
PO 1 LIPCA SPRAWDŹ CZEK!    . 
 

1 lipca 2020 r. Stawka wypłaty minimalnej wzrośnie w stanie Illinois, na niektórych przedmieściach Chicago 
oraz w samym mieście Chicago. Upewnij się, że sprawdziłeś swoją pierwszą wypłatę po 1 lipca, aby mieć 
pewność, że pracodawca płaci pełną legalną należną Ci pensję! 
 
Pamiętaj, że te płace są obowiązkowe, bez względu na status emigracyjny, rasę lub narodowość, lub jeśli pracujesz 
tymczasowo, w niepełnym wymiarze godzin lub w pełnym wymiarze godzin. A przede wszystkim pamiętaj, że 
wszyscy pracownicy mają prawo organizować się ze swoimi współpracownikami i żądać lepszych 
wynagrodzeń, przewyższających minimum wynagrodzenia. 
 

STAN ILLINOIS       .    

Data efektywna  

 

Regularny 

czas pracy 

Nadgodziny  

 

 Pracownicy napiwkowi: 

Regularna, podstawowa 

stawka godzinowa 

Pracownicy napiwkowi: 

Nadgodziny podstawowej 

stawki godzinowej 

 1 Lipiec, 2020  $10.00 $15.00  $6.00 $9.97 

  
18 PRZEDMIEŚĆ CHICAGO* 

Data efektywna  Regularny 

czas pracy 

Nadgodziny  

 

 Pracownicy napiwkowi: 

Regularna, podstawowa 

stawka godzinowa 

Pracownicy napiwkowi: 

Nadgodziny podstawowej 

stawki godzinowej 

 1 Lipiec, 2020  $13.00 $19.50  $6.00 $13.50 
*Barrington Hills, Berwyn, Countryside, Deerfield, Dolton, Evanston, Glencoe, Kenilworth, McCook, Northfield, Oak Park, Oak Brook, 

Phoenix, Skokie, University Park, Western Springs, Wilmette and Winnetka. 

 
Dla firm w CHICAGO zatrudniających więcej niż 20 pracowników 

Data efektywna  

 

1 Lipiec, 2020 

Regularny 

czas pracy 

Nadgodziny  

 

 Pracownicy napiwkowi: 

Regularna, podstawowa 

stawka godzinowa 

Pracownicy napiwkowi: 

Nadgodziny podstawowej 

stawki godzinowej 

Dla firm w Chicago zatrudniających 

więcej niż 20 pracowników 

  

$14.00 
 

$21.00   

$8.40 
 

$15.40 

  

Dla firm w CHICAGO zatrudniających 4-20 pracowników, Pracowników Domowych, młodzież pracująca 

Effective Date 

July 1, 2020 

Regularny 

czas pracy 

Nadgodziny  

 

 Pracownicy napiwkowi: 

Regularna, podstawowa 

stawka godzinowa 

Pracownicy napiwkowi: 

Nadgodziny podstawowej 

stawki godzinowej 

Dla firm w Chicago zatrudniających 

4-20 pracowników, Pracowników 

Domowych 

 
$13.50 

 
$20.25 

  
$8.10 

 
$15.15 

Niektórzy pracownicy w wieku 

poniżej 18 roku życia w Chicago 

 

$10.00 
 

$15.00   

$6.00 
 

$11.00 

 
Szczegóły dotyczące wyjątków w powyższych standardach: 
● W stanie Illinois pracownicy w wieku poniżej 18 roku życia mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 8 dolarów za godzinę, ale tylko jeśli 

pracują krócej niż 650 godzin rocznie. 

● A w stanie Illinois, powiecie Cook i Chicago wszyscy pracownicy mogą prawnie otrzymywać 50 centów mniej niż stawka minimalna w ciągu 

pierwszych 90 dni zatrudnienia. 

● Prawo, które podniosło stawke minimalna wynagrodzenia do 14 dolarów w Chicago, ma również kilka ważnych wyjątków: 

⇨ Pracownicy Domowi          ⇨ Dla  firm zatrudniające  4-20 pracowników         ⇨ Niektórzy pracownicy poniżej 18 roku życia 


