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Strajki nauczycieli i co dalej 

Szanowni Państwo, 

debatę o przyszłości polskiej szkoły zdominował w ostatnich tygodniach spór pomiędzy 

nauczycielskimi związkami zawodowymi i władzami państwowymi dotyczący wynagrodzeń 

pracowników oświaty. 

Fundacja „Rodzice Szkole” uważając, że w tak istotnej dla przyszłości kraju sprawie, należy 

prowadzić jak najszerszy dyskurs publiczny, zachęca do niego wszystkich obywateli i 

przypomina kilka dokumentów, w których przedstawiamy nasze stanowisko. 

Krzysztof Zuba 

Rzecznik Prasowy „Fundacji „Rodzice Szkole” 

  

List do uczniów 

Drodzy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

nasilający się spór o wysokość wynagrodzeń pomiędzy władzami oświatowymi i 

środowiskiem nauczycielskim może doprowadzić do strajku uniemożliwiającego 

przeprowadzenie egzaminów ósmoklasistów, egzaminów gimnazjalnych i egzaminów 

maturalnych. 

Dostrzegając takie zagrożenie, Fundacja „Rodzice Szkole” zwróciła się 1 marca br. z listem 

otwartym do nauczycieli, wyrażając nadzieję, że jako elita polskiego społeczeństwa nie 

podejmą oni żadnych działań zagrażających przyszłości uczniów. 

Jednocześnie uważamy, że planowane formy protestu powinny być poddane ocenie tych, dla 

których ich skutki mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, dlatego prosimy o odpowiedź 

na pytanie zamieszczone w załączonej ankiecie. 

http://www.rodziceszkole.edu.pl/


Życzymy wszystkim polskim uczniom wielu sukcesów na dalszych etapach edukacji i 

zapraszamy do wspierania wszystkich działań obywatelskich, których celem jest zbudowanie 

oświaty na miarę oczekiwań społeczeństwa i wyzwań XXI wieku. 

  

Z wyrazami szacunku 

Wojciech Starzyński 

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” 

  

Warszawa, 2019-03-07 

Ankieta uczniowska - https://www.interankiety.pl/i/ZwlyrdO8 

  

  

Apel rodziców do nauczycieli 

Napięta sytuacja w oświacie związana z wynagrodzeniami nauczycieli wywołuje niepokój 

rodziców zatroskanych nie tylko przyszłością swoich dzieci, ale także kondycją polskiej 

szkoły, od której zależy przyszłość kraju. 

Zdając sobie sprawę, że w trakcie dyskursu publicznego może dochodzić do sporu, który jest 

naturalnym zjawiskiem w demokracji, wspieramy środowiska nauczycielskie w dążeniu do 

podniesienia prestiżu tego pięknego i ważnego zawodu, w tym również w dążeniu do 

osiągnięcia godnego wynagradzania za pracę. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że formy 

protestu nie będą naruszały podstawowych interesów naszych dzieci, jakimi są dobre 

wykształcenie i wychowanie w duchu otwartości na świat i wartości europejskiej cywilizacji. 

Jesteśmy przekonani, że nauczyciele, będący elitą polskiego społeczeństwa, nie podejmą, 

dbając o swoje często uzasadnione interesy, działań utrudniających przeprowadzenie w 

przewidywanych terminach egzaminów ósmoklasisty, egzaminów gimnazjalnych, a przede 

wszystkim najważniejszych w życiu uczniów egzaminów maturalnych. 

Polscy nauczyciele wielokrotnie pokazywali, że wartością nadrzędną dla nich jest dobro 

uczniów, dlatego wierzymy, że podobną postawę zajmą w sporze o wynagrodzenia. 

Deklarujemy pełną solidarność z tymi, którzy korzystając ze swoich demokratycznych praw, 

zdają sobie sprawę, że nie można podejmować działań szkodzących naszym dzieciom i 

anarchizujących życie publiczne kraju. 

Fundacja „Rodzice Szkole” 

Warszawa 01.03.2019 r. 

https://www.interankiety.pl/i/ZwlyrdO8


Ankieta do rodziców - https://www.interankiety.pl/i/E6Mnxllz 

  

Oświadczenie 

Fundacja „Rodzice Szkole” i liczne środowiska rodzicielskie z nią współpracujące z wielkim 

niepokojem obserwują rosnące napięcie w polskiej oświacie i zapowiadane różnego rodzaju 

protesty nauczycieli. 

Na przestrzeni lat wielokrotnie zabieraliśmy głos w sprawach dotyczących statusu polskich 

nauczycieli, podkreślając, że od ich kondycji zależy stan narodowej edukacji, przyszłość 

młodego pokolenia i tym samym przyszłość kraju. 

Zwracając czasem uwagę na pewne słabości środowiska nauczycielskiego, nigdy nie 

obciążaliśmy odpowiedzialnością za to wszystkich nauczycieli – wręcz przeciwnie, zawsze 

podkreślaliśmy, że szereg patologii w tym obszarze wynika z ułomności systemu, a przede 

wszystkim ze zdecydowanie nieodpowiadających na wyzwania nowoczesnej oświaty 

programów kształcenia nauczycieli. Jednocześnie zgłaszaliśmy szereg propozycji 

prowadzących do poprawy istniejącej sytuacji. 

Zdając sobie sprawę, że dążenie do podwyższenia wynagrodzeń jest naturalnym zjawiskiem 

we wszystkich krajach i grupach zawodowych, nie widzimy w tym nic nagannego. 

Jednocześnie za niedopuszczalne uważamy takie formy protestu, które odbijają się 

negatywnie na kształceniu i wychowaniu naszych dzieci. 

Apelujemy do Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego i tych członków 

Związku, którzy popierają proponowane formy protestu o dążenie do rozwiązań 

zadawalających wszystkie strony sporu i nie zagrażających procesowi edukacji uczniów. 

Deklarujemy stałe wspieranie środowiska nauczycielskiego, nie tylko na szczeblu władz 

centralnych, ale przede wszystkim w samorządach terytorialnych, we wszystkich działaniach 

prowadzących do zapewnienia im warunków do realizacji misji, jaką jest kształcenie młodego 

pokolenia. 

Jednocześnie sygnalizujemy, że wszelkie działania i formy protestu, zagrażające procesowi 

edukacji powierzonych nauczycielom uczniów, spotkają się ze zdecydowaną reakcją Fundacji 

„Rodzice Szkole” oraz współpracujących z nią rodziców. 

  

Wojciech Starzyński 

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” 

Warszawa, 11.01.2019 r. 

 

https://www.interankiety.pl/i/E6Mnxllz

