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Szanowna Pani

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 czerwca 2006 r., znak: GNP 302/5105-7/06,
w sprawie warunków zatrudnienia pracowników północnokoreańskich świadczących
pracę na terenie Stoczni Gdańskiej S.A. (pismo to było poprzedzone wcześniejszą
korespondencją, t.j. pismem z dnia 13 kwietnia 2006 r., znak: GNP 302/5105-7/06),
w którym poinformowano mnie, o tym że zatrudnieni w Stoczni obywatele Korei
Północnej posiadają zezwolenie na pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach usługi eksportowej oraz otrzymują wynagrodzenie w kwocie nie niższej
niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone w oparciu o stosowne przepisy, a co
za tym idzie pracodawca nie dopuszcza się wobec nich praktyk dyskryminacyjnych
w zakresie wynagradzania za pracę - pragnę poinformować Panią Inspektor, że
w „Gazecie Wyborczej" pojawiły się informacje mogące wskazywać na naruszenia
praw pracowniczych tych pracowników.

„Gazeta Wyborcza" w artykule z dnia 23 października 2006 r. pt : „Stocznia
żąda 100 mln zł od « G a z e t y » " przedstawiła kolejne informacje
o północnokoreańskich pracownikach świadczących pracę na terenie Stoczni
Gdańskiej. Zdaniem dziennikarzy w powyższej Stoczni pracuje już 28 pracowników
z Korei P ółnocnej. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 60 zł za
miesiąc pracy (pojawiają się sygnały, że pracują oni po 16-18 godzin dziennie), gdy
pracownicy miejscowi otrzymują wynagrodzenie w wysokości około 2,5 tys. zł.



Ponadto, jak informuje „GW", w sierpniu zmarł 46 letni północnokoreański spawacz.
Powodem śmierci „była niewydolność układu krążenia połączona z obrzękiem płuc"
— wskazywać to by mogło, iż środki ochrony zapewnione pracownikowi były
niewystarczające lub pracownik za długo pracował co w sposób bezpośredni
doprowadzić mogło do zgonu.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147) zwracam się z uprzejmą prośbą
do Pani Inspektor o zbadanie, w ramach kompetencji nadanych Państwowej Inspekcji
Pracy, stanu przestrzegania praw pracowniczych pracowników północnokoreańskich.

Będę zobowiązany Pani Inspektor za potraktowanie sprawy jako
szczególnie pilnej.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Janusz Kochanowski


