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Nawiązując do pisma znak GIP-GNL.0843.13.2019.9, z dnia 19 sierpnia 2019 r. oraz

pisma Biura Rzecznika Praw Obywatelskich znak III.7044.92.2018.JJ, z dnia 5 sierpnia

2019 r., dotyczącego przedstawienia ostatecznych informacji udzielonych przez Pana

Rits de Boer – Zastępcę Inspektora Generalnego Inspekcji Spraw Społecznych

i Zatrudnienia w Królestwie Niderlandów odnośnie nieprawidłowości związanych

z zakwaterowaniem polskich pracowników, skierowanych do pracy w holenderskiej firmie

Axipack B.V., uprzejmie informuję, że w ramach współpracy prowadzonej z holenderskim

odpowiednikiem Państwowej Inspekcji Pracy, Główny Inspektorat Pracy otrzymał w dniu

25 marca 2020 r. protokół z kontroli przeprowadzonej w podmiocie Axipack B.V.

z siedzibą w Capelle aan den IJssel 2908 LT, Cypresbaan 39.

Z treści otrzymanych ustaleń kontrolnych wynika, że inspektor pracy Inspectie

SZW w ramach kontroli administracyjnej ocenie poddał przestrzeganie holenderskich

przepisów ustawy o czasie pracy oraz ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, obejmując

kontrolą wypłacanie wynagrodzenia, dodatku urlopowego oraz dokonywanie potrąceń

bądź rozliczeń z wypłat pracowników. Jeden z elementów potrącanych z wynagrodzeń

stanowiły koszty z tytułu zakwaterowania.

W przedmiocie kosztów zakwaterowania ustalono, że na podstawie umowy najmu,

zawartej pomiędzy polskimi pracownikami a firmą Steengoed B.V., z pensji pracowników



potrącana była opłata z tego tytułu. W zarządzie spółki Steengoed B.V. znajduje się

spółka Maaslandia B.V., będąca jednocześnie w zarządzie spółki Axipack B.V. Opłaty

z tytułu zakwaterowania były pobierane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie inspektor pracy stwierdził, że w zakresie ustawy o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę dopuszczono się czterech wykroczeń związanych z niedopłatą

wynagrodzenia netto. Firmę ukarano upomnieniem oraz zobowiązano do wyrównania

pracownikom niedopłaty, z czego podmiot ten się wywiązał. Spółka Axipack B.V. została

ukarana również mandatem za nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy.

Przekazując Panu Rzecznikowi powyższe informacje pragnę poinformować,

że zostaną one udostępnione Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który

również pozostawał zainteresowany wynikami przedmiotowej sprawy.

Z poważaniem,

Główny Inspektor Pracy

Wiesław Łyszczek
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