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Gubernator Quinn podpisuje ustawę 
chroniącą pracowników na terenie stanu 

Illinois 

Ustawa opracowana przez prokurator generalną Madigan 
ogranicza opłaty nakładane na karty wynagrodzeniowe i daje 

pracownikom więcej swobody      
            CHICAGO – Gubernator Pat Quinn podpisał dziś ustawę chroniącą coraz liczniejszą 
grupę pracowników na terenie stanu Illinois, którzy otrzymują wynagrodzenie poprzez wpłatę na 
kartę wynagrodzeniową. Opracowana przez prokurator generalną Lisę Madigan legislacja 
wprowadza ważne przepisy chroniące pracowników przed nadmiernymi opłatami nakładanymi 
na karty wynagrodzeniowe. Przedsięwzięcie to stanowi część kampanii gubernatora Quinn, 
mającej na celu zapewnienie wszystkim pracownikom stanu Illinois sprawiedliwego traktowania 
i zasłużonego wynagrodzenia. 

            „Musimy zadbać o to, aby wszyscy mieszkańcy stanu Illinois byli równo traktowani w 
zakresie wynagrodzenia”, powiedział gubernator Quinn. „Nikt nie powinien być karany zbędnymi 
opłatami przy odbiorze wynagrodzenia. Jestem wdzięczny prokurator generalnej Madigan za 
przygotowanie tej ustawy, która, odwołując się do zdrowego rozsądku, chroni ciężko 
pracujących mieszkańców naszego stanu. Walczymy nie tylko o podwyższenie płacy minimalnej 
w stanie Illinois, ale również o to, aby pracownicy mieli dostęp do sprawdzonych, bezpiecznych 
form odbioru zasłużonego wynagrodzenia”. 

„Do tej pory nawet kupony upominkowe były lepiej chronione niż karty 
wynagrodzeniowe”, powiedziała gubernator generalna Madigan. „Jednak dzięki nowej ustawie, 
która będzie najskuteczniejszą tego typu w kraju, pracownicy stanu Illinois nie będą obciążani 
opłatami za odbiór należnego im wynagrodzenia”. 

          Karty wynagrodzeniowe stanowią alternatywną formę wypłacania wynagrodzenia dla 
pracowników, którzy nie mają dostępu do tradycyjnych usług bankowych. Zamiast papierowego 
czeku pracodawca wydaje pracownikowi kartę wynagrodzeniową, na którą w dniu wypłaty 
przelewana jest pensja. Karty wynagrodzeniowe wyglądają i działają podobnie jak karty 



debetowe. Za ich pomocą można wypłacić gotówkę z bankomatów lub dokonać zakupu w 
sklepie.  

Biuro prokurator generalnej wszczęło dochodzenie w sprawie kart wynagrodzeniowych 
stosowanych przez pracodawców po tym, jak zaczęły napływać skargi od pracowników stanu 
Illinois. Dochodzenie ujawniło szereg szkodliwych praktyk, w tym nakładanie na karty 
nadmiernych, nieuzasadnionych opłat: 5 USD za brak aktywności na koncie, 3 USD za 
miesięczne zestawienia czy 50-centowa opłata za transakcje w punktach sprzedaży. Wielu 
pracodawców wprowadziło odpowiedzialne programy kart wynagrodzeniowych, ale niektóre 
firmy zmuszają pracowników do korzystania z tej formy płatności, nie informując o tym, jak 
korzystać z kart i unikać opłat. 

Ustawa Izby Reprezentantów nr 5622, zgłoszona przez członka Izby Reprezentantów 
Arthura Turnera (D-Chicago) i senatora Kwame’a Raoula (D-Chicago), ma na celu zapewnienie, 
aby pracownicy nie byli zmuszani do przyjęcia karty wynagrodzeniowej i mogli wybrać inną 
formę płatności, taką jak papierowy czek lub wpłata na konto. W przypadku pracowników, którzy 
zdecydują się na kartę wynagrodzeniową, nowe przepisy ograniczają opłaty i nakładają na 
pracodawców obowiązek jasnego przedstawienia warunków korzystania z karty. 

Nowa ustawa umożliwia pracownikom dostęp do wynagrodzenia bez ponoszenia 
nieuzasadnionych opłat, między innymi zabraniając nakładania opłat za przekroczenie limitu na 
rachunku bieżącym czy dostęp do historii transakcji i zakupów. Legislacja ogranicza także 
opłaty za anulowane transakcje i brak aktywności na koncie. Podobne środki ochronne 
dotyczące pracowników i kart wynagrodzeniowych obowiązują już w ponad 20 stanach. Nowe 
przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. 

„Przepisy te mają na celu zapewnienie sprawiedliwego traktowania pracowników o 
niskich zarobkach”, powiedział senator Raoul. „Obywatele, którzy stanowią kręgosłup naszej 
gospodarki, mają prawo do świadomego wyboru, sprawiedliwego traktowania i godziwego 
wynagrodzenia; celem tej ustawy jest chronienie tego prawa”. 

W ciągu całej kariery politycznej gubernator Quinn walczył wytrwale o prawa wszystkich 
pracowników. W 2013 roku gubernator podpisał ustawę, która chroni wynagrodzenie 
pracowników stanu Illinois, przeciwdziałając wątpliwym praktykom gospodarczym, szczególnie 
w przemyśle budowniczym. Ustawa dotyczy niewłaściwej klasyfikacji pracowników 
i podejmowanych przez pracodawców prób uniknięcia płacenia stanowych podatków z tytułu 
zatrudnienia oraz premii. 

Gubernator promował i podpisał poprawkę do ustawy o równym wynagrodzeniu, która 
daje poszkodowanym więcej czasu na zgłoszenie kwestii zaniżonego wynagrodzenia, 
a ponadto prowadzi walkę o zwiększenie płacy minimalnej w stanie Illinois do minimum 10 USD 
na godzinę. 
W przemówieniu wygłoszonym w 2014 roku gubernator Quinn zaproponował wprowadzenie 
minimum dwóch dni płatnego zwolnienia chorobowego w roku dla 2,5 miliona pracowników 
stanu Illinois, którym nie przysługuje żadne zwolnienie chorobowe. 


