
Uprzejmie informuję Panią Minister, że zapewnienie efektywnych form pomocy 
obywatelom polskim poszukującym pracy lub już zatrudnionym w państwach 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) uznałem za jeden z priorytetów w 
sprawowaniu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Badając panującą sytuację w tym zakresie stwierdziłem, że zapewnienie tej grupie 
należytej opieki i pomocy ze strony Rzeczypospolitej Polskiej wymagać będzie utworzenia 
stanowiska „oficera łącznikowego" przy ministrach pracy i/lub przy organach 
nadzorujących warunki zatrudnienia na terenie poszczególnych państw EOG. Zasadniczym 
celem działania „oficerów łącznikowych" powinno być monitorowanie sytuacji Polaków na 
miejscowych rynkach pracy i „uczulanie" władz na ich problemy (przykładowo takich 
problemów, które powstają na tle działań o charakterze rasistowskim). 

Inicjatywę tę przedstawiłem najwyższym władzom państwowym (Prezydentowi, 
Marszałkom Sejmu i Senatu, Prezesowi Rady Ministrów) oraz ministrom Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Spraw Zagranicznych, uzyskując w odpowiedzi zrozumienie i zasadniczą 
akceptację. Jednocześnie miałem pełną świadomość, że ze względu na stopień 
skomplikowania niemożliwym będzie szybkie utworzenie instytucji „oficera 
łącznikowego". Na początek uzyskałem zapewnienie o utworzeniu takiego stanowiska 
pracy w jednym z krajów o znacznej liczbie polskich migrantów pracowniczych. 

Alternatywą instytucji „oficera łącznikowego" miało być stworzenie instytucji 
konsula do spraw pracy (powoływanego w porozumieniu lub też za zgodą ministra do 
spraw pracy). Osoby piastujące to stanowisko miały, między innymi, monitorować sytuację 
Polaków na lokalnych rynkach pracy, utrzymywać kontakty z lokalnymi instytucjami, czy 
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też udzielać pomocy Polakom zgłaszającym się do konsulatów w sprawach o charakterze 
pracowniczym. 

Niestety, w trakcie mojej wizyty w Irlandii, we wrześniu br., z przykrością 
stwierdziłem, że w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Dublinie brak jest stanowiska 
konsularnego do spraw pracowniczych. Badając ten problem uzyskałem informacje, że w 
trakcie prac nad programem „Bliżej pracy, bliżej Polski" Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej zaproponowało utworzenie przy ambasadach Rzeczypospolitej Polskiej 
„stanowisk ds. migrujących za pracą obywateli polskich", których funkcjonowanie miało 
być finansowane z budżetu Ministerstwa kierowanego przez Panią Minister. Projekt nie 
został jednak zrealizowany z powodu braku funduszy. Jednocześnie jednak Minister Spraw 
Zagranicznych w dalszym ciągu popiera ideę utworzenia wnioskowanych przeze mnie 
stanowisk oraz deklaruje udzielenie wszelakiej pomocy przy ich tworzeniu 
w przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej. 

W związku z tym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 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 Pani Minister z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie 
możliwości zrealizowania przedstawionego przez mnie przedsięwzięcia. 
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