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Szanowny Panie Premierze,

uprzejmie informuję Pana Premiera, że do Rzecznika dotarły ze strony Związku 
Zawodowego Pracowników Personelu Pokładowego i Lotniczego niepokojące informacje 
o narastającej sytuacji konfliktowej, związanej z planowanymi w spółce PLL LOT 
zwolnieniami na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach 
rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
(D. z 2018 r. poz. 1969, dalej jako: ustawa).

Podstawowe wątpliwości budzi planowany zamiar przeprowadzenia grupowego 
zwolnienia wyłącznie w grupie personelu pokładowego i lotniczego, związanego ze Spółką 
stosunkiem pracy, przy jednoczesnym kontynuowaniu współpracy z osobami świadczącymi 
usługi w charakterze personelu pokładowego i lotniczego na podstawie umów 
cywilnoprawnych, angażowanych za pośrednictwem spółki LOT Cabin Crew.

Z informacji przekazanych przez Związek wynika, że mogło dojść także do naruszeń 
procedury informacyjno-konsultacyjnej, która w świetle art. 2 ustawy ma charakter  
obligatoryjny dla pracodawcy i na żadnym etapie planowania zwolnień  nie powinna być 
zaniechana. Wydaje się, że w celu zapewnienia konstruktywnych negocjacji powinna mieć 
ona charakter wyczerpującego opisania wszystkich okoliczności mających wpływ na 
charakter całej procedury zwolnień grupowych, a także przekazania informacji 
uzupełniających dotyczących ekonomicznych i organizacyjnych aspektów działania spółki, 
przydatnych w toku konsultacji. 

Trzeba bowiem uwzględnić, że do sądu należeć będzie ocena konkretności 
przekazanych przez pracodawcę informacji przy ewentualnej ocenie legalności procedury. 

Warszawa, 14-01-2021 r.

Pan
Jacek Sasin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Aktywów Państwowych
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W razie zaniedbań w tym obszarze realny jest zarzut wadliwego w sferze legalności 
wypowiedzenia i przyznania pracownikom uprawnień przewidzianych w art. 45 k.p.

Powołując się na art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627) uprzejmie proszę Pana Premiera o przestawienie 
informacji i oceny prawidłowości przebiegu konsultacji dotyczących grupowego zwolnienia 
w PLL LOT.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/
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