PŁACA MINIMALNA DLA PRACOWNIKÓW
RESTAURACJI FAST FOOD
31 grudnia 2020 r. - 30 czerwca 2021 r.

$15,00 Miasto Nowy Jork

$14,50 Pozostała część Stanu

Wszyscy pracownicy restauracji fast food w Nowym Jorku
muszą zarabiać co najmniej 15,00 USD za godzinę.
W pozostałej części Stanu poza Nowym Jorkiem minimalne
stawki płac będą rosły co roku, aż osiągną 15,00 USD
w połowie 2021 r. Niniejszy arkusz informacyjny zawiera
dodatkowe informacje na temat nowej płacy minimalnej.

Więcej informacji na temat definicji restauracji fast
food i tego, co jest uznawane za sieć, można znaleźć
w przepisach dotyczących branży hotelarskogastronomicznej dostępnych na stronie internetowej
www.labor.ny.gov/formsdocs/wp/CR146.pdf.

CO TO JEST RESTAURACJA FAST FOOD?
Restauracja fast food to każdy biznes, który spełnia
następujące kryteria:
• S
 erwuje głównie jedzenie lub napoje; kategoria
obejmuje kawiarnie, bary z sokami, sklepy z pączkami
i lodziarnie
• O
 feruje ograniczone usługi, w ramach których klienci
zamawiają i płacą przed jedzeniem; kategoria obejmuje
restauracje ze stolikami, ale bez pełnej obsługi, oraz
miejsca, które zapewniają jedynie usługi na wynos
• J est częścią sieci 30 lub więcej lokalizacji; kategoria
obejmuje niezależne firmy powiązane z marką, która
posiada 30 lub więcej lokalizacji w całym kraju

PRZYKŁADY
Przykładami restauracji fast food są Ben & Jerry's,
Chipotle, Dunkin Donuts, Golden Krust Caribbean
Bakery and Grill, Jamba Juice, KFC, McDonald's, Nathan's
Famous, Pizza Hut, Quiznos, Shake Shack, Starbucks,
Subway, Taco Bell, Tim Hortons, Uno Pizzeria & Grill,
Wendy's i White Castle.
Rozszerzona lista firm została opublikowana jako
część raportu i rekomendacji Komisji ds. Płac i jest
dostępna na stronie internetowej www.labor.ny.gov/
fastfoodwageboard. Lista ta może ulec zmianie, a jej
celem jest podanie przykładów pracodawców uważanych
za restauracje fast food.

Pełny harmonogram podwyżek minimalnej stawki
godzinowej dla pracowników restauracji fast food
znajduje się poniżej:

Data

Miasto Nowy Jork

Obecna

15,00 USD

Pozostała
część Stanu
14,50 USD

01.07.2021

15,00 USD

15,00 USD

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
JAKIEGO RODZAJU PRACOWNIKÓW DOTYCZY
PODWYŻKA PŁACY MINIMALNEJ?
Zmiana ta dotyczy wszystkich osób, które pracują
w sieci restauracji fast food, spełniającej opisane kryteria.
Podwyższa dotyczy pracowników, którzy przygotowują
posiłki, zapewniają bezpieczeństwo pracy, umieszczają
towary na półkach, sprzątają i wykonują inne zadania.
CZY KUPONY NA POSIŁKI I STAWKI ZWROTU
KOSZTÓW UTRZYMANIA UNIFORMÓW SĄ INNE
W PRZYPADKU PRACOWNIKÓW RESTAURACJI
FAST FOOD NIŻ W PRZYPADKU PRACOWNIKÓW
BRANŻY HOTELARSKIEJ?
Nie, stawki te są takie same zarówno dla pracowników
restauracji fast food, jak i pracowników hotelowych.

CO ZE STAWKĄ WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU
PRACY NA WEZWANIE I ROZŁOŻENIA GODZIN PRACY?
Pracownicy restauracji fast food podlegają wymaganiom
dotyczącym wynagrodzenia w przypadku pracy
na wezwanie i rozłożenia godzin pracy według
obowiązującej stawki minimalnej dla pracowników
restauracji fast food.
CZY PRACOWNICY RESTAURACJI TYPU FAST FOOD
KWALIFIKUJĄ SIĘ DO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
W GODZINACH NADLICZBOWYCH?
Tak, pracownicy restauracji fast food muszą otrzymywać
wynagrodzenie w kwocie półtora raza wyższej od
regularnej stawki za każdą przepracowaną godzinę
powyżej 40-godzinnego tygodnia pracy.
WIĘCEJ INFORMACJI
Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy lub chcesz
złożyć skargę, zadzwoń pod numer: 1-888-4NYSDOL
(1-888-469-7365) lub odwiedź stronę:
www.labor.ny.gov/minimumwage.
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Departament Pracy Stanu Nowy Jork jest pracodawcą zapewniającym równość szans. Sprzęt oraz usługi pomocnicze są dostępne dla osób niepełnosprawnych na życzenie.

