
CONSTRUCTION WORKERS  ZGODNIE Z PROJEKTEM RZĄDOWYM  
ON NYC GOVERNMENT PROJECTS MIASTA NOWY JORK  ROBOTNICY BUDOWLANI 

ARE ENTITLED TO PREVAILING UPRAWNIENI SĄ DO USTALONYCH
WAGES AND BENEFITS.  PŁAC I ŚWIADCZEŃ.

FOR EXAMPLE:* PRZYKŁADOWO:*

Asbestos Handlers: Osoby pracujące z azbestem:
$36.00 hourly wages & $15.45 hourly benefits $36.00 za godzinę i $15.45 świadczeń

Carpenters: Stolarze:p
$48.88 hourly wages & $42.70 hourly benefits $48.88 za godzinę i $42.70 świadczeń

Electricians (A): Elektrycy (A):
$53.00 hourly wages & $47.54 hourly benefits $53.00 za godzinę i $47.54 świadczeń

Iron Workers (Ornamental): Metaloplastycy (zdobienie):
$42.70 hourly wages & $44.57 hourly benefits $42.70 za godzinę i $44.57 świadczeń

Laborers (Excavation): Robotnicy (wykopy):
$39.25 hourly wages & $33.25 hourly benefits $39.25 za godzinę i $33.25 świadczeń

Laborers (Pavers & Roadbuilders): Robotnicy (Brukarze & Budowniczych dróg):
$39.67 hourly wages & $33.55 hourly benefits $39.67 za godzinę i $33.55 świadczeń

Laborers (Mason Tenders): Robotnicy (murarstwo):
$35.53 hourly wages & $26.31 hourly benefits $35.53 za godzinę i $26.31 świadczeń

Painters: Malarze:
$37.50 hourly wages & $25.62 hourly benefits $37.50 za godzinę i $25.62 świadczeń

Plumbers: Hydraulicy:
$64.87 hourly wages & $25.18 hourly benefits $64.87 za godzinę i $25.18 świadczeń
*Most of these rates are valid through June 30, 2014. *Większosc jest aktualna do 30 czerwca 2014 r.

If you work in one of these jobs for a government contractor and Jeśli wykonujesz którąś z tych prac dla rządowego zleceniodawcy i
you believe your employer is not complying with the law, contact: uważasz że Twój pracodawca nie przestrzega prawa, skontaktuj się z:

 Bureau of Labor Law at (212) 669-4443 BIUREM PRAWA PRACY, tel.  (212) 669-4443
Office of New York City Comptroller Rewident Księgowy na Nowy Jork

All calls will remain confidential. Wszystkie rozmowy pozostaną poufne.
Or go to www.comptroller.nyc.gov and click on Labor Law Lub wejdź na stronę www.comptroller.nyc.gov i kliknij na zakładkę

for other job titles, complaint forms and more information. Prawo Pracy na inne nazwy zawodu, formularz skargi lub inne informacje.

We’ve helped thousands of workers get the Pomogliśmy już tysiącom pracowników w odzyskaniu
back wages owed to them. Contact us today! należnych im płac. Skontaktuj się z nami już dziśl
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