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 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2020 r. 
L.dz. FZZ 735/24/04/2020 
 
 
 
 

       Pan 
       Mariusz Kamiński 
 

Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  

 
 
Forum Związków Zawodowych w imieniu zrzeszonych w nim organizacji związkowych zwraca 

się z pytaniem czy w myśl art. 15zzzzzo i następne ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-

cov-2, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzone są jakiekolwiek 

działania mające na celu zmniejszenie stanu zatrudnienia lub obniżenie wymiaru czasu pracy 

pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy w podległym Panu służbom. 

 

Nadmieniam, że w myśl art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1993 r. o związkach zawodowych  

pracodawca, jest obowiązany udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej 

informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji 

dotyczących: 

1) warunków pracy i zasad wynagradzania; 

2) działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz 

przewidywanych w tym zakresie zmian; 

3) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu 

utrzymanie poziomu zatrudnienia; 

4) działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach 

zatrudnienia. 

Oczywiście zgodnie z ust. 2 cytowanego artykułu informacji takich pracodawca udziela na 

wniosek organizacji związkowej terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Wnioski takie 

zostaną przesłane przez poszczególne organizacje w odrębnych pismach.  

 

Jednakże biorąc pod uwagę niepokój społeczny panujący wśród pracowników wszelkich służb, 

a w szczególności pracowników Policji, Forum Związków Zawodowych stoi na stanowisku, że 
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działania pracodawcy w zakresie opisanym powyżej nie powinny być jakimkolwiek 

zaskoczeniem dla pracowników. Dlatego też domagamy się rzeczywistej, przewidzianej 

prawem współpracy z organizacjami związkowymi w zakresie ewentualnych zmian w stanie 

zatrudnienia i działań mających obniżenie wymiaru czasu pracy, a w konsekwencji wysokości 

wynagrodzenia.  

 

Nadmieniam, że jedynie realna współpraca z organizacjami związkowym przy podejmowaniu 

decyzji o zmianie stanu zatrudnienia lub obniżenia wymiaru czasu pracy może zapewnić spokój 

społeczny i zminimalizowanie eskalacji negatywnych emocji wśród pracowników.  

 

Dlatego w imieniu organizacji członkowskich Forum Związków Zawodowych domagam się 

PILNEGO spotkania z Pana udziałem w tej sprawie w których uczestniczyć będą 

przedstawiciele Forum Związków Zawodowych i przedstawiciele organizacji związkowych w 

nim zrzeszonych – łącznie ok. 5 osób. Nadmieniam, że spotkanie może odbyć się zarówno w 

Ministerstwie SWiA przy zachowaniu wymaganych środków sanitarnych, jak też w formie 

porozumiewania się na odległość (telekonferencja).   

 

 

Do wiadomości: 

- Pan Mateusz Morawiecki – Premier RP                                                   

            

             Z poważaniem 

             

                               Dorota Gardias  
 

   
                                     PRZEWODNICZĄCA  

                                 FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 


