
 

PRAWA 
PRACOWNIKÓW 

WG USTAWY FAIR LABOR STANDARDS ACT 

Prawo nakłada na pracodawców obowiązek wywieszenia tego plakatu w miejscu dobrze widocznym dla pracowników. 

PŁACA ZA 
NADGODZINY 

Co najmniej 1½-krotność normalnego wynagrodzenia za wszystkie godziny przepracowane powyżej wymiaru 
40 godzin w tygodniu. 

PRACA NIELETNICH 
Pracownik musi mieć co najmniej 16 lat, aby mógł wykonywać prace na większości stanowisk pozarolniczych, i co 
najmniej 18 lat, aby mógł wykonywać prace uznane przez Sekretarza Prac za niebezpieczne. Młodzież w wieku 14 
i 15 lat może wykonywać pracę poza godzinami szkolnymi na różnych stanowiskach niezwiązanych z produkcją, 
kopalnictwem oraz na stanowiskach nieuznanych za niebezpieczne z zachowaniem określonych ograniczeń 
w zakresie liczby godzin. Odmienne zasady obowiązują przy zatrudnieniu w rolnictwie. 

KREDYT WG 
NAPIWKÓW 

Pracodawcy zatrudniający „pracowników napiwkowych”, spełniający określone warunki, mogą ubiegać się 
o częściowy kredyt płacowy na podstawie napiwków otrzymywanych przez ich pracowników. Pracodawcy muszą 
płacić pracownikom napiwkowym wynagrodzenie pieniężne w wysokości co najmniej 2,13 USD za godzinę, jeśli 
ubiegają się o zaliczenie napiwków na poczet obowiązku wypłacania płacy minimalnej. Jeżeli napiwki pracownika 
zsumowane z wynagrodzeniem pieniężnym pracodawcy w wysokości co najmniej 2,13 USD za godzinę nie 
równają się godzinowej płacy minimalnej, pracodawca musi pokryć powstałą różnicę. 

ODCIĄGANIE 
POKARMU 

FLSA nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownicom karmiącym piersią rozsądnego czasu 
przerwy na odciąganie pokarmu dla dziecka przez okres jednego roku po urodzeniu za każdym razem, gdy 
pracownica wyrazi potrzebę odciągnięcia pokarmu. Pracodawcy muszą zapewnić pomieszczenie inne niż toaleta, 
osłonięte przed wzrokiem i wolne od wtargnięć współpracowników i osób postronnych, z którego pracownica może 
korzystać w celu odciągnięcia pokarmu. 

EGZEKWOWANIE Departament ma prawo do odzyskania zaległych wynagrodzeń i takiej samej kwoty w postaci odszkodowań 
umownych w przypadkach naruszenia zasad płacy minimalnej, nadgodzin i innych. Departament może wszcząć 
postępowanie sądowe i/lub zalecić wszczęcie postępowania karnego. Na pracodawców mogą być nakładane 
cywilne kary pieniężne za każde umyślne lub powtórne naruszenie przepisów ustawy o płacy minimalnej lub 
wynagrodzeniu za nadgodziny. Cywilne kary pieniężne mogą być również nakładane za naruszenie przepisów 
FLSA dotyczących pracy dzieci. Podwyższone cywilne kary pieniężne mogą być nakładane za każde naruszenie 
dotyczące pracy dzieci, które skutkuje śmiercią lub poważnym uszkodzeniem ciała jakiegokolwiek małoletniego 
pracownika, a wymiar ten może zostać podwojony, jeśli naruszenia zostaną uznane za umyślne lub powtórne. 
Ponadto prawo zabrania podejmowania działań odwetowych przeciwko pracownikom, którzy składają skargę lub 
uczestniczą w jakimkolwiek postępowaniu na mocy FLSA. 

DODATKOWE 
INFORMACJE 

• Niektóre zawody i zakłady są zwolnione z przepisów dotyczących płacy minimalnej i/lub wynagrodzenia za 
nadgodziny. Obowiązują również pewne wąskie wyłączenia dotyczące wymagań związanych z odciąganiem 
pokarmu w miejscu pracy. 

• Szczególne przepisy dotyczą pracowników w Samoa Amerykańskim, Wspólnocie Marianów Północnych 
i Wspólnocie Portoryko. 

• Prawa niektórych stanów zapewniają większą ochronę pracowników; pracodawcy muszą stosować się do obu 
legislacji. 

• Niektórzy pracodawcy nieprawidłowo klasyfikują pracowników jako „niezależnych podwykonawców”, podczas 
gdy są oni pracownikami według FLSA. Ważna jest świadomość różnic między tymi dwoma stosunkami 
pracy, ponieważ pracownicy (dopóki nie zostaną zwolnieni) są objęci gwarancją płacy minimalnej i płacy za 
nadgodziny wg FLSA, a prawidłowo sklasyfikowanym niezależnym podwykonawcom nie przysługuje takie 
prawo. 

• Niektórzy studenci studiów dziennych, uczniowie pobierający naukę, praktykanci i pracownicy 
niepełnosprawni mogą otrzymywać wynagrodzenie niższe niż płaca minimalna na podstawie specjalnych 
certyfikatów wydanych przez Departament Pracy. 

 

FEDERALNA PŁACA MINIMALNA 

7,25 USD NA GODZINĘ 

 
POCZĄWSZY OD 24 LIPCA 2009 R. 


