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 Szanowny Panie Ministrze 

na podstawie otrzymywanych skarg oraz doniesień medialnych powziąłem 

informację o różnych problemach, z którymi borykają się obywatele polscy pracujący 

na terenie Holandii. Informacje o problemach uzyskuję również od Konsul Generalnej RP 

w Hadze, która podejmuje aktywne działania mające na celu ochronę praw polskich 

obywateli w Holandii. 

 Za szczególnie niepokojącą należy uznać sprawę polskich pracowników 

zatrudnionych przez Agencję Pracy Tymczasowej Axidus, którzy w wyniku zaniedbania 

pracodawcy zostali zakwaterowani w namiocie niespełniającym podstawowych wymogów 

sanitarnych1. W sprawie tej pismo do Pana Inspektora skierowała Minister Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej.  

 W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzona jest również sprawa polskiej 

obywatelki, która została zwolniona przez pracodawcę z powodu posługiwania się językiem 

polskim w miejscu pracy. Ambasada RP w Hadze poinformowała Rzecznika, że „w wyniku 

zainicjowanego przez konsula w Hadze postępowania przed holenderskim Kolegium Praw 

Człowieka dotyczącego zakazu używania języka polskiego w firmach DB Schenker 

                                                           
1 Zob. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23992359,spalismy-na-paletach-mylismy-sie-w-rzece-tak-

holenderska.html 
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Pan 
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i  Manpower w Bredzie (…) w dniu 25 września br. wydano rozstrzygnięcie 

w przedmiotowej sprawie. W opinii Kolegium zakazując posługiwania się językiem 

ojczystym w miejscu pracy pracodawcy nie dopuścili się dyskryminacji rasowej względem 

obywatelki RP. Zastosowana wobec niej pośrednia forma dyskryminacji była uzasadniona 

czynnikami obiektywnymi, za jakie uznano dbałość o dobrą atmosferę w miejscu pracy 

i dobrą komunikację”. Sprawa ta nadal budzi moje poważne wątpliwości z punktu widzenia 

ochrony praw polskich obywateli, aczkolwiek poza moimi kompetencjami pozostaje 

ocenianie działalności krajowych instytucji ochrony praw człowieka w innych państwach. 

 Wiem, że Państwowa Inspekcja Pracy oraz osobiście Pan Inspektor podejmuje 

działania na rzecz zapewnienia odpowiedniego poziomu praw pracowniczych przez 

polskich obywateli pracujących w Holandii. Dlatego, mając na uwadze powyższe, działając 

w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179), zwracam się do Pana Inspektora z uprzejmą 

prośbą o przekazanie wszelkich aktualnych informacji o działaniach i przeprowadzonych 

kontrolach dotyczących polskich pracowników w Holandii.  

Będę wdzięczny Panu Inspektorowi za przesłanie również kopii odpowiedzi 

udzielonej Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

 

Z wyrazami szacunku  

(podpis na oryginale) 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Konsul Generalny RP w Hadze 


