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L.dz. FZZ IX 835/27/10/20 
 

 
Pan  

        Jarosław Gowin 
 
        Wicepremier 
 
        Przewodniczący 
        Rady Dialogu Społecznego 
 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
 
W związku z pojawiającymi się pytaniami od organizacji członkowskich w zakresie 
stosowania niektórych zakazów związanych ze stanem epidemii SARS-COV 2 w Polsce, Forum 
Związków Zawodowych, zwracam się z uprzejmą prośbą o jednoznaczną interpretację  
w zakresie stosowania zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758). 
 
Zgodnie z § 28 ust. 9 pkt 1) cytowanego rozporządzenia do odwołania zakazuje się 
organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich 
rodzaju, z wyłączeniem imprez, spotkań i zebrań do: 

a) 10 osób - w przypadku obszaru czerwonego, 
b) 20 osób - w przypadku obszaru żółtego 

- z wyłączeniem ich obsługi. 
 
W odniesieniu do cytowanego zapisu pytanie brzmi, czy ograniczenia te dotyczą również 
spotkań i zebrań związkowych zarówno na szczeblu zakładowym i ponadzakładowym? 
 
Jeżeli tak, to czy Rząd ma świadomość tego, że zapis taki w istotny sposób utrudnia 
działalność organizacji związkowych. Ponadto należy zwrócić uwagę, że zebrania związkowe 
w większości przypadków organizowane są na terenie zakładu pracy, a więc wśród osób 
które codziennie mają bezpośredni ze sobą kontakt podczas wykonywania swoich 
obowiązków pracowniczych. 
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Mając na uwadze odmienne traktowanie tego zapisu przez pracodawców w imieniu FZZ 
wnoszę o jednoznaczną interpretację tegoż zapisu.  
 
 
 
 
 

Z poważaniem   
 

                             
                                 

                                   Dorota Gardias 
 

                                     PRZEWODNICZĄCA  
                                 FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

 

 


