
Czy mam prawo popierać Strajk Kobiet?

Żaden przepis tego nie zabrania. Nauczyciela nie obowiązuje ani neutralność polityczna, ani
tym bardziej jakikolwiek przymus przyjęcia określonego światopoglądu. Nauczyciel ma prawo
demonstrować swoje poparcie dla Strajku Kobiet nie tylko przez wyrażanie opinii, ale także
przez noszenie symbolu strajku.  Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów
oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji - zapewnia Wam to art. 54 Konstytucji.

Czy mam prawo brać udział w strajku? Czy grożą mi z tego powodu konsekwencje?

Sam udział w strajku jest wyrazem jego poparcia i tak samo jak w przypadku opisanym wyżej
nikt nie ma prawa tego zakazać, ani tym  bardziej grozić konsekwencjami prawnymi, w tym
dyscyplinarnymi. 

Czy mam prawo rozmawiać z uczniami o Strajku?

Oczywiście,  że  tak.   Zgodnie  z  art.  1  pkt  12 ustawy Prawo oświatowe -  System oświaty
zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych!

W  preambule  do  ustawy  Prawo  oświatowe  czytamy:  “Oświata  w  Rzeczypospolitej
Polskiej  stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w
Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej,  a  także  wskazaniami  zawartymi  w  Powszechnej
Deklaracji  Praw  Człowieka,  Międzynarodowym  Pakcie  Praw  Obywatelskich  i  Politycznych
oraz  Konwencji  o  Prawach Dziecka.  Nauczanie  i  wychowanie -  respektując  chrześcijański
system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie
służy  rozwijaniu  u  młodzieży  poczucia  odpowiedzialności,  miłości  Ojczyzny  oraz
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poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na
wartości  kultur  Europy  i  świata.  Szkoła  winna  zapewnić  każdemu  uczniowi  warunki
niezbędne  do  jego  rozwoju,  przygotować  go  do  wypełniania  obowiązków  rodzinnych  i
obywatelskich  w  oparciu  o  zasady  solidarności,  demokracji,  tolerancji,  sprawiedliwości  i
wolności.”

Zgodnie  z  zapisami  Karty  Nauczyciela  (art.  6  pkt  4  i  5),  nauczyciel  obowiązany  jest
kształcić  i  wychowywać  młodzież  w  umiłowaniu  Ojczyzny,  w  poszanowaniu  Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
a także dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji,  pokoju  i  przyjaźni  między  ludźmi  różnych  narodów,  ras  i  światopoglądów.
Uprawnienie  zaś  dzieci  do  pozyskiwania  takich  informacji  zapewnia  także  Konwencja  o
prawach dziecka. Zgodnie z art. 12, 13, 14 i 15  dziecku, które jest zdolne do kształtowania
swych własnych poglądów, zapewnia się:

• prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach
dotyczących  dziecka,  przyjmując  je  z  należytą  wagą,  stosownie  do  wieku  oraz
dojrzałość dziecka.
• prawo do swobodnej wypowiedzi

• prawo  swobody poszukiwania,  otrzymywania i  przekazywania informacji  oraz

idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za
pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka
przekazu według wyboru dziecka. 
• prawo do respektowania prawa dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania.

prawa w sposób zgodny z rozwijającymi się zdolnościami dziecka.
• do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń.

Swoboda wyrażania (...) przekonań może podlegać tylko takim ograniczeniom, które
są przewidziane prawem i są konieczne do ochrony bezpieczeństwa narodowego i porządku
publicznego, zdrowia lub moralności społecznej bądź podstawowych praw i wolności innych
osób. Koniecznym jest uznanie prawa dziecka do swobodnego zrzeszania się oraz wolności
pokojowych zgromadzeń. Na wykonywanie tych praw nie mogą być nakładane jakiekolwiek
ograniczenia, z wyjątkiem tych wskazanych powyżej.

Przy  czym  obecnie  prawo  do  gromadzenia  się  nie  zostało  ograniczone  w sposób
przewidziany Konstytucją.  

Nade  wszystko,  obywatele  (w  tym  Nauczyciele  i  uczniowie  także!)  mają
konstytucyjnie  zagwarantowane  prawo  do  organizowania  pokojowych  zgromadzeń  i
uczestnictwa w nich (art. 57 Konstytucji, art. 11 ust. 1 EKPC). Zgodnie z treścią przywołanego
art.  57  ustawy  zasadniczej  “Każdemu  zapewnia  się  wolność  organizowania  pokojowych
zgromadzeń i uczestniczenia w nich”. Ograniczenie tej wolności może określać tylko ustawa.



Grożenie obywatelom odpowiedzialnością karną za realizowanie ich konstytucyjnych praw i
wolności,  które  nie  zostały  ograniczone  w drodze  przepisanej  prawem,  jest  niezgodne  z
prawem.  Zgodnie  z  orzecznictwem  Europejskiego  Trybunału  Praw  Człowieka,
interpretującym art. 11 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w
społeczeństwie demokratycznym prawo do swobodnego pokojowego zgromadzania się jest
prawem  podstawowym.  Zakaz  zgromadzeń  publicznych  był  przedmiotem  rozważań
Rzecznika  Praw  Obywatelskich.  Wskazuje  w  swych  analizach,  że  ograniczenia  wolności
zgromadzeń nie zostały wprowadzone mocą ustawy, czego wymaga Konstytucja RP i prawo
międzynarodowe,  a  jedynie  rozporządzeniem na  podstawie  blankietowego upoważnienia
ustawowego. Nadto, zakaz zgromadzeń narusza art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, który zakazuje
pozbawienia wolności jej istoty. I wreszcie wskazał na fakt, iż brak podobnych obostrzeń w
sklepach  i  centrach  handlowych,  powoduje,  że  prawa  polityczne,  takie  jak  wolność
zgromadzeń, są traktowane gorzej niż prawo określone w art 57 Konstytucji. 

Prawo wyrażania poglądów zapewnia art. 54 Konstytucji, o czym była mowa powyżej.
Czyni  to również Konwencja ONZ z 20 listopada 1989 r.  stanowi ona,  że  „dziecko będzie
miało  prawo  do  swobodnej  wypowiedzi;  prawo  to  ma  zawierać  swobodę  poszukiwania,
otrzymywania  i  przekazywania  informacji  oraz  idei  wszelkiego  rodzaju,  bez  względu  na
granice,  w  formie  ustnej,  pisemnej  bądź  za  pomocą  druku,  w  formie  artystycznej  lub  z
wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka”.

Czy mam obowiązek informować o udziale w Strajku Dyrekcję szkoły? Czy Dyrektor ma
prawo żądać ode mnie  takich informacji?

Nie. To co nauczyciel  robi  w czasie wolnym od pracy pozostaje  pod ochroną art.  47
Konstytucji,  zgodnie,  z  którym  Każdy  ma  prawo  do  ochrony  prawnej  życia  prywatnego,
rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Zgodnie
zaś  z  Kodeksem  pracy,  każdy  nauczyciel  jest  obowiązany  wykonywać  pracę  sumiennie  i
starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one
sprzeczne z przepisami prawa lub obowiązującą umową.

Czy Dyrektor ma prawo/obowiązek informować Kuratorium, które przekazuje informacje
do MEN o nazwiskach osób biorących udział w strajku?

Nie. 
Nauczyciele  oraz  inne  osoby  pełniące  funkcje  lub  wykonujące  pracę  w  podmiotach,

takich jak:  inne formy wychowania przedszkolnego,  szkoły,  placówki,  organy  prowadzące
szkoły lub placówki, organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz inne podmioty realizujące
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zadania i obowiązki określone w ustawie - Prawo oświatowe, są obowiązani do zachowania
w poufności  informacji  uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą,
dotyczących  zdrowia,  potrzeb  rozwojowych i  edukacyjnych,  możliwości  psychofizycznych,
seksualności,  orientacji  seksualnej,  pochodzenia  rasowego  lub  etnicznego,  poglądów
politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów (art. 30a ust 2 ustawy -
Prawo Oświatowe). Dlatego też nie wolno - nie narażając się na naruszenie powyższego - 
udzielać informacji Kuratorium, które z Waszych  podopiecznych/pracowników  brało udział
w strajku. (art art. 30a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe)

Uprawnienie  do  otrzymania  określonych  danych  pracowników,  uczniów,  a  z  drugiej
strony  obowiązek  udostępnienia  takich  danych  przez  dyrektora  placówki  oświatowo-
wychowawczej, może wynikać:

• wprost z treści przepisu prawa,
• z określonego przepisami prawa zakresu zadań realizowanych przez dany organ

prowadzący,  z  których  wynika,  że  dla  realizacji  określonych  zadań  konieczny  jest
dostęp do danych osobowych uczniów i pracowników.

Udostępnienie danych osobowych może nastąpić wyłącznie w takim zakresie, jaki jest
wymagany  do  realizacji  określonych  zadań,  nałożonych  przepisami  prawa  na  podmiot
wnioskujący o udostępnienie tych danych. Jeśli w przepisach brak jest podstaw do ubiegania
się przez organ prowadzący o określone dane osobowe (tzn.  jeśli  pozyskanie określonych
danych osobowych nie jest wymagane do realizacji zadań nałożonych na organ prowadzący)
– udostępnienie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami o ochronie danych osób.

Organy administracji państwowej nie mogą narzucać nauczycielom, rodzicom i dzieciom
światopoglądu,  odbierając  tym  samym  prawo  do  postępowania  zgodnie  z  sumieniem  i
wyznawanymi wartościami, bo nie są do tego uprawnione!

Nie można zamknąć ust nauczycielom, bo tym samym straciliby oręż do nauki, a mają
oni  kształtować u  uczniów  postawy  światopoglądowe  i  temu  służą m.in.  lekcje  historii,
wiedzy o społeczeństwie, ale też literatury i sztuki!

Powyższe dotyczy zarówno szkół świeckich jak i wyznaniowych.

Taka  jest  właśnie  Konstytucja  -  z  wolnością sumienia,  wyznawanej  religii  i
światopoglądu!


