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PREAMBUŁA
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, opierając swoje działania na
gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, od 1980 roku prowadzi nierówną
walkę w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych. Otaczająca rzeczywistość
nie ułatwia tego zadania. Bardzo duże bezrobocie, postępująca likwidacja przemysłu, niski
poziom opieki społecznej, brak spójnej i długofalowej polityki prorodzinnej, wydłużenie
wieku emerytalnego i załamujący się system emerytalny oraz niezadowalająca opieka
zdrowotna, to najistotniejsze problemy z którymi musimy się codziennie mierzyć. Dziś mamy
do czynienia z kryzysem elit politycznych, z hipokryzją, arogancją i cynizmem rządzących, z
grą pozorów zamiast przejrzystej polityki społecznej. Dotyczy to także wielu środowisk
samorządowych. Przepaść dzieląca elity polityczne od społeczeństwa jest porażająca, a
manipulowanie nim przez nadmiernie rozwiniętą politykę wizerunkową przeczy założeniom
państwa obywatelskiego i prowadzi do osłabienia postaw prospołecznych. Nakłada się na to
kryzys wartości, wypieranie katolicyzmu ze sfery życia społecznego, deprecjonowanie
patriotyzmu i tradycji narodowej.
NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego stwierdza, że 34 lata po podpisaniu Porozumień
Sierpniowych, oraz 25 lat po transformacji ustrojowej, wiele postulatów dotyczących zmian
społeczno-politycznych w Polsce nie zostało zrealizowanych. Ostatnie lata pokazują także, że
szanse na spełnienie postulatów społecznych są coraz mniejsze w kontekście bieżącego stylu
sprawowania władzy. Klasa polityczna jest dziś zupełnie oderwana od potrzeb i problemów
Polaków, a wdrażane pseudo-reformy są wprowadzane bez uwzględnienia głosu
społeczeństwa.
Pojawiające się zagrożenia powodują, że Małopolska „Solidarność” musi zdecydowanie
działać na rzecz ochrony rynku pracy i pracowników, a także na rzecz tworzenia nowych i
stabilnych miejsc pracy. Musi czynnie uczestniczyć w życiu społecznym, tworząc przeciwwagę
dla szkodliwych procesów zachodzących w naszym kraju. Idea solidarnego państwa nie może
być tylko zapomnianym hasłem, lecz musi stać się rzeczywistością. O to będziemy walczyć!
PRACA
Ochrona miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń i poprawa bezpieczeństwa
pracy, przeciwdziałanie bezrobociu a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy
to podstawowe cele „Solidarności”. Wielkim wyzwaniem jest walka prowadzona o prawo do
przechodzenia na emeryturę w wieku, który pozwoli na skorzystanie z bycia emerytem.
Równie ważne jest przywrócenie wielu grupom zawodowym prawa do wcześniejszego
przechodzenia na emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach oraz poszanowania
praw nabytych.

Każdy ma prawo do samorealizacji, rozwoju i godnego życia, a praca powinna być środkiem
umożliwiającym osiąganie tych celów. Model pracownika wykorzystywanego po kilkanaście
godzin dziennie za bardzo niską stawkę, pozbawionego możliwości urlopu a w razie choroby
pozostawionego samemu sobie w Europie był praktykowany w XIX wieku oraz wywołał
potężny kryzys i bunt społeczny. Nie pozwolimy na to, aby nasz kraj cofał się do rozwiązań
wyznaczających pracownikom rolę taniej siły roboczej, bez prawa głosu. Ignorancja i
arogancja rządzących elit musi się skończyć! Nie ulega żadnej wątpliwości, że problemy
związane z pracą pogłębiają kryzys rodziny i są przyczyną poważnych problemów
demograficznych a także ekonomicznych, co w konsekwencji może doprowadzić do
niekontrolowanego wybuchu społecznego.
Region Małopolski NSZZ „Solidarność” podkreśla, że teraźniejszość i przyszłość naszej
Ojczyzny zależy od mądrych inwestycji w ludzi, wykorzystania ich wykształcenia oraz
kwalifikacji. Antyspołeczna polityka błędnie pojmowanych oszczędności (rażąco niska płaca
minimalna), nie tylko spycha kolejne grupy społeczne w sferę ubóstwa, ale także
uniemożliwia właściwe spożytkowanie środków europejskich. Tylko bezpieczna i właściwie
wynagradzana praca, a nie umowy śmieciowe jest podstawą, na której może oprzeć się
gospodarka i prowadzić do długofalowego rozwoju naszego kraju. Gwarantuje także
systematyczny wzrost środków na ochronę zdrowia, edukację, a w przyszłości odpowiednie
zabezpieczenie emerytalne.
Aktualna polityka Rządu kształtuje patologie w zakresie charakteru stosunków pracy
(samozatrudnienie, wieloletnie i wielokrotne umowy na czas określony, w tym zatrudnienie
wyłącznie poprzez agencje pracy tymczasowej, praca „na czarno”).
Jednym z najważniejszych zadań, jakie do spełnienia ma nasz związek, jest ochrona
standardów związanych z polskim, a także obowiązującym w UE prawem pracy. Jesteśmy w
tej chwili niechlubnymi liderami Europy w ilości umów o pracę na czas określony, umów
stawiających pracownika w roli bezwolnego przedmiotu w rękach pracodawcy, bez prawa do
obrony. Coraz większa część pracodawców przekształca umowy o pracę w umowy
cywilnoprawne, pozbawiające zatrudnionych wsparcia wynikającego chociażby z ustawy o
związkach zawodowych. Pracownicy pod presją - w obawie przed utratą pracy, podpisują
tego typu umowy, stawiające ich w nadzwyczaj trudnej sytuacji.
Żądamy zmian legislacyjnych, ograniczających okres trwania umów na czas określony.
Domagamy się ponadto umożliwienia zrzeszania się w związki zawodowe osób pracujących
na podstawie umów cywilno-prawnych oraz zrównania w Kodeksie Pracy praw do obrony
przez związki zawodowe pracowników zatrudnionych na czas określony na równi z
pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony.
Prowadzona przez rząd i wielu pracodawców polityka konkurowania tanią siłą roboczą jest
sprzeczna z ideą trwałego rozwoju a Polska ma największą w UE skalę ubogich pracujących.

W praktyce niskie płace przekładają się na wzrost ubóstwa i pogłębiające się rozwarstwienie
społeczne. Powodują osłabienie popytu wewnętrznego, będącego kołem zamachowym
wzrostu gospodarczego.
Postulujemy systematyczny wzrost wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych i
sprzeciwiamy się stale pogłębiającemu się rozwarstwieniu.
W celu promowania dobrych wzorców Małopolska „Solidarność” będzie organizować
konkursy „Dobry Pracodawca Małopolski”.
Bieżąca polityka Rządu wpływa też na natężenie negatywnych zjawisk w kształtowaniu
stosunków społecznych środowisk pracy (dyskryminacja, mobbing), a także w zakresie
bezpieczeństwa pracy oraz zabezpieczenia społecznego (emerytury, opieka społeczna).
Niebagatelną jest walka o wyrównanie szans kobiet (możliwość awansu, podobnego
wynagrodzenia na równorzędnych stanowiskach). Kobieta ma pełne prawo do równego
traktowania z mężczyzną a państwo ma obowiązek zwalczać przypadki dyskryminacji w
zatrudnieniu wynikające z różnicy płci.
Również walka z innymi przejawami dyskryminacji w zatrudnieniu, np. ze względu na
wyznanie, poglądy polityczne, przynależność organizacyjną i związkową, czy wiek jest
priorytetem NSZZ „Solidarność”.
Domagamy się określenia przez rząd czytelnych mechanizmów wzrostu poziomu
minimalnego wynagrodzenia.
Dla realizacji obrony i ochrony miejsc pracy „Solidarność” Małopolska domagać się będzie
określenia rzetelnie wyliczonego i waloryzowanego minimum socjalnego oraz bytowego, a
także wyrównywania szans dla niepełnosprawnych.
Bardzo ważne jest określenie realnego wzrostu wynagrodzeń. Nadużywanie terminu „kryzys
gospodarczy” nie może skutkować niewypłacanymi w ustalonym terminie wynagrodzeniami,
czy też być powodem do ich zaniżania.
Wszystkie postulaty zgłaszane przez NSZZ „Solidarność” są możliwe do zrealizowania ale
pozorowanie dialogu przez rząd, służy jedynie zbijaniu kapitału politycznego a nie ma nic
wspólnego ze skuteczną walką z patologiami na rynku pracy.
BEZROBOTNI
Od początku transformacji ustrojowej największym zagrożeniem dla Polski jest sprzedaż i
likwidacja setek firm a w związku z tym utrzymujące się bezrobocie. Ze względu na brak pracy
dochodzi do coraz większego rozwarstwienia społecznego, wciąż poszerza się sfera ubóstwa i
grupa ludzi o minimalnych dochodach. Wynikający z encykliki „Laborem exercens” postulat
godziwego wynagrodzenia za uczciwą pracę jest lekceważony a ze względu na istniejący od
dłuższego czasu „rynek pracodawcy”, osoba szukająca od wielu miesięcy, czy nawet lat

zatrudnienia musi się zgodzić na nieuczciwe warunki pracy i płacy. Państwo nie radzi sobie z
ograniczeniem bezrobocia. Realizowane przez Wojewódzki i Powiatowe Urzędy Pracy
inicjatywy podnoszenia kwalifikacji, czy też przekwalifikowania zawodowego stanowią
niejednokrotnie skrajne sprzeczności między oczekiwaniami rynku a kierunkiem
proponowanych szkoleń. Utrzymujące się ukryte bezrobocie, fałszuje prawdziwe statystyki
tego bolesnego problemu. Konieczna jest dynamizacja rozmów w tych tematach
z partnerami społecznymi i wypracowanie metod lepszego niż dotychczas, racjonalnego
wykorzystania funduszy celowych. W związku z tym podczas tej kadencji Związek musi
domagać się wprowadzenia ustaw prozatrudnieniowych a do Kodeksu Pracy wpisania
definicji bezrobotnego. Ścisła współpraca naszego Związku z Urzędami Pracy powinna
skutkować wdrożeniem efektywnych szkoleń (przekwalifikowania), które znacznie zwiększą
szanse na uzyskanie zatrudnienia.
W obecnych czasach wobec zagrożeń związanych z globalizacją, kryzysami oraz
restrukturyzacją branż i zakładów, podnoszenie kwalifikacji pracownika nabiera szczególnego
znaczenia. Należy zrobić wszystko, aby ułatwić zdobywanie szerszych możliwości
zawodowych osobom bezrobotnym, poszukującym pracy, pracownikom, a w szczególności
młodzieży.
Związek domaga się czytelnej polityki zatrudnieniowej i zapobiegania patologii, jaką jest
zatrudnianie „na czarno”. Pozostawianie takiej sytuacji bez właściwych regulacji prawnych
jest wysoce szkodliwe zarówno dla państwa jak i obywateli.
Konieczna jest skuteczna walka z bezrobociem wśród ludzi młodych a państwo musi
zaproponować nowe rozwiązania, w przeciwnym wypadku postępująca emigracja,
obejmująca już dziś miliony Polaków, szczególnie ludzi młodych, wyjałowi nasze państwo do
końca.
Związek w ramach przeciwdziałania patologicznym formom zatrudnienia, będzie rozwijał
współpracę z Państwową Inspekcją Pracy. W obecnej kadencji Małopolska „Solidarność” dalej
będzie prowadzić szkolenia związkowe z zakresu prawa pracy. Kontynuowana będzie
działalność Funduszu Pomocy Bezrobotnym i Biura Pośrednictwa Pracy.
NSZZ „Solidarność” cały czas pracuje na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i będzie nadal
wspierał aktywność samorządów i pracodawców skierowaną na tworzenie nowych miejsc
pracy.
PRZEMYSŁ I GOSPODARKA
NSZZ „Solidarność” wzywa Rząd do realizacji konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki
rynkowej (art. 20 Konstytucji RP). Rzeczpospolita Polska, w rzeczywistości nie jest dobrem
wspólnym wszystkich obywateli, ale tylko wybranych i uprzywilejowanych. Społeczna
gospodarka rynkowa powinna być ustrojem, w którym przez aktywizację zawodową i
gospodarczą społeczeństwa zapewnia się wzrost gospodarczy oraz odpowiedni rozwój

technologiczny, wsparty racjonalnymi zabezpieczeniami socjalnymi. Równość praw i wolności
obywatelskich musi się realizować także poprzez powszechny udział obywateli we własności i
dochodach z rozwoju gospodarczego.
Związek dostrzega niebezpieczne procesy związane z nieuczciwą prywatyzacją, której
głównym celem jest eliminowanie polskich firm mogących zagrażać interesom zagranicznych
koncernów lub ich przejęcie w celu transferowania zysków poza granice naszego państwa.
Nastawione na szybkie zbycie majątku narodowego Ministerstwo Skarbu Państwa nie popiera
dobrych praktyk zawierania pakietów socjalnych. Musimy przeciwdziałać tym tendencjom
poprzez negocjowanie i zapisywanie w pakietach socjalnych postulatów, leżących w interesie
państwa polskiego i ludzi z prywatyzowanych zakładów. Z dnia na dzień obserwujemy jak
pośpieszny proces prywatyzacyjny niejednokrotnie zagraża istnieniu firmy i zatrudnionym w
niej pracownikom. Prywatyzacja nie może polegać na redukcji zatrudnienia a w dużej mierze
nawet na likwidacji firm. Te szkodliwe działania, bez tworzenia nowych miejsc pracy
doprowadzają do masowego, w niektórych powiatach kilkudziesięcioprocentowego
bezrobocia i masowej emigracji. Powstające z trudem nowe podmioty, bez kierunkowej
polityki gospodarczej nie są w stanie prężnie się rozwijać i „wchłaniać” zwalnianych
pracowników. NSZZ „Solidarność” nie zgadza się na „dziką prywatyzację”, sprzeczną także z
obowiązującymi standardami gospodarki wolnorynkowej.
Region Małopolski NSZZ „Solidarność” domaga się, aby państwo wspomagało walczących nie
o przywileje, ale o byt i utrzymanie miejsc pracy a coraz częściej także o równe prawa
wszystkich pracowników zatrudnionych w tej samej np. międzynarodowej firmie.
Małopolska „Solidarność” będzie działać na rzecz wprowadzenia programu dla
przedsiębiorstw znajdujących się w kryzysie oraz zdefiniowania gałęzi przemysłu
niepodlegających prywatyzacji. Musi nastąpić jasne określenie zachowania kontroli państwa
w takich sektorach jak: zbrojeniowy, energetyczny, paliwowy, gazowy czy wydobywczy.
Raporty międzynarodowe oceniające stan gospodarki w Polsce wskazują na szeroko
występującą nieuczciwość, niekompetencję a nawet korupcję pracodawców. Niedopuszczalne
jest powoływanie na stanowiska osób wyłącznie według kryterium przynależności partyjnej,
bez względu na posiadane kompetencje. Widoczne jest to szczególnie w instytucjach i
urzędach państwowych wszelkiego rodzaju, również tych w których podejmowane są
kluczowe dla przedsiębiorstw i pracowników decyzje, ale także w zarządach i radach
nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Utrzymywanie takiego stałego modelu upartyjniania
państwa, jest niszczące i zgubne dla gospodarki i przyszłości Polski.
Poza Rządem również Samorząd Województwa jest organem decydującym, stymulującym
oraz wspierającym działalność gospodarczą na swoim terenie. Ma to szczególne znaczenie
gdy chodzi o zabezpieczenie infrastruktury w województwie, jak na przykład kolei
regionalnych. Małopolska „Solidarność” będzie domagać się od Samorządu Województwa
rzetelnej realizacji ustawowych zadań polegających m.in. na zapewnieniu utrzymania

właściwej ilości kolejowych połączeń regionalnych jak i zabezpieczenia środków na rozwój i
modernizację kolei.
OPIEKA ZDROWOTNA
Dehumanizacja w sferze polityki społecznej naszego kraju szczególnie jaskrawo jest widoczna
w obszarze opieki zdrowotnej. Wszczepiana i utrwalana przez rząd PO – PSL polityka
komercjalizacji i prywatyzacji, w powiązaniu z realnym spadkiem finansowania służby zdrowia
powoduje, że państwo z roku na rok coraz bardziej przestaje pełnić swoje powinności wobec
obywateli, łamiąc konstytucyjne zasady. Skutki tej polityki są porażające i stawiają nas w
niechlubnej końcówce Europy pod względem: kosztów leków ponoszonych przez pacjenta,
poziomu dostępności do świadczeń medycznych (w tym szczególnie do nowoczesnych
technik diagnostycznych i terapeutycznych), poziomu nasycenia kadrą medyczną, czy deficytu
specjalistów. Stworzono system, w którym pacjent staje się jedynie środkiem do
pozyskiwania przychodów, a troska o poprawę jego zdrowia bądź zachowanie życia,
przegrywa w konkurencji z rachunkiem ekonomicznym.
Dlatego będziemy przeciwdziałać komercjalizacji i prywatyzacji – szczególnie szpitali i
jednostek ratownictwa medycznego. Przekształcenia własnościowe w służbie zdrowia,
niosące ryzyko pogorszenia jakości i dostępności świadczeń medycznych, nie mogą być
sposobem na poprawę kondycji budżetu państwa, czy samorządów lokalnych, więc nie
możemy się na nie godzić. NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego będzie wspierać
dążenia do wprowadzenia takich standardów dotyczących niezbędnej obsady personelu, by
pacjent w procesie terapii mógł czuć się bezpiecznie. Będziemy występować przeciw próbom
wprowadzenia współpłacenia przez chorych za porady, badania, czy zabiegi. Będziemy działać
na rzecz zwiększania dofinansowania leków ze środków publicznych, a w tym także o
przywrócenie darmowych leków dla emerytów. W starzejącym się społeczeństwie niezbędny
jest rozwój geriatrii i o to będziemy się upominać.
Nie zadowolą nas szumnie ogłaszane zapowiedzi poprawy, które później okazują się
zabiegami wyłącznie wizerunkowymi, jak na przykład te dotyczące lecznictwa
onkologicznego, czy całego pakietu kolejkowego. Służba zdrowia wymaga prawdziwych,
skutecznych i kompleksowych działań.
Małopolska „Solidarność” opowiada się za koniecznością radykalnej naprawy systemu i
przywróceniem właściwej roli państwa w procesie zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa
zdrowotnego. W warunkach ubożejącego społeczeństwa należy jak najszybciej położyć kres
destrukcyjnej polityce stosowania w ochronie zdrowia prawideł bezlitosnej gry rynkowej i
wprowadzić finansowanie adekwatne do rangi zadania.
Władza, która cynicznie przedkłada krótkoterminowy rachunek ekonomiczny nad dbałość o
los społeczeństwa, przestaje być reprezentantem tego społeczeństwa.

Małopolska „Solidarność” opowiada się kategorycznie za pełną ochroną życia ludzkiego, od
początku, do naturalnej śmierci. Będziemy zdecydowanie występować przeciw
niszczycielskim ideologiom relatywizującym wartość życia ludzkiego.
OŚWIATA
Region Małopolski NSZZ „Solidarność” wyraża głęboki niepokój o stan polskiej oświaty.
W proponowanych i wdrażanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - mimo sprzeciwów
rodziców i nauczycieli - zmianach dostrzegamy obniżanie poziomu polskiej edukacji oraz
degradację zawodu nauczyciela. Będziemy kontynuowali działania na rzecz:
1) Zapewnienia właściwego poziomu finansowania oświaty, który pozwoli samorządom
w pełni realizować powierzane im zadania oświatowe,
2) Zaprzestania likwidacji szkół i placówek oświatowych oraz ich prywatyzacji,
3) Zagwarantowania równych praw pracowniczych wszystkim nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych w
oparciu o ustawę Karta Nauczyciela,
4) Zagwarantowania realizacji zadań wychowawczo-patriotycznych szkół, m. in. w
oparciu o odpowiednie programy nauczania historii, czy kanon lektur, o co w 2012
roku walczyli uczestnicy strajku głodowego – byli opozycjoniści,
5) Przywrócenia i zapewnienia rozwoju szkolnictwa zawodowego (w tym różnych form
edukacji ustawicznej),
6) Wzmocnienia kompetencji organów sprawujących nadzór pedagogiczny w celu
podniesienia jakości edukacji,
7) Określenia norm BHP w odniesieniu do liczebności uczniów i warunków ich nauczania
w oddziałach danego typu szkoły, placówki i rodzaju prowadzonych zajęć
8) Utrzymania i rozwoju instytucji kultury, czytelni, bibliotek i muzeów.
Stoimy na stanowisku, iż oświata nie jest tylko wydatkiem finansowym, ale dobrem całego
narodu, ważną inwestycją w przyszłość młodego pokolenia.
Nie można pozwolić, aby krótkowzroczne i nieakceptowane społecznie zmiany doprowadziły
do dalszego obniżenia jakości kształcenia pokoleń Polaków.
Stąd oczekujemy od władz RP oraz od organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe:
•
•
•
•

rzeczywistego dialogu i merytorycznej debaty o kształcie polskiej oświaty,
uznawania roli partnerów społecznych – w tym NSZZ „Solidarność” zgodnie z
demokratycznymi standardami,
podmiotowego traktowania ludzi oświaty – w tym rodziców i samych uczniów,
zaniechania nieodpowiedzialnych reform systemu edukacji w Polsce.

NAUKA
Misją pracowników nauki jest odkrywanie i upowszechnianie prawdy. Niestety zauważamy
próby
wykreślania
tego
założenia
ze
statutów
uczelni,
także
tych
o uznanej renomie i utrzymywanych w dużej mierze z pieniędzy podatników. Uczelnie
publiczne, powinny przyczyniać się do dobrostanu ojczyzny. Niestety jednak częściej
promowane są priorytety biurokratów Unii Europejskiej, mimo że w Polsce od lat borykamy

się z wieloma trudnościami, które powinny być pokonywane przez rozwiązania naszych
intelektualistów. Mamy przecież wybitny naród i wielu wspaniałych naukowców. Badania w
Polsce w zakresie nauk stosowanych powinny być ukierunkowane na dobrobyt mieszkańców,
solidarność społeczną i bezpieczeństwo. Niestety upokarzające płace kadry naukowej
niskiego i średniego szczebla, nadmierne obciążenia godzinami dydaktycznymi, rażąco niskie
nakłady na badania powodują, że wielu zdolnych ludzi zamiast spożytkować swoje talenty dla
ojczyzny oddaje je zagranicznym korporacjom. Jesteśmy w ogonie krajów UE
w zakresie inwestycji publicznych w naukę i edukację wyższą, liczonych jako % PKB. Jeśli
mamy przestać „klepać biedę” to musi się zmienić!
Region Małopolski NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się pseudo-reformom Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, które nie tylko zmuszają pracowników naukowo-dydaktycznych do
swoistego „wyścigu szczurów” ale także obniżają poziom kształcenia.
Niedawno w Polsce pracownicy uczelni wyższych pozbawieni zostali prawa do zawierania
przez związki zawodowe ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. NSZZ „Solidarność”
Regionu Małopolskiego nie może zaakceptować tych zmian ustawowych i wesprze w razie
potrzeby wszelkie zgodne z prawem działania protestacyjne Krajowej Sekcji Nauki NSZZ
„Solidarność”.
Dzisiaj przed Polską stoją wielkie wyzwania. Dlatego należy włączyć środowiska naukowe w
pracę dla ojczyzny. W związku z tym Region Małopolski NSZZ „Solidarność” nawiąże ściślejszą
współpracę ze środowiskami naukowymi.
TRADYCJA, KULTURA I TOŻSAMOŚĆ NARODOWA
NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego ma szczególny obowiązek walki o prawdę
historyczną. Rozpoczęty 34 lata temu proces odkłamywania historii naszego państwa
zobowiązuje nas do walki o tożsamość narodową. NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego
docenia olbrzymią rolę w tym procesie wielu autorytetów i instytucji a szczególnie dokonania
Instytutu Pamięci Narodowej.
Nie możemy być bierni w przypadku ataków na polskość i wiarę katolicką. Nie zgadzamy się
na wykorzystywanie instytucji kultury do celów partyjnych, przez obecnie rządzących. W
związku z tym Zarząd Regionu będzie wspierał te organizacje i osoby, które będą strzec
pamięć historyczną i pielęgnować tożsamość narodową. Będziemy promować spektakle i
filmy prezentujące wartości patriotyczne i budujące dumę narodową. Chcemy działać na
rzecz integracji narodu świadomego swej wyjątkowej historii.
Małopolska „Solidarność” docenia politykę śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego w
odniesieniu do ludzi, którzy walczyli o wolną, niezależną i sprawiedliwą Polskę, między innymi
poprzez uhonorowanie ich Krzyżem Wolności i Solidarności. Z przykrością stwierdzamy, że
polityka prawdy historycznej oraz odznaczeń państwowych nie jest kontynuowana przez
obecnego Prezydenta RP.
DIALOG
Brak dialogu społecznego w Polsce jest faktem. Wieloletnie lekceważenie ustaleń Komisji
Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, łamanie porozumień zawartych z partnerami
społecznymi, brak skutecznych negocjacji, szczególnie na szczeblu ponadzakładowym, czy
wreszcie ataki na związki zawodowe to przykład lekceważenia konstytucyjnej zasady dialogu,
a także reguł obowiązujących w Unii Europejskiej, co budzi nasz sprzeciw. NSZZ „Solidarność”
działa na rzecz wzmacniania partnerów społecznych, w tym reprezentatywności związków

zawodowych, organizacji pracodawców i inicjatyw obywatelskich. Zarząd Regionu postuluje
wprowadzenie takich rozwiązań prawnych, które umożliwią bezpieczne zrzeszanie się
pracowników w związki zawodowe, w tym poszerzenie tego prawa. Tak jak dotychczas Zarząd
Regionu będzie chronił związkowców szykanowanych ze względu na ich działalność. Zarząd
Regionu będzie walczył z pracodawcami, którzy łamią konstytucyjne prawo do zrzeszania się i
działania związkowego. Łamanie praw pracowniczych i związkowych jest przestępstwem i
winno być tak traktowane.
WOLNOŚĆ, DEMOKRACJA I PRAWA CZŁOWIEKA
Rzeczpospolita Polska pod rządami koalicji PO-PSL, wbrew zapisom Konstytucji, jest dobrem
wybranych i uprzywilejowanych, a nie dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Z 21 postulatów strajkowych, które zmieniły bieg historii, nie są przestrzegane między innymi:
wolność słowa, druku i publikacji. Ograniczane systematycznie są prawa obywateli do
zgromadzeń publicznych i wyrażania protestów. Jesteśmy przeciwko arogancji osób
pełniących funkcje publiczne i wypaczaniu demokracji. Ignorowane są inicjatywy
obywatelskie a rzeczywista demokracja możliwa jest tylko w państwie prawnym i w oparciu o
koncepcję integralnego rozwoju osoby ludzkiej.
Region Małopolski uważa za niedopuszczalne codzienne „ogłupianie” społeczeństwa przez
media „głównego nurtu” w ramach uprawiania „jedynie słusznej” partyjnej propagandy.
Będziemy wspierali dążących do przywrócenia mediów obywatelom, zgodnie z duchem
postulatów sierpniowych.
„Solidarność” pielęgnuje patriotyzm, gdyż jest on siłą napędową rozwoju narodu
i państwa. Dzisiaj w dobie otwartych granic i globalizmu należy pamiętać, że patriotyzm to
umiłowanie narodowej tradycji i kultury, które są podstawą tożsamości narodowej i
odzyskania niepodległości. Patriotyzm to pieczołowita troska o narodową gospodarkę.
Patriotyzm to przedkładanie dobra kraju ponad interes osobisty. Patriotyzm to ścisłe
powiązanie między ojczyzną i rodziną. Dlatego też ojczyzna i naród podobnie jak rodzina, są
naszymi podstawowymi wartościami.
Patriotyzm to także szacunek dla innych narodów. Dzisiaj, będąc współuczestnikiem przemian
w Europie i pełnoprawnym członkiem europejskiej wspólnoty, musimy pamiętać, że jesteśmy
przede wszystkim Polakami, spadkobiercami pięknej tradycji polskiej państwowości, którą
cechowała tolerancja dla innych narodów i wyznań. Szanując prawa innych do
samostanowienia wiemy, że ważnym wyzwaniem dla NSZZ „Solidarność” jest promocja
postaw patriotycznych w systemie edukacyjnym, mediach publicznych, a także życiu
codziennym.
Właściwa i gruntowna edukacja historyczna młodzieży, w tym dotycząca NSZZ „Solidarność”,
przyczyni się do ukształtowania patriotycznej postawy młodego pokolenia. Wspólnie z IPN
będziemy kontynuować współpracę w zakresie konkursów historycznych dla młodzieży,
szczególnie w odniesieniu do najnowszej historii Polski.
ROZWÓJ ZWIĄZKU
Chcemy, aby „Solidarność” w naszym regionie, była z roku na rok liczniejsza.
W związku z tym, wszyscy identyfikujący się z ideą „Solidarności”, powinni czuć się
zobowiązani do zapraszania nowych Koleżanek i Kolegów w nasze szeregi.

Będziemy pracować nad tym, by w instytucjach państwowych i samorządowych rozwijać już
istniejące i zakładać nowe komisje zakładowe. Będziemy dążyć do tego, aby w instytucjach, w
których pracownicy są ustawowo pozbawieni prawa do zrzeszania się otrzymali wreszcie taką
możliwość. Międzyzakładowe organizacje terenowe NSZZ „Solidarność” winny powstać przy
wszystkich oddziałach i biurach terenowych Związku. Należy wypracować mechanizmy
obligatoryjnej przynależności jednostek organizacyjnych związku do odpowiedniej sekcji
branżowej. Region zapewni niezbędne w tym zakresie wsparcie organizacyjne i
merytoryczne.
Region Małopolski NSZZ „Solidarność” rozpocznie prace prowadzące do powołania Instytutu
Myśli Solidarności (think-tank). Celem Instytutu będzie odpowiadanie na współczesne
wyzwania stawiane ludziom pracy, w tym zarządzającym, właścicielom, rządzącym oraz
młodemu pokoleniu w oparciu o dorobek św. Jana Pawła II i katolickiej nauki społecznej.
Region Małopolski NSZZ „Solidarność” zajmie się odnowieniem strategii medialnej,
w tym wzmocnieniem obecności Związku w mediach cyfrowych. W tym kontekście ważna
jest nie tylko popularyzacja „Solidarności” jako związku zawodowego, ale także jej rola
formacyjna w stosunku do pokolenia młodych Polaków. W tym celu należy umożliwiać
młodemu pokoleniu spotkania z ludźmi „Solidarności”, bezpośrednimi świadkami współtwórcami historii. Istotnym elementem odnowionej strategii medialnej jest
przygotowanie działaczy związkowych do umiejętnego współpracowania z mediami w celu
wypełnienia misji Związku. „Solidarność” musi być pierwsza wszędzie tam, gdzie dzieje się
krzywda człowiekowi.
W celu zintegrowania życia związkowego, rodzinnego, środowiskowego i zakładowego Region
Małopolski, w miarę możliwości, będzie wspierał rozwój sportu masowego. W tym zakresie
kontynuować będziemy współpracę wychowawczo-patriotyczną z organizacjami realizującymi
przywołane cele. Będziemy kontynuować konkurs „Solidarni w sporcie” i inne imprezy
sportowe akcentujące aspekty wychowawcze, patriotyczne i rekreacyjne.
PRIORYTETY REGIONU MAŁOPOLSKIEGO NA KADENCJĘ 2014-2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pozyskiwanie nowych członków oraz promocja NSZZ Solidarność,
wspieranie młodych pracowników, wchodzących na rynek pracy,
piętnowanie i eliminowanie wszelkich przejawów wykorzystywania i dyskryminacji
pracowników,
wspieranie na wszystkich możliwych szczeblach rozwiązań służących poprawie
stabilności zatrudnienia,
dążenie do eliminacji tzw. umów śmieciowych,
przeciwdziałanie łamaniu praw pracowniczych i związkowych, także w celu
zwiększania bezpieczeństwa pracy,
promowanie działań mających na celu rozwój polskiego przemysłu w Małopolsce,
domaganie się określenia sektorów o znaczeniu strategicznym dla państwa, w których
prywatyzacja nie będzie kontynuowana,
rozwój polityki informacyjnej.

