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Sz. P. 

Sławomir Broniarz 

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego  

Ul. Smulikowskiego 6/8 

00-389 Warszawa 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

W imieniu Rady OPZZ Województwa Łódzkiego chcemy wyrazić nasze zaniepokojenie 

ujawnionymi w ostatnich dniach informacjami o jakoby zaplanowanych przez przedstawicieli 

władz RP atakach hejterskich na  nauczycieli, którzy w 2019 roku przystąpili do wielodniowego 

strajku, w ramach legalnie toczącego się sporu zbiorowego, przebiegającego według procedur 

określonych w prawie i przy dochowaniu wszelkich wymagań organizacyjnych. 

Uważamy, że w interesie społecznym jest jak najszybsze zbadanie tej bulwersującej sprawy. 

Dlatego w pełni popieramy wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego o wszczęcie przez 

Prokuraturę RP postępowania wyjaśniającego prawdziwość przedstawionych w mediach 

informacji.  

Dialog społeczny jest zdobyczą dojrzałych demokracji i współczesnych społeczeństw, 

fundamentem prowadzonego w poszanowaniu godności obu stron procesu interakcji, którego 

celem jest wypracowanie porozumień, co do sposobu rozwiązywania i kontrolowania 

zmiennych czynników społeczno-ekonomicznych. 

Dialog społeczny jest elementem budowania wspólnoty, poczucia współodpowiedzialności, 

najbardziej kompleksową formą budowania konsensusu wśród obywateli wokół określonych 

wyzwań i problemów, całego spektrum zagadnień najważniejszych dla dobrostanu obywateli 
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i państwa. Dialog jest procesem ciągłym i służącym rozwojowi, ale tylko wówczas, jeśli 

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

Konstytucji RP: My – Naród  (…)ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako 

prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, 

współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej 

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

społecznego w artykuł 20: „(…)Społeczna gospodarka rynkowa oparta na 

wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu 

i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego 

Rzeczypospolitej Polskiej(…)” 

 

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

celu poniżenie i zniesławienie określonej grupy zawodowej, mielibyśmy do czynienia nie tylko 

z działaniem przestępczym, ale także z działaniem podważającym jeden z filarów 

społeczeństwa obywatelskiego i funkcjonowania państwa. 

Dlatego raz jeszcze wyrażamy poparcie dla wniosku ZNP o dogłębnego zbadanie sprawy 

i poinformowanie o wynikach śledztwa opinii publicznej. 

 

        

         Z poważaniem, 

          

 

 

Do wiadomości: 

1. Mateusza Morawieckiego - Premiera RP 
2. Andrzeja Dudy - Prezydenta RP  
3. Zbigniewa Ziobry - Ministra Sprawiedliwości  

          


