
Izolowana torba do dostarczania żywności po  
6 dostawach 
Aplikacje muszą zapewnić Ci torbę. Sam(a) decydujesz  
o tym, czy będziesz jej używać.

Większa kontrola Twoich dostaw
 • Możesz ograniczyć odległość od restauracji 
i wybrać mosty lub tunele, z których chcesz 
skorzystać. 

 • Aplikacje nie mogą oferować Ci tras poza 
określonymi przez Ciebie limitami, a Ty masz 
prawo do zmiany swoich limitów.

Wczesne powiadomienie o szczegółach dostawy 
Aplikacje muszą podać Ci szczegóły dotyczące adresu 
odbioru, szacowanego czasu oraz długości trasy, 
napiwków i płatności zanim zaakceptujesz trasę.

Lepszy dostęp do restauracyjnych łazienek 
podczas odbioru zamówień  
Mogą obowiązywać wyjątki. Skontaktuj się DCWP.

Więcej informacji dotyczących wynagrodzenia 
Aplikacje odbierające zamówienia bezpośrednio od 
klientów muszą powiadomić Cię o wysokości napiwków 
za każde zamówienie oraz o łącznym wynagrodzeniu 
i napiwkach z poprzedniego dnia. Mogą obowiązywać 
wyjątki. Skontaktuj się DCWP.

Wypłata przynajmniej raz w tygodniu 
Aplikacje nie mogą pobierać opłat za przetwarzanie 
płatności.

Minimalna stawka wynagrodzenia  
(obowiązuje od 1/1/2023)  
Miasto Nowy Jork ustali minimalną stawkę 
wynagrodzenia, przy czym od czasu do czasu może 
ona ulegać zmianie. 

Działania odwetowe 
Karanie lub wyłączanie pracowników 
za korzystanie z przysługujących im 
praw jest nielegalne. W sprawie działań 
odwetowych pracownicy powinni 
natychmiast skontaktować się z DCWP.

Składanie zażaleń  
Prawo jest egzekwowane przez 
Wydział ds. Ochrony Konsumentów i 
Pracowników (Department of Consumer 
and Worker Protection, DCWP). Aby 
uzyskać więcej informacji lub złożyć 
skargę:

 • Odwiedź stronę  
nyc.gov/DeliveryApps

 • Wyślij e-mail na adres  
OLPS@dcwp.nyc.gov

 • Zadzwoń pod 311 (212-NEW-YORK 
poza NYC) i zapytaj o “Pracownika 
dostawy” (Delivery Worker)

DCWP nie ujawni Twojej tożsamości 
bez Twojej uprzedniej zgody.

Możesz również skierować sprawę do 
sądu. Jednoczesne złożenie skargi do 
DCWP i powództwo sądowe jest jednak 
niemożliwe.

Prawa pracowników 
dostarczających 
żywność w NYC

Jeżeli dostarczasz zamówienia z restauracji za 
pośrednictwem aplikacji, przysługują Ci prawa niezależnie 
od swojego statusu imigracyjnego.

Twoje prawa
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