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Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy 

przymusowej z 1930 r. przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r. 

(druk nr 309) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 października 2016 r. ustawy 

jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r. 

przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r. 

Celem przyjęcia protokołu jest rozwój środków zapobiegania pracy przymusowej oraz 

ochrony i wsparcia ofiar. Międzynarodowa Organizacja Pracy uchwalając protokół postawiła 

sobie za cel zdecydowane wzmocnienie starań swoich członków zmierzających do 

wyeliminowania współczesnych form niewolnictwa.  

Protokół dostosowuje Konwencję nr 29 dotyczącą pracy przymusowej lub 

obowiązkowej do współczesnych wyzwań, dotykając głównie kwestii handlu ludźmi.  

Kraje zostały zobowiązane do zapewnienia efektywnych środków przeciwdziałania 

pracy przymusowej oraz zapewnienia ochrony i dostępu do wsparcia osobom 

wyzyskiwanym, w tym zapewnienie możliwości otrzymania kompensaty oraz wprowadzenie 

odpowiednich sankcji dla sprawców. Każdy kraj musi opracować, w porozumieniu 

z organizacjami pracodawców i pracowników, krajową politykę oraz plan działań w zakresie 

zwalczania pracy przymusowej i  obowiązkowej.  

Działania do wdrożenia których zobowiązuje protokół to: 

- edukacja oraz działania informacyjne, prowadzone zwłaszcza w grupach ryzyka oraz 

wśród pracodawców; 
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-  zapewnienie, że regulacje odnoszące się do zapobiegania pracy przymusowej 

i obowiązkowej obejmują wszystkie sektory gospodarki oraz wzmocnienie instytucji 

odpowiedzialnych za inspekcję pracy w tym obszarze; 

-  ochrona pracowników, w szczególności migrantów w trakcie rekrutacji; 

-  wsparcie procesów dokładnej i starannej analizy kontrahentów z punktu widzenia 

naruszania praw pracowników i wykorzystania pracy przymusowej, zarówno w sektorze 

publicznym, jak i prywatnym; 

-  podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania przyczyn i czynników 

zwiększających ryzyko pracy przymusowej i obowiązkowej; 

-  przyjęcie środków służących identyfikacji, ochronie i wsparciu ofiar oraz 

zapewnienie im możliwości dojścia do siebie i rehabilitacji; 

-  przyjęcie rozwiązań zapewniających możliwość odstąpienia od karania ofiar za 

wszelkie czyny bezprawne, których dopuściły się w związku z byciem ofiarą pracy 

przymusowej. 

Zgodnie z protokołem ofiary pracy przymusowej nie mogą być dyskryminowane 

w dostępie do ochrony, wsparcia i kompensaty ze względu na fakt przebywania na danym 

terytorium nielegalnie. Kraje zobowiązane są również do współpracy w zakresie 

zapobiegania pracy przymusowej. 

Protokół uchyla przejściowe postanowienia zawarte w art. 1 pkt 2 i 3 i artykułach 3 do 

24 Konwencji. 

W świetle art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, właściwym trybem 

związania umową jest ratyfikacja, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 21 października 2016 r. Ustawa stanowi przedłożenie 

rządowe (druk sejmowy nr 848). Prace nad ustawą prowadziły Komisja Spraw Zagranicznych 

oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które przedstawiły sprawozdanie 

i zarekomendowały przyjęcie ustawy w kształcie zaproponowanym w projekcie (druk 
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sejmowy nr 896). W drugim czytaniu nie zgłoszono poprawek i przystąpiono niezwłocznie do 

trzeciego czytania. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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