BUREAU OF PUBLIC WORK
[BIURO ROBÓT PUBLICZNYCH]
Przewodnik dla Pracowników

Biuro Robót Publicznych pokrywa płatności
obowiązujących wynagrodzeń zgodnie z Artykułami 8 i 9
Prawa Pracy Stanu Nowy Jork.
Artykuł 8 ma zastosowanie do projektów realizowanych
dla instytucji (podmiotów) publicznych w zakresie:
• Budowy
• Rekonstrukcji
Artykuł 9 dotyczy umów na usługi budowlane o wartości
ponad 1500 USD rocznie dla instytucji (podmiotów)
publicznych, takie jak:
• Zapewnienie personelu sprzątającego i pracowników
ochrony
• Przenoszenie mebli biurowych lub sprzętu do lub
z budynku
• Dostawa paliw kopalnych do budynku

GODZINY
Pracownik najemny pracujący dla wykonawcy lub
podwykonawcy w ramach dowolnego projektu z zakresu
robót publicznych na podstawie Artykułu 8 nie może
pracować w godzinach nadliczbowych, chyba że miejsce
ma sytuacja nadzwyczajna.
Wykonawca i Agencja Kontraktująca (Departament
Jurysdykcji) mogą zwrócić się do Biura Robót Publicznych
o wydanie zezwolenia dla pracowników na pracę w
dodatkowych godzinach lub dniach w ramach danego
projektu. Każda praca wykonywana w czasie dłuższym niż
osiem godzin dziennie lub więcej niż pięć dni w tygodniu
jest uważana za pracę w godzinach nadliczbowych.
Szczegółowe zasady dotyczące godzin nadliczbowych
dla poszczególnych branż lub zawodów mogą się
różnić. Jedynym wyjątkiem może być wykorzystanie
stawek „4-dniowych/ 10-godzinnych”, które mogą
pojawić się w przypisanym do kontraktu Harmonogramie
Obowiązujących Stawek.

Zasady dotyczące godzin nadliczbowych znajdują
się w Harmonogramach Obowiązujących Stawek dla
projektów robót publicznych. Okresy odpoczynku trwające
20 minut lub mniej liczone są jako przepracowany czas.
Okresy odpoczynku obejmują przerwy na kawę i czas na
przekąski, ale nie przerwy na posiłki.

WYNAGRODZENIE I DODATKI
Wynagrodzenie i dodatki wypłacane lub przekazywane
pracownikom muszą być zgodne z najbardziej aktualnym
Harmonogramem Obowiązujących Stawek dla danego
miejsca pracy. Roczne powiadomienia publikowane
są na stronie internetowej Departamentu Pracy pod
adresem: www.labor.ny.gov. Departament Pracy publikuje
harmonogramy wynagrodzeń zawierające podstawowe
stawki wynagrodzenia w odniesieniu do różnych
rodzajów pracy. Harmonogramy muszą być umieszczane
we wszystkich ogólnie dostępnych miejscach danego
zakładu pracy.
Zgodnie z prawem, wykonawcy i podwykonawcy są
zobowiązani do przekazywania wszystkim pracownikom,
na każdym odcinku wypłaty, pisemnych powiadomień
o obowiązujących stawkach wynagrodzenia w odniesieniu
do określonej klasyfikacji stanowisk. Jeśli wymagane
informacje nie mieszczą się na odcinku wypłaty, można
użyć dodatkowego arkusza lub załącznika.
Kierownicy, którzy pracują z narzędziami, muszą
otrzymywać wynagrodzenie według obowiązującej stawki
wynagrodzenia w odniesieniu do klasyfikacji wykonywanej
pracy. W ramach ścisłego nadzoru, pracownicy, kierownicy
lub brygadziści nie podlegają obowiązującym stawkom
na mocy przepisów Artykułów 8 lub 9.

PRAKTYKANCI
Pracownikom nie można płacić stawek za praktyki, chyba że
biorą udział programie zarejestrowanym w Departamencie
Pracy Stanu Nowy Jork. Liczba praktykantów w stosunku
do liczby wykwalifikowanych pracowników w każdym typie
jednostki musi być zgodna z ogólnokrajowymi numerami
branż, podawanymi przez Departament Pracy.

SKARGI PRACOWNICZE

10-GODZINNY KURS OSHA

Każdy pracownik może złożyć skargę w związku
z podejrzanymi niedopłatami za pracę wykonaną
w ramach projektu robót publicznych, kontaktując się
z odpowiednim urzędem regionalnym. Skargę należy
złożyć w ciągu dwóch lat od wystąpienia zdarzenia.
Śledczy dokładają wszelkich starań, aby nazwiska osób
składających skargi objęte były klauzulą poufności.

Wszyscy pracownicy pracujący przy projektach
publicznych o wartości co najmniej 250 000 USD
muszą wziąć udział w kursie w zakresie bezpieczeństwa
robót budowlanych.

Formularz skargi można znaleźć w urzędzie regionalnym
lub pobrać plik ze strony Departamentu Pracy:
www.labor.ny.gov.

Po ukończeniu kursu przez daną osobę i wydaniu karty
kursu, Stan Nowy Jork nie wymaga jej odnowienia!
Należy pamiętać, że Kontrolerzy Stanu Nowy Jork
mogą mieć różne wymagania.
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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.

