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Uprzejmie informuję Pana Ministra, że do Rzecznika Praw Obywatelskich 
wystąpił Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Poseł na Sejm RP Pan Jarosław 
Kaczyński, przedstawiając problem obywateli polskich zatrudnianych w placówkach 
dyplomatycznych państw obcych na terytorium Polski. 

W wystąpieniu tym szczegółowo została przedstawiona sprawa Pani Agnieszki 
D. z W., która w latach 2004-2007 była zatrudniona w Ambasadzie 
państwa Kuwejt na podstawie umowy o pracę. Ambasada Kuwejtu, będąc pracodawcą 
skarżącej, nie przestrzegała wobec polskich pracowników przepisów polskiego prawa, 
m.in. w zakresie zawierania pisemnych umów o pracę, rozliczania pracy, czy też 
odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i składek do ZUS w prawidłowej 
wysokości. 

Zdaniem skarżącej praktyki te były typowe i stosowane wobec wszystkich 
polskich pracowników, a jak wynika z załączonego artykułu prasowego 
(Dyplomatyczne bezprawie „Dziennik" 17-18.06.2006 r.) taka sytuacja może mieć 
miejsce na terenie wielu innych placówek dyplomatycznych na terenie Polski. 
W sprawie Pani Agnieszki D. toczy się w Sądzie Pracy sprawa 
z powództwa o odszkodowanie, o zapłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy, o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem przez powódkę 
umowy o pracę bez wypowiedzenia, o wynagrodzenie za pracę. Sąd I instancji uznał 
częściowo roszczenia skarżącej (wyrok nie jest prawomocny). Niepokój skarżącej 
budzi również obawa o brak faktycznych możliwości wyegzekwowania choćby części 
roszczeń uznanych przez Sąd (o ile obecny wyrok się uprawomocni). 
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Pragnę Pana Ministra poinformować, że w ubiegłym roku do Rzecznika również 
wpłynęła skarga pracownicy na postępowanie Ambasady Państwa Kuwejtu 
(rozwiązanie umowy o pracę w okresie ciąży) z prośbą o interwencję. W wyniku 
podjętych działań, Główny Inspektorat Pracy, po otrzymaniu wyjaśnień Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, poinformował Rzecznika, że w związku z tym, że 
przedstawicielstwa dyplomatyczne objęte są immunitetem w sprawach karnych, 
cywilnych i administracyjnych, Państwowa Inspekcja Pracy nie jest uprawniona do 
podejmowania jakichkolwiek czynności kontrolnych wobec tych przedstawicielstw. 
Kontakty z tymi przedstawicielstwami mogą odbywać się wyłącznie za pośrednictwem 
Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jednocześnie 
poinformowano Rzecznika o ustaleniach, że wszystkie skargi, dotyczące naruszenia 
pracy przez przedstawicielstwa państw obcych, które wpłyną do Państwowej Inspekcji 
Pracy, będą przekazywane do załatwienia - na drodze dyplomatycznej - przez Protokół 
Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą 
o przedstawienie informacji o skali zjawiska naruszenia polskiego prawa pracy przez 
przedstawicielstwa dyplomatyczne państw obcych oraz działaniach podejmowanych 
w tym zakresie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
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