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L.DZ.FZZ/179/18/11/2022 

 
 
        Szanowny Pan 
        Mateusz Morawiecki 
        Prezes Rady Ministrów 
                      
                                                                                                   
 

Szanowny Panie Premierze!  
 

W imieniu setek tysięcy pracownic i pracowników całego sektora finansów publicznych, których 

reprezentują organizacje członkowskie Forum Związków Zawodowych, pragnę wyrazić głębokie 

oburzenie wobec jawnego, niepohamowanego, brutalnego i bezprecedensowego łamania zasad, 

dewastowania wartości, omijania procedur związanych z prowadzeniem dialogu społecznego. 

Zwracam się do Pana w przedmiotowym liście otwartym o natychmiastowy odwrót od obranego kursu, 

zmierzającego do powstania kolejnych niepotrzebnych podziałów, kompletnie zbędnych problemów 

natury społeczno - gospodarczej oraz pogłębiania i tak już zszarganego wizerunku Rady Dialogu 

Społecznego. Wybieranie sobie, bez żadnego obiektywnego uzasadnienia, partnera społecznego, 

organizację związkową do rozmowy o przyszłości wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych jest, 

poza tym wszystkim co ujęłam powyżej - nieskrępowaną kapitulacją, całkowitym odwrotem  

i symbolem braku odwagi Rządu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do trudnego, ale koniecznego 

w dojrzałej demokracji budowania instytucjonalnych relacji z reprezentatywnymi partnerami 

społecznymi - wszystkimi, a nie tylko tymi wybranymi na drodze politycznego plebiscytu.  

 

Szanowny Panie Premierze!  

 

Decyzja o kolejnym spotkaniu, realizowanym wyłącznie w porozumieniu z jedną centralą związkową 

jest policzkiem wymierzonym wobec funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników cywilnych 

tych służb, nauczycieli i pracowników oświaty, pracowników ochrony zdrowia, pracowników 

administracyjnych sądów i prokuratury i wielu innych grup zawodowych, zrzeszonych w Forum 

Związków Zawodowych. W obliczu skutków Pańskiej decyzji - nawoływanie do jedności, opieranie się 

na racji stanu Rzeczypospolitej, które miało miejsce w ostatnich dniach staje się czymś na pograniczu 

niesmacznego żartu. Nasza centrala, podobnie jak OPZZ, również zrzesza, a w naszym przypadku  

w największej mierze tych, dla których Państwo Polskie jest pracodawcą.  

 

Po raz kolejny tym ludziom zamknięto, de facto drzwi przed nosem. Lista zaproszeń, próśb, apeli  
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o spotkania, kierowanych przez liderów reprezentatywnych organizacji związkowych, na które nie 

raczył Pan nawet odpowiedzieć jest długa i szeroka. W ciągu ostatnich lat zarówno Pan jak i ministrowie 

Pańskiego rządu lekceważyli tych, którzy dokładnie tak samo jak związkowcy z NSZZ „Solidarność” 

reprezentują osoby dbające o nasze bezpieczeństwo, nasze zdrowie i przyszłość naszych dzieci 

i wnuków.  

 

Szanowny Panie Premierze!  

 

Wyrażam nadzieję, choć coraz mniejszą, że dyskusja o płacach w sektorze finansów publicznych wróci 

do miejsca dla niej przeznaczonego czyli do Rady Dialogu Społecznego. W tym miejscu warto zwrócić 

uwagę na niektóre zapisy ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego, a dokładniej na art. 1 pkt. 4. ustawy, który brzmi następująco - „Rada działa na rzecz 

poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także 

budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, 

merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej”.  

 

Czy realizowany pod Pana rządami dialog społeczny jest przejrzysty, merytoryczny i regularny?  

 

Na to pytanie odpowiedzą Panu związkowcy. Nie, nie ci z NSZZ „Solidarność”.  

 

           

 
           Z wyrazami szacunku, 
 
                Dorota Gardias 
 
 
                 
 
                PRZEWODNICZĄCA 
 
   FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 
 

 
                                 
 

 
 

 


