DEPARTAMENT PRACY STANU ILLINOIS
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA ZAWIADOMIEē
PRZEZ AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ I DNIÓWKOWEJ
Ustawa o usáugach pracy tymczasowej, w tym na okres jednego dnia (820 ILCS 175/1 i nast.) reguluje zasady dziaáania agencji pracy tymczasowej i dniówkowej,
ustanawia prawa robotników i zapewnia ich ochronĊ, okreĞla obowiązki i odpowiedzialnoĞüDJHQFMLSUDF\W\PF]DVRZHMLRVyEWU]HFLFK±NOLHQWyZDJHQFMLXVWDOD
kary i procedury egzekucyjne przewidziane za naruszenia przepisów prawa, oraz nakáDGDQDRVRE\WU]HFLH±NOLHQWyZDJHQFML]DZLHUDMących umowy z agencjami
SUDF\W\PF]DVRZHMLGQLyZNRZHM±RERZLązek potwierdzenia, Īe zostaáy zarejestrowane w Departamencie Pracy pod groĨbą kary pieniĊĪnej. PoniĪszy tekst jest
podsumowaniem przepisów prawnych zawartych w Ustawie, jednakĪe Ustawa ta zawiera dodatkowe informacje, które mogą mieü wpáyw na konkretne przypadki
lub roszczenia. WiĊcej informacji o tej Ustawie i innych przepisach prawnych, których wykonaniem siĊ zajmujemy, moĪna znaleĨü na naszej stronie internetowej:
www.state.il.us/agency/idol.
Rejestracja
Agencje pracy tymczasowej i dniówkowej zlokalizowane w stanie Illinois lub prowadzące dziaáalnoĞü na terenie tego stanu muszą zarejestrowaü siĊ w
Departamencie Pracy, przedáoĪyü Ğwiadectwo páatnoĞci na wymagane prawnie ubezpieczenie od bezrobocia oraz posiadania waĪnego ubezpieczenia od
wypadków przy pracy (workers’ compensation), a takĪe zgáosiü w Departamencie kaĪdy przypadek przerwy w ubezpieczeniu od wypadków przy pracy.
Zarejestrowane agencje umieszczone są na liĞcie znajdującej siĊ na stronie internetowej Departamentu: www.state.il.us/agency/idol/listings/dlagency.htm.
Departament Pracy przekazuje agencjom zawiadomienie podsumowujące przepisy Ustawy. KaĪda agencja musi umieĞciü takie zawiadomienie w miejscu
publicznie dostĊpnym w kaĪdym miejscu pracy lub filii, a takĪe numer bezpáatnej linii telefonicznej, na którą moĪna zgáaszaü naruszenia i skargi. Zawiadomienie to
musi byü sporządzone w jĊzyku angielskim lub jakimkolwiek innym jĊzyku powszechnie rozumianym w miejscu dziaáalnoĞci agencji. Agencje muszą równieĪ
umieszczaü w miejscu publicznie dostĊpnym wszelkie inne zawiadomienia wymagane przez wáadze stanowe lub federalne.
Wymagane dokumenty informacyjne dla pracowników
Przy skierowaniu do pracy agencje pracy tymczasowej i dniówkowej muszą wystawiü pracownikom informacjĊ o zatrudnieniu. Informacja ta opisuje zasady i
warunki zatrudnienia pracownika, wáącznie z opisem charakteru pracy, jaka ma zostaü wykonana, wynagrodzenie, nazwĊ i lokalizacjĊ miejsca pracy, w którym
pracownik bĊdzie pracowaá, zasady transportu do pracy, oraz czy pracownik otrzyma posiáki lub wyposaĪenie, a takĪe koszty związane z tymi posiákami i
wyposaĪeniem.
Przy wypáacie wynagrodzenia agencje pracy tymczasowej i dniówkowej muszą wystawiü kaĪdemu pracownikowi informacjĊ o wynagrodzeniu. Informacja ta
zawiera nazwĊ, adres i numer telefonu kaĪGHM RVRE\ WU]HFLHM ± NOLHQWD DJHQFji, na rzecz którego wykonana zostaáa praca, iloĞü godzin przepracowanych przez
danego pracownika w kaĪdym dniu na rzecz kaĪGHM]RVyEWU]HFLFK±NOLHQWyZDJHQcji w okresie wynagrodzenia, stawkĊ wynagrodzenia stosowaną odnoĞnie do
wszystkich przepracowanych godzin, wáącznie z wszelkimi dodatkami i premiami, áączne zarobki w okresie wynagrodzenia, oraz wszelkie potrącenia na posiáki,
wyposaĪenie, zaliczki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie spoáeczne i wszelkie inne potrącenia.
W przypadku pracowników zatrudnionych na okres tylko jednego dniaQDNRQLHFGQLDSUDF\RVRE\WU]HFLH±NOLHQFLDJHQFMLPXV]ą wystawiü takim pracownikom
formularz potwierdzający wykonanie pracy zawierający datĊ, imiĊ i nazwisko pracownika, miejsce pracy oraz iloĞü przepracowanych w tym dniu godzin.
Pracownik, którego dana agencja skierowaáD GR RVRE\ WU]HFLHM ± NOLHQWD DJHQFML D ] NWyUHJR XVáug klient ten nie skorzystaá, musi otrzymaü minimalne
wynagrodzenie odpowiadające czterem godzinom pracy wedáug stawki uzgodnionej z tą agencją pracy tymczasowej i dniówkowej. JeĞli jednak podczas tej samej
zmiany pracownikowi temu zaoferowano pracĊ w innym miejscu pracy, pracownik ten otrzyma wynagrodzenie za dwie godziny pracy wedáug ustalonej stawki
wynagrodzenia (oprócz zapáaty za godziny przepracowane podczas tej zmiany).
Wynagrodzenie i potrącenia
Wynagrodzenia wypáacane robotnikom dniówkowym muszą byü w zgodzie ze wszystkimi przepisami prawa stanowego i federalnego, wáącznie z przepisami
dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia oraz godzin nadliczbowych. àączna suma potrąceĔ na posiáki i wyposaĪenie nie moĪe doprowadziü do sytuacji, kiedy
páaca za godzinĊ pracy spadnie poniĪej poziomu minimalnego wynagrodzenia przewidzianego przez prawo stanowe lub federalne. Agencje nie mogą dokonywaü
potrąceĔ od sumy na czeku z wynagrodzeniem, chyba Īe pracownik ten wyrazi na to zgodĊ w formie pisemnej, na formularzu zatwierdzonym przez Departament
Pracy, oraz nie mogą pobieraü od pracownika opáaty za zrealizowanie czeku z wynagrodzeniem wystawionych przez ich agencjĊ.
Wymagania dotyczące przechowywania danych
Przez okres trzech lat agencje usáug pracy tymczasowej i dniówkowej muszą zachowywaü i przechowywaü szczegóáowe dane dotyczące pracy kaĪdego
pracownika tymczasowego i dniówkowego. Dane te muszą byü udostĊpniane do kontroli Departamentu Pracy w czasie normalnych godzin pracy. Ponadto dane
dotyczące danego pracownika i wszelkich przepracowanych przez niHJR JRG]LQ QD U]HF] RVRE\ WU]HFLHM ± NOLHQWD DJHQFML PXV]ą zostaü udostĊpnione temu
pracownikowi do wglądu i kopiowania w ciągu 5 dni od záoĪeniu pisemnej proĞby.
Transport do/z miejsca pracy
$JHQFMRP SUDF\ W\PF]DVRZHM L GQLyZNRZHM RVRERP WU]HFLP ± NOLHQWom agencji (oraz ich kontrahentom lub przedstawicielom) zabrania siĊ pobierania opáat od
pracowników za transport z agencji do wyznaczonego miejsca pracy i ] SRZURWHP $JHQFMH RVRE\ WU]HFLH ± NOLHQFL DJHQFML RUD] Lch kontrahenci lub
przedstawiciele) są odpowiedzialni za zachowanie i pracĊ osób zapewniających transport, a kierowcy muszą posiadaü waĪne prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
dowód odpowiedzialnoĞci finansowej, a takĪe muszą zapewniü kaĪdemu pasaĪerowi miejsca siedzące i pasy bezpieczeĔstwa. Informacje o wszelkich
naruszeniach tych wymagaĔ, które dotrą do wiadomoĞci Departamentu Pracy, zostaną przekazane do wáaĞciwych organów Ğcigania lub agencji rządowych
regulujących dziaáalnoĞü gospodarczą.
Restrykcje dotyczące pobierania opáat za ofertĊ staáej pracy
Agencje pracy tymczasowej i dniówkowej nie mogą ograniczaü prawa robotnika do przyjmowania propozycji staáHJR]DWUXGQLHQLDRGRVyEWU]HFLFK±NOLHQWyZ
agencji, do których robotnik ten zostaá skierowany do pracy. Nie mogą one równieĪ ograniczaüSUDZDRVyEWU]HFLFK±NOLHQWyZDJHQFMLGRRIHURZDQLDVWDáego
zatrudnienia robotnikowi tymczasowemu lub dniówkowemu, jednakĪe agencje pracy tymczasowej i dniówkowej mogą za takie oferty pracy pobieraü opáaty o
ograniczonej wysokoĞciRGRVyEWU]HFLFK±NOLHQWyZDJHQFMLNWyUH]DRIHUXMą staáe zatrudnienie robotnikom dniówkowym.
Zakaz dziaáaĔ odwetowych w stosunku do pracowników / Prawo pracownika do dochodzenia roszczeĔ na drodze sądowej
Agencjom pracy tymczasowej i dniówkowej, osobRP WU]HFLP ± NOLHQWRP DJHQFML ]DEUDQLD VLĊ prowadzenia dziaáaĔ odwetowych w stosunku do pracowników za
dochodzenie przez nich swoich praw, wáącznie ze skáadaniem skarg, skáadaniem zeznaĔ lub braniem udziaáu w dochodzeniu prowadzonym na podstawie tej
Ustawy. Wszelkie dziaáania odwetowe w stosunku do pracowników naruszające przepisy tej Ustawy bĊdą podlegaáy karom cywilnym lub bĊdą podstawą
prywatnego powództwa sądowego. Oprócz Ğrodków administracyjnych dostĊpnych za poĞrednictwem Departamentu Pracy, osoba poszkodowana w wyniku
jakiegokolwiek naruszenia tej Ustawy moĪe wnieĞü powództwo do sądu okrĊgowego stanu Illinois.
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