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Pani

Marlena Maląg

Minister Rodziny 

i Polityki Społecznej

E-PUAP

Szanowna Pani Minister, 

uprzejmie informuje, że wpływają do mnie wnioski osób zatrudnianych przez 

podmioty wpisane na prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

listę osób i podmiotów wobec których stosowane są środki/sankcje w oparciu 

o przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) - dalej zwaną: ustawą.

W kierowanych do mnie wnioskach Zainteresowani informują mnie o trudnej sytuacji, 

w jakiej się obecnie znajdują lub mogą znaleźć w najbliższym czasie.  
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W szczególności zwracają oni uwagę na fakt, że zastosowanie sankcji często oznacza 

dla nich natychmiastowe odebranie im źródła utrzymania, jak również stanowi realne 

zagrożenie terminowości wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych 

będących źródłem utrzymania ich i ich rodzin.  Przepisy ustawy nie przewidują 

szczególnych rozwiązań prawnych umożliwiających zabezpieczenie ich sytuacji 

ekonomicznej, w sytuacji nagłego zaprzestania działalności na terenie Polski przez ich 

pracodawców, na skutek objęcia przedmiotowymi sankcjami. 

Wydaje się również, że do sytuacji osób tych nie będą miały zastosowania przepisy 

ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 7), co będzie skutkowało brakiem 

możliwości ubiegania się przez nie o zaspokojenie roszczeń z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

O ile samo stosowanie sankcji wobec podmiotów i osób bezpośrednio lub pośrednio 

wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę nie budzi wątpliwości, to sankcje 

te dotykają także w istotny sposób nie tylko osoby i podmioty umieszczone na 

prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji liście, ale również 

osoby zatrudniane przez te podmioty na terenie Polski. Stąd też, jak się wydaje, 

system prawny powinien również uwzględniać potrzebę zapewnienia tym 

pracownikom ochrony ich roszczeń pracowniczych. Zgodnie bowiem z art. 24 

Konstytucji RP, praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, 

że państwo ma obowiązek wydawania przepisów ochronnych wobec osób 

pracujących. Obowiązek ten w sposób szczególny aktualizuje się wówczas, gdy do 

systemu prawnego są wprowadzane regulacje, których istota sprowadza się do 

zaprzestania prowadzenia przez określone podmioty działalności gospodarczej 

prowadzonej z udziałem osób pozostających w stosunkach pracy z tymi podmiotami. 

Mając na uwadze powyższe i działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627ze zm.), 

zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie, 

zwłaszcza zaś będę wdzięczny za wskazanie, czy i z jakich roszczeń i świadczeń mogą 
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korzystać pracownicy podmiotów objętych zamrożeniem wszystkich środków 

finansowych i zasobów gospodarczych.

Z wyrazami poważania

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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