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Pracownicy budowlani zatrudnieni przez prywatnych 
wykonawców projektów prac publicznych w Mieście Nowy 
Jork są uprawnieni do tzw. ustalonej płacy oraz świadczeń. 

 
Na przykład: 

 

Stanowisko Płaca 
godzinowa 

Godzinowe 
świadczenia 

Osoby zajmujące się azbestem 36.00$ 16.45$ 
Stolarze (budynki komercyjne) 52.50$ 46.28$ 
Elektrycy (A)  56.00$* 54.35$* 
Metaloplastycy (zdobni)  44.20$  51.57$ 
Robotnicy (wykopy)  41.50$  40.63$ 
Robotnicy (pomocnik murarza)  37.90$  30.59$ 
Malarze (pędzlem i wałkiem)  42.50$**  28.62$** 
Hydraulicy  67.28$ 31.80$ 

 
 

Stawki są ważne do 6/30/2018.  
*Stawka wygasa 5/09/2018.  **Stawka wygasa 4/30/2018. 

 
 

Jeżeli wykonujesz prace budowlane, wymiany, konserwacyjne lub 
remontowe dla wykonawcy dla Miasta Nowy Jork i uważasz, że Twój 
pracodawca nie przestrzega prawa, skontaktuj się z nami. 

 
BIURO PRAWA PRACY 
Urząd Rewidenta Księgowego Miasta Nowy Jork 
(212) 669-4443 (Wszystkie telefony pozostaną poufne.) 
laborlaw@comptroller.nyc.gov 

ODWIEDŹ NAS ONLINE 
Sprawdź inne stanowiska, formularze skarg i zażaleń oraz 
dodatkowe informacje na stronie  
www.comptroller.nyc.gov/general-information/prevailing-wage 
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Construction workers employed by private 
contractors on NYC public works projects are entitled 
to prevailing wages and benefits. 
For example: 

 

Job Title Hourly 
Wage 

Hourly 
Benefits 

Asbestos Handlers  $36.00 $16.45 

Carpenters (Building  
  

$52.50 $46.28 

Electricians (A)   $56.00* $54.35* 

Iron Workers (Ornamental)   $44.20  $51.57 

Laborers (Excavation)   $41.50  $40.63 

Laborers (Mason Tender)   $37.90  $30.59 

Painters (Brush & Roller)   $42.50**  $28.62** 

Plumbers   $67.28 $31.80 
 

Rates are valid through 6/30/2018, except where noted. 
*Rate expires on 5/09/2018 
**Rate expires on 4/30/2018 

 
If you perform construction, replacement, maintenance or repair 
work for a NYC government contractor and you believe your 
employer is not complying with the law, contact us. 

Bureau of Labor Law 
Office of the New York City Comptroller 
(212) 669-4443  (All calls will remain confidential) 
laborlaw@comptroller.nyc.gov 
 
Visit us online 
View other job titles, complaint forms and more information 
www.comptroller.nyc.gov/prevailingwage 
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