RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Obywatelskich
RPO-636039-III/09/MRP
00-090 Warszawa
Al. Solidarności 77

Tel. centr. 0-22 551 77 00
Fax 0-22 827 64 53

Pan
Tadeusz Jan Zając
Główny Inspektor Pracy

W ostatnim okresie

czasu w polskich mediach pojawiły

się informacje

o istnieniu na terytorium RP tzw. „obozów pracy", w których przetrzymywani
i zmuszani do pracy są obcokrajowcy nie będący obywatelami państw UE/EOG (głównie
obywatele Ukrainy, Białorusi, Chin i Indii). Przykładem tego są artykuły: „W Polsce jest
praca. Dokładnie obóz pracy" (artykuł zamieszczony na portalu onet.pl), „Prosiłam, żeby
przestali traktować nas jak niewolników - Filipinki w polskim obozie pracy" (artykuł
zamieszczony na portalu tvn24.pl), czy też „Obozy pracy nad Wisłą" (artykuł p. Tomasza
Zalewskiego opublikowany w dniu 16 grudnia 2009 r. w „Rzeczpospolitej").
Z treści powyżej przywołanych artykułów wynika, że na terytorium RP masowo są
naruszane prawa pracownicze

obcokrajowców nie będących obywatelami państw

UE/EOG. Pracodawcy nie przestrzegają przepisów regulujących kwestie sformalizowania
zatrudnienia, czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia, czy też
przepisów i zasad bhp. Ponadto obcokrajowcy pracujący u pracodawców opisanych
w artykułach byli zakwaterowani w warunkach odbiegających od jakichkolwiek norm (np.
w „części biurowej i magazynowej nieczynnego elewatora zbożowego").
Przedstawiony powyżej problem ma ścisły związek ze sferą ochrony praw człowieka,
gdyż zgodnie z art. 37 Konstytucji RP z 1997 r. każdy, kto znajduje się pod władzą
Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji RP
(wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa). Natomiast
cudzoziemcy nielegalnie zatrudnieni oraz przebywający w tzw. „obozach pracy" są
faktycznie pozbawieni tej ochrony oraz możliwości korzystania z wolności i praw
gwarantowanych im przez Konstytucję RP.
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Dlatego też, stosownie do brzmienia art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987
r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r.. Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam
się do Pana Inspektora z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanu przestrzegania praw
pracowniczych obcokrajowców nie będących obywatelami państw UE/EOG (w tym
o odniesienie się do medialnych informacji o istnieniu w Polsce tzw. „obozów pracy"), a
także informacji o planowanych do podjęcia działań przez Państwową Inspekcję Pracy w
tym zakresie.
Jednocześnie informuję Pana Inspektora, że w powyższej sprawie zwróciłem się
także do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

