystany na wizytę u
lekarza, opiekę osobista lub opiekę nad członkiem rodziny,
który jest chory, z powodu zagrożenia zdrowia publicznego
(np. Zamykania się szkoły) lub do rozwiązywania
problemów związanych z przemocą w rodzinie.
W większości przypadków jesteś uprawniony do
otrzymania urlopu chorobowego, jeśli:
• Pracujesz dla swojego pracodawcy w Chicago lub
Powiecie Cook, co najmniej 2 godziny w dowolnym okresie
dwóch tygodni, i
• Twój pracodawca ma siedzibę w Chicago lub w Powiecie
Cook.
• Pracujesz, co najmniej 80 godzin w ciągu 120 dni
• Jesteś pracownikiem, pracownikiem domowym,
pracownikiem służby zdrowia w domu lub pracownikiem
dniowym.
Urlop Chorobowy nalicza się: 1 godzina chorobowa na
każde 40 godzin pracy. Możesz zarobić maksymalnie
40 godzin (lub 5 dni roboczych) w okresie 12 miesięcy.
Płatny urlop chorobowy zaczyna się naliczać w pierwszym
dniu kalendarzowym od rozpoczęcia pracy lub od 1 lipca
2017 r., W zależność ci od tego, co nastąpi później.
Masz prawo do:
• Jednej godziny urlopu chorobowego na 40 godzin pracy
od swojego pracodawcy;
• Zapłaty za uzbierane godziny urlopu chorobowego
według terminu regularnych wypłat;

• Przeniesienia połowy tych niewykorzystanych godzin na
następny rok (maksymalnie do 20 godzin), jeśli nie
wykorzystasz uzbieranych godzin chorobowych, w danym
roku
Twój pracodawca może zakazać korzystania z zarobionych
dni chorobowych przez pierwsze 180 dni (6 miesięcy) od
daty rozpoczęcia ich kolekcjonowania.
Twój pracodawca nie może nękać Cię z powodu
korzystania z urlopu chorobowego i nie może poprosić Cię
o poszukanie zastępcy podczas twojej nieobecności. Jeśli
nieobecny jesteś krócej niż 3 dni, pracodawca nie może
wymagać dostarczenia zwolnienia lekarskiego w celu
udowodnienia, że Ty lub członek rodziny był chory..
Pracownicy, którzy obecnie posiadają w miejscu pracy
czas wolny, osobisty lub chorobowy, w ilości, co najmniej 5
dni w roku, nie są objęci niniejszym zarządzeniem. To
samo dotyczy pracowników, którzy mają już, co najmniej 5
dni płatnego czasu wolnego w umowie gwarantowanej
przez Związki Zawodowe.
* Niektóre miasta w Powiecie Cook wycofały się z obowiązku
podwyższenia płacy minimalnej. Proszę skontaktować się ze
urzędem konkretnego miasta, w którym pracujesz, aby
sprawdzić, czy tam obowiązuje nowa podwyższona płaca
minimalna.

Ustawa dotycząca Pracowników Domowych
Począwszy od 1 stycznia 2017 r. Pracownicy Domowi w
stanie Illinois zostali objęci ochrona prawna według prawa
pracy!
Kto to jest pracownik domowy?
Są to osoby sprzątające, zarządzające domem, opieka nad
dziećmi- nianie, opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi i
pomoc w domu dla osób starszych i niepełnosprawnych,
pranie, gotowanie, usługi kierowcy, usług towarzyskie lub
inne usługi domowe.
Nowe prawa chroniące pracowników Domowych:
• Prawo do stawki minimalnej dla osób, które pracują
więcej niż 8 godzin w tygodniu
• Prawo do stawki dotyczącej nadgodzin w wysokości 1,5raza stawki godzinnej, jeśli pracujesz więcej niż 40 godzin
w ciągu jednego tygodnia
• prawo do pełnego dnia (24 kolejne godziny) wolnego od
pracy w tygodniu. Jeśli pracownik zdecyduje się pracować
w tym dniu przysługuje mu wyplata nadgodzin
• Ochrona przed molestowaniem seksualnym
• Ochrona przed dyskryminacją ze względu na
niepełnosprawność i ciążę.
W mieście Chicago i powiecie Cook pracownicy domowi sa
uprawnieni do otrzymania płatnego chorobowego i wyższej
stawki minimalnej wynagrodzenia (patrz na kolejna sekcje).

Pracownicy Domowi mogą wynegocjować dodatkowe
świadczenia nieobjęte ustawą poprzez zawarcie umowy z
pracodawcą, czyli kontrakt. Oto kilka przykładów tego, co
można zawrzeć w umowie z pracodawcą:

• Jasny opis zadań i obowiązków oraz przywilejów
pracownika
• 8 tygodni urlopu macierzyńskiego bez wynagrodzenia +
ochrona pracy
• 2 tygodnie powiadomienie o wypowiedzeniu pracy lub 2
tygodniowa odprawa, jeśli praca utracona bez winy
pracownika.
Skontaktuj się z Arise Chicago, aby dowiedzieć się
więcej na temat zawierania umów/kontraktów i ich
negocjacji z pracodawcą.

