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        Prezes Rady Ministrów 
        Pan Mateusz Morawiecki 
 
 
Szanowny Panie Premierze,  
  
Jako Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, które jest jedną z trzech 
reprezentatywnych central związkowych w Polsce, zwracam się do Pana z publicznym 
apelem dotyczącym kwestii przygotowania Państwa Polskiego na nadchodzące wybory 
prezydenckie. Nasza centrala reprezentuje całe spektrum poszczególnych grup 
zawodowych, w tym również pracowników Poczty Polskiej, na barkach której spoczywa 
dziś odpowiedzialność za realizację tego bezprecedensowego wydarzenia, jakim jest 
planowane przez Rząd RP głosowanie korespondencyjne. Bez względu na ostateczną 
decyzję pragnę, aby miał Pan świadomość skali skutków przedsięwzięcia, którego 
założenia być może łatwo przelać na papier, ale niezmiernie trudno będzie go 
zrealizować nie narażając przy tym życia milionów istnień.  
  
Panie Premierze! 
  
Narracja, którą kreuje Pan jako Prezes Rady Ministrów wspólnie z pozostałymi 
przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, opiera się na metaforze wyścigu. 
Nieustannie słyszymy, że Polska zadziałała jako pierwszy lub jako jeden z pierwszych 
krajów w zakresie zastosowania obostrzeń, ich skali i metod egzekwowania prawa  
w tym zakresie. Wielokrotnie podkreślał Pan istotę i funkcjonalność społeczno - 
gospodarczego lockdownu. W podobnym tonie wypowiadał się Pan o zamknięciu granic 
czy komunikatów zwrotnych z innych państw dotyczących jakości i efektywności 
wprowadzanych zapisów dotyczących pakietów osłonowych dla gospodarki, tzw. Tarcz 
- Antykryzysowej i Finansowej.  
  
Biorąc pod uwagę wciąż napiętą, prowadzoną w bardzo ostry sposób walkę polityczną 
my, apartyjna centrala związkowa, pragniemy pozostać w dystansie wobec konfliktu, 
który w naszej ocenie, szczególnie teraz, nie przynosi żadnych korzyści, a jedynie 
opóźnia walkę z epidemią COVID - 19. Nie możemy jednak pozostać bierni wobec 
niebezpieczeństw, na które narażeni są pracownicy Poczty Polskiej, ich najbliżsi  
i ostatecznie całe polskie społeczeństwo. Dlatego trudno jest zrozumieć logikę 
postępowania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który poprzez ekspozyturę w Pańskiej 
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osobie mówi o zgromadzonym kapitale doświadczeń, sukcesach, pokorze, potrzebie 
zachowywania społecznego dystansu, a z drugiej - podejmuje decyzje, trudno to nazwać 
inaczej, o radykalnym zwiększeniu ryzyka wzrostu zakażeń i idących za nimi 
tragicznych konsekwencji. Skoro z jednej strony polski model walki z koronawirusem 
jest połączeniem wielu dobrych praktyk i odpowiedniej dynamiki działań, to jaki jest cel 
organizowania wyborów, które mogą zniweczyć wysiłek, poświęcenie i determinację 
milionów Polek i Polaków? Skoro udało nam się zgromadzić tak ogromny kapitał 
społecznego zaufania - po co marnotrawić? Tylko po to, aby spełnić polityczne ambicje?  
  
Moje rozważania wynikają z konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami 
organizacji pracowniczych zrzeszających pracowników Poczty Polskiej. Na dzień 
dzisiejszy około 30% całego stanu zatrudnionego w PP przebywa na zasiłkach 
chorobowych. To gigantyczne osłabienie wydolności całego środowiska patrząc przez 
pryzmat „normalnych” warunków funkcjonowania, a co dopiero w odniesieniu do 
ciężaru realizacji wyborów korespondencyjnych w trakcie szczytu epidemii? Pocztowcy 
do dziś nie otrzymali szczegółów organizacyjnych dotyczących ewentualnego przebiegu 
całego procesu. Jak Rząd RP wyobraża sobie skuteczne dostarczanie odpowiednich 
dokumentów do miejsc takich jak szpitale jednoimienne, Domy Pomocy Społecznej, osób 
przebywających w kwarantannie, miejsc o podwyższonym ryzyku zakażenia? Co z tymi, 
których miejsce zamieszkania jest inne niż zameldowania lub zgoła nieznane (co nie 
pozbawia ich przecież praw wyborczych)?  
  
Na dzień dzisiejszy w Polsce pracuje około 26 tysięcy listonoszy. Tę liczbę należy 
pomniejszyć o 30%, tylu z nich znajduje się dzisiaj na zasiłku chorobowym. W jaki 
sposób Rząd zamierza zrealizować zasadę komisyjnego przekazania dokumentów 
wyborczych? Trudno jest nawet oszacować ilu potrzeba byłoby pracowników poczty  
w terenie, aby w sposób bezpieczny i efektywny zrealizować założenia przyświecające 
inicjatorom tego pomysłu. Do dnia dzisiejszego listonosze nie zostali poinformowani  
o szczegółowym trybie bezpiecznego zwrotu dokumentacji. Dyskusja na ten temat 
utknęła w gąszczu spekulacji i niedomówień. Mowa jest o zbiorczych punktach 
umiejscowionych w poszczególnych powiatach. Takie rozwiązanie wydaje się być 
zwyczajną abstrakcją.  
  
Pracownicy Poczty Polskiej (co powinno napawać wstydem ich pracodawcę) zdobywają 
środki ochrony indywidualnej na własną rękę. W ostatnim czasie zarekomendowano 
listonoszom, aby podarte, zużyte rękawiczki zaklejali przezroczystą taśmą klejącą. 
Powyższe wydaje się być wystarczająco dobitnym podsumowaniem gotowości Państwa 
Polskiego do przestrzegania Konstytucji RP. Na przekór wszystkiemu, co już dawno za 
nami, pragnę przypomnieć, że Konstytucja powinna służyć Jej narodowi. Pamięta Pan 
czyje to słowa?  
  
W imieniu Forum Związków Zawodowych apeluję o zatrzymanie tej nienaoliwionej 
machiny. Proszę Pana o refleksję i rozpoczęcie rzetelnej i merytorycznej rozmowy  
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z partnerami społecznymi na temat możliwości naszego systemu jeśli chodzi  
o przeprowadzenie jakichkolwiek wyborów w perspektywie nadchodzącego roku,  
a może i dwóch lat.  
  
 
 
                

                    Z wyrazami szacunku  

                             
                                 

                               Dorota Gardias  
 

   
                                     PRZEWODNICZĄCA  

                                 FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

 


