
Jeżeli wykonujesz prace usługowe w budynkach dla wykonawców prac dla 
Miasta Nowy Jork, właściciela wynajmującego lokal dla urzędu Miasta Nowy 
Jork lub firmy otrzymującej pomoc finansową od Miasta Nowy Jork i uważasz, 
że Twój pracodawca nie przestrzega prawa, skontaktuj się z nami. 

  REWIDENT KSIĘGOWY MIASTA NOWY JORK SCOTT M. STRINGER 
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Stanowisko Płaca 
godzinowa 

Godzinowe 
świadczenia 

Pracownik utrzymania 
czystości/woźny w budynku 
biurowym klasy „C” 

25.15$* 11.56$* 

Operator usług HVAC w budynku – 
pomocnik inżyniera 40.13$* 17.77$* 

Ogrodnik 18.25$ 1.75$ 

Pracownik przewożący meble – 
meble biurowe i sprzęt – kierowca 
lekkiej ciężarówki 

19.16$ 5.42$ 

Pracownik ochrony (nieuzbrojony)  
0 6 miesięcy 14.40$* 5.22$* 

Osoba wywożąca odpady 29.78$ 5.42$ 

Stawki są ważne do 6/30/18, o ile nie podano inaczej. 
*Stawka wygasa 12/31/17. 

  

Pracownicy wykonujący prace usługowe w budynkach 

Znajcie swoje prawa 
Pracownicy wykonujący prace usługowe w 
budynkach mogą być uprawnieni do tzw. ustalonej 
płacy oraz świadczeń, jeżeli są zatrudnieni przez: 
 Prywatne firmy posiadające umowy z urzędami Miasta Nowy Jork lub 
 Właścicieli lokali otrzymujących zniżkę podatków w ramach programu 

421-a w budynkach z 50 lub więcej lokalami zbudowanych po roku 2007  
 Właścicieli lokali wynajmujących biura urzędom Miasta Nowy Jork lub 
 Firmy otrzymujące pomoc finansową od Miasta Nowy Jork 
 
Na przykład: 

ODWIEDŹ NAS ONLINE 
Sprawdź inne stanowiska, formularze skarg i zażaleń oraz dodatkowe 
informacje na stronie www.comptroller.nyc.gov/prevailingwage 
 

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

http://www.comptroller.nyc.gov/prevailingwage
mailto:laborlaw@comptroller.nyc.gov


If you perform building service work for a NYC government contractor, a 
landlord that leases to a NYC government agency or a business that 
receives financial assistance from the City of New York and you believe 
your employer is not complying with the law, contact us. 
 

     NEW YORK CITY COMPTROLLER SCOTT M. STRINGER 

Rev. 7/17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Job Title Hourly  
Wage 

Hourly 
Benefits 

Office Building Class “C” 
Cleaner/Porter $25.15*  $11.56* 

Building HVAC Service 
Operator – Fireperson $40.13* $17.77* 

Landscaper/Groundskeeper $18.25 $1.75 

Mover – Office Furniture and 
Equipment – Light Truck Driver $19.16 $5.42 

Security Guard (Unarmed)  
0-6 months $14.40* $5.22* 

Refuse Remover $29.78 $5.42 

Rates are valid through 6/30/2018, except where noted. 
*Rate expires on 12/31/2017.   

Building Service Employees 

Know Your Rights 
Building service workers may be entitled to 
prevailing wages and benefits if they are 
employed by: 
 Private companies under contract with NYC government agencies 
 Landlords receiving 421-a tax abatements in buildings with 50 or more 

dwelling units built after 2007 
 Landlords leasing office space to NYC government agencies 
 Businesses receiving financial assistance from the City of New York 
For example: 
 

Visit us online 
View other job titles, complaint forms and more information 
www.comptroller.nyc.gov/prevailingwage 
 

Bureau of Labor Law 
Office of the New York City Comptroller 
(212) 669-4443 (All calls will remain confidential) 
laborlaw@comptroller.nyc.gov 
 

mailto:laborlaw@comptroller.nyc.gov

