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szanowni państwo,

W imieniu Rady OPZZ WojewodztwaPodkarpackiego chcemy wyrazić naszę zaniepokojenie

ujawnionymi w ostatnich dniach informacjami o jakoby zaplanowanych przęz przedstawicieli

władz RP atakach hejterskich na nauczycieli, ktorzy w 2aI9 roku przystąpili do

w-ielodniowego strajku, w ramach legalnie toczącego się sporu zbiorowego. przebiegającego

według procedur określonych w prawie l ptzy dochowaniu wszelkich wymagań

organtzacyjnych.

Uwazamy, że w interesie społecznym jest jak najszybszę zbadanie tej bulwersującej sprawy.

Dlatego rv pełni popieramy wniosek Zw,iązku Nauczycielstwa Polskiego o wszczęcie przęz

Prokuraturę RP postępowania wyjaśniającego prawdziwość przedstawionych w mediach

informacji.

Dialog społeczny jest zdabyczą dojrzałych demokracji i współczesnych społeczeństw.

fundamęntem prowadzonego w poszanowaniu godności obu stron procesu interakcji, którego

celem jest wypracowanie porozumień, co do sposobu rozwtązywanla , kontrolowania

zmiennych czynników społeczno-ekonomicznych.

Dialog społeczny jest elementem budowania wspólnoty. poczucia wŚpółodpowiedzialności,

najbardziej kompleksową formą budowania konsensusu wśród obywateli wokół określonych



wyzwań i problemów, całego spektrum zagadnteńnajważniejr.y"r, dla dobrostanu obywateli

i państwa. Dialog jest procesem ciągłym i służącynr rozwojowi. ale tylko wówczas, jeśli

prowadzony jest fair. To dlatego o roli dialogu społecznego mowi się już w preambule

Konstytucji RP: My , }lIaród (...)ustanawiamy KonsĘtucję Rzeczypospolitej Polskiei jako

prawa padstawowe dla państv,a oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwaści,

współdziałaniu wladz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniąjqcęj

uprawnienia obywateli i ich wspólnot(...). W Konstltucji RP wpisano także ideę dialogu

społecznego w artykuł 2a: ,,(...)Społeczna gospodarka rynkowa opartćl nct

wolności działalności gospodarczej, własności prw)atnei oraz solidarności, dialogu

i ,,*spółpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego

Rzeczypospolitej P alskiej (... ) "

W tym kontekście, jeśli miałoby się okazać, że doszło do zorganizowania kampanii, mającej

na celu ponizenie i zniesław-ienie określonej grupy zawodowej, mielibyśmy do czynienia nie

tylko z działaniem plzestępczym, ale także z działaniem podważającym jeden z filarów

sp ołeczeństwa obywatel ski e go i f-unkcj onowan i a p ań stwa.

Dlatego raz jeszcze w,yrażamy poparcie dla wniosku ZNP o dogłębne zbadanie sprawy

i poinformowanie o rłynikach śledztwa opinii publicznej.
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Do lviadomości:

1. Pan Andrzej Duda - Prezydent RP

2. Pan Mateusz Morawiecki - Premier RP

3, Parr Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości


