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Uprzejmie informuję Pana Prezesa, że w mojej ocenie brakuje mechanizmów, które
pozwalałyby skutecznie wykluczać firmy wyzyskujące pracowników z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Zjawisko to stanowi poważny problem społeczny, który – jak dotychczas
– nie spotkał się z należytą reakcją właściwych organów i instytucji.
W magazynie „Prosto z Polski”, wyemitowanym przez stację TVN 24 o godz. 17:00 w dniu
22 listopada br., szeroko przedstawiono problem pracowników jednej z podwarszawskich firm,
zajmujących się sprzątaniem i pracami porządkowymi m.in. w warszawskich sądach, kilku
oddziałach ZUS, a także w paru ministerstwach. Blisko 100 pracowników tej firmy od sierpnia br.
czeka bezskutecznie na wypłatę zaległych wynagrodzeń i innych świadczeń. Możliwe jest także, że
firma ta zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne tych pracowników. Co gorsze, nie można wykluczyć, że ta sama osoba, prowadząca
zbliżoną rodzajowo działalność w ramach innego przedsiębiorstwa, w podobny sposób
wyzyskiwała swoich pracowników, którzy sprzątali pomieszczenia w instytucjach publicznych na
terenie całego kraju.
Wprawdzie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawców zalegających z opłatami podatków i składek na ubezpieczenie
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społeczne, to jednak w praktyce okazuje się, że nie jest to rozwiązanie w pełni skuteczne
i niemożliwe do obejścia.
Pragnę także poinformować, że w odrębnym trybie badam działania organów prokuratury
i inspekcji pracy w tej sprawie.
Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw
Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 i z 2015 r., poz. 1068), uprzejmie proszę Pana Prezesa
o przedstawienie oceny możliwości skuteczniejszego działania w tym zakresie.
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