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Stanowisko nr 1/14 

Kongresu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”  

w sprawie propagowania ideologii gender  

Kielce, 6 czerwca 2014 r.  
 
 

Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” stanowczo 
sprzeciwia się propagowaniu w naszym kraju ideologii gender, która podważa podstawy 
europejskiej cywilizacji, kwestionuje porządek biologiczny, poniża człowieka, postrzegając 
go wyłącznie przez pryzmat jego seksualności, uzurpuje sobie prawo do przekształcania 
pojęcia i funkcji rodziny oraz do seksualizacji dzieci i młodzieży, prowadzące do dewastacji 
tożsamości człowieka i małżeństwa. NSZZ „Solidarność”, stojąc na gruncie etyki 
chrześcijańskiej, katolickiej nauki społecznej oraz kultury humanistycznej, a także ochrony 
godności i praw członków Związku oraz ich rodzin, kategorycznie sprzeciwia się wdrażaniu 
ideologii gender do życia społecznego.  

 Apelujemy do wszystkich struktur i członków Związku o zdecydowane 
przeciwdziałanie wprowadzaniu projektów opartych na ideologii gender do zapisów prawa 
oraz programów edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i uczelniach.  

 Uważamy, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, a realizowany 
program szkolny wychowanie do życia w rodzinie jest właściwym przygotowaniem dzieci  
i młodzieży do odpowiedzialnego wkraczania w dorosłość.  
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Stanowisko nr 2/14 

Kongresu Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”  
w sprawie wystąpienia RPO dot. programu „równościowe przedszkole”  

Kielce, 6 czerwca 2014 r.  
 

Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” stanowczo 
protestuje przeciwko opinii Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz, wyrażonej 
w liście do Ministra Edukacji Narodowej, a dotyczącej tzw. programu „równościowe 
przedszkole”. Pani Rzecznik wprowadza nową interpretację Konstytucji RP, kwestionując 
prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. 
Włącza się w spory ideologiczne oraz miesza pojęcia nauczania i wychowania, a także 
obowiązki państwa w stosunku do nieobowiązkowego przedszkola.  

Kwestionowanie konstytucyjnych praw obywateli przez Panią Rzecznik, jest 
sprzeniewierzeniem się misji, do której została powołana, co może stanowić podstawę do 
odwołania jej z zajmowanego stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich.  
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