
Uchwała Nr 1 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Regionu Środkowowschodniego  

NSZZ „Solidarność”  

 

XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, 

na wniosek Regionalnej Komisji Rewizyjnej, udziela Zarządowi Regionu Środkowowschodniego 

NSZZ „Solidarność” absolutorium za kadencję 2010- 2014. 

 

 

Uchwała Nr 2 

w sprawie liczby tur głosowania 

 

XXVII Walnego Zebrania Delegatów ustala 5 tur głosowania na Przewodniczącego ZR, 

członków ZR, członków RKR oraz na delegatów na KZD 

 

 

Uchwała Nr 3 

w sprawie składu Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” na 

kadencję 2014- 2018. 

 

XXVII Walne Zebranie Delegatów postanawia, że w skład Zarządu Regionu w kadencji 2014-2018 

wchodzą: 

a) Przewodniczący ZR 

b) Członkowie pochodzący z wyboru z list cząstkowych poszczególnych Oddziałów     

 O. Biłgoraj - 1 osoba  

 O. Hrubieszów - 1 osoba 

 O. Kraśnik - 3 osoby 

 O. Lubartów - 1 osoba 

 O. Lublin - 18 osób 

 O. Puławy - 3 osoby 

 O. Radzyń Podlaski - 1 osoba 

 O. Tomaszów Lubelski - 1 osoba 

 O. Zamość - 3 osoby 

c) Przewodniczący regionalnych/międzyregionalnych sekcji branżowych liczących co najmniej 

1000 członków. 

d)  Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów 

 

Jednocześnie XXVII WZD postanawia, że listę rezerwową członków ZR stanowią 

kandydaci, którzy w wyniku głosowania uzyskają % głosów niezbędny do ważności wyboru a nie 

zmieszczą się w liczbie miejsc mandatowych. 

 

 

Uchwała Nr 4 

XXVII WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 

w sprawie liczby członków Prezydium Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ 

„Solidarność” 

 

  XXVII Walne Zebranie Delegatów postanawia, że Prezydium Zarządu Regionu w kadencji 

2014-2018 będzie liczyło nie więcej jak 7 osób. 

        Ostateczną liczbę członków Prezydium ustali Zarząd Regionu. 
Uchwała Nr 5 

w sprawie liczby członków Regionalnej Komisji Wyborczej 

 

XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 



postanawia, że Regionalna Komisja Rewizyjna w kadencji 2014-2018 będzie liczyła 7 osób. 

Jednocześnie XXVII WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 

postanawia, że na liście rezerwowej członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej znajdą się 

kandydaci, którzy w wyniku głosowania uzyskają % głosów niezbędnych do ważności wyboru a nie 

zmieszczą się w liczbie miejsc mandatowych. 

 

 

Uchwała Nr 6 

w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat 

 

XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 

zobowiązuje Delegatów z Regionu Środkowowschodniego na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 

„Solidarność” do podjęcia stanowisk i uchwał wspierających przywrócenie poprzez działania 

prawne i polityczne, poprzednich progów wiekowych uprawniających Polaków do przejścia na 

emeryturę tj.: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 

 

 

Uchwała Programowa 

XXVII WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 

 

25 lat od ponownej legalizacji NSZZ „Solidarność” formułujemy program działania 

Związku w Regionie Środkowowschodnim na kadencję 2014-2018.  

Zgodnie ze statutem NSZZ „Solidarność” działalność opieramy na gruncie etyki 

chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej. Za niezbędny element rozwoju społecznego, 

ekonomicznego i kulturowego uznajemy realizację rzeczywistej polityki prorodzinnej na 

wszystkich szczeblach władzy państwowej i samorządowej. 

Dokonując podsumowania działalności NSZZ „Solidarność” w mijającej kadencji, nie 

sposób oprzeć się refleksji, że pomimo rozwoju gospodarczego i postępu cywilizacyjnego 

zachodzącego w Polsce, rozwiązywanie problemów pracowniczych w dalszym ciągu pozostaje na 

poziomie końca XIX wieku. Świadczy o tym poważny kryzys dialogu społecznego, 

antypracownicze i antyzwiązkowe ustawy oraz częste ograniczanie prawa do zrzeszania się  

w organizacjach związkowych.  

Dzieje się tak, mimo tego, że 25 lat temu triumfalnie ogłoszono upadek komunizmu,  

a niedawno świętowaliśmy dziesięciolecie przynależności do struktur Unii Europejskiej. Jednak 

beneficjentami tych wydarzeń nie jest ogół społeczeństwa. Pogłębia się rozwarstwienie 

ekonomiczne. Zjawisko to jest szczególnie odczuwalne na Lubelszczyźnie, gdzie różnica  

w przeciętnym wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw, w porównaniu do średniej 

krajowej, wynosi ponad 650 zł. Tylko w teorii obywatele mają równy dostęp do korzystania z usług 

służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości. 

W częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 1989 roku społeczeństwo polskie wybrało 

program Solidarności, rozpoczynając proces budowy demokratycznej Polski. W procesie tworzenia 

świadomego społeczeństwa obywatelskiego, stwierdzamy potrzebę większego zaangażowania 

Związku. Za celowe uznajemy kontynuowanie wszelkich działań promujących historię Polski  

i kształtowanie postaw patriotycznych, w tym przekazanie młodemu pokoleniu dziedzictwa 

Lubelskiego Lipca 1980 roku.  

NSZZ „Solidarność” zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, podejmuje walkę  

o godność, prawa pracownicze i obywatelskie. Na progu nowej kadencji nasz związek po raz 

kolejny staje przed trudnym zadaniem sprostania pojawiającym się wciąż wyzwaniom. 

Za najważniejsze cele NSZZ „Solidarność” w Regionie Środkowowschodnim należy uznać: 

 Zapewnienie członkom Związku poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy, poprzez 

skuteczną ochronę ich praw i interesów oraz obronę dobrych miejsc pracy. 

 Przeciwstawienie się wyprzedaży strategicznych sektorów polskiej gospodarki, które mają 

wpływ na bezpieczeństwo Polski i Polaków oraz przeciwstawienie się degradacji przemysłu, 

służby zdrowia, nauki i polskiej myśli technicznej. 



 Zwalczanie patologicznych form zatrudnienia. 

 Wszechstronne oddziaływanie na pracodawców, w celu uznania przez nich podmiotowej 

roli pracownika w każdym zakładzie pracy, niezależnie od formy własności lub organu 

założycielskiego. 

 Udzielanie wszelkiej możliwej pomocy organizacjom związkowym, podejmującym 

działania na rzec poprawy sytuacji materialnej swoich członków. 

 Budowanie znaczącej pozycji naszego Związku wobec partnerów dialogu społecznego: 

pracodawców i administracji rządowej oraz wykorzystywanie tej pozycji dla oddziaływań 

korzystnych dla pracowników. 

 Szukanie skutecznych sposobów przeciwdziałania łamaniu praw pracowniczych  

i związkowych. 

 Poszukiwanie i wdrażanie nowych metod skutecznego docierania do pracowników 

zakładów pracy, w celu rozwijania organizacji NSZZ „Solidarność” w zakładach, w których 

nasz Związek funkcjonuje oraz pomocy przy organizowaniu w zakładach, gdzie nie ma 

organizacji. 

 Pozyskiwanie nowych członków oraz promocja NSZZ „Solidarność”. 

 Prawne zagwarantowanie godnego poziomu wynagrodzeń, w powiązaniu ze wzrostem 

kosztów utrzymania i sytuacją gospodarczą kraju. 

 Wszechstronną współpracę i pomoc organizacjom zakładowym w rozwiązywaniu 

problemów w ich zakładach.  

 Profesjonalną pomoc prawna członkom NSZZ „Solidarność”. 

 Współpracę z Państwową Inspekcją Pracy w celu przeciwdziałania łamaniu praw 

pracowniczych i związkowych. 

Zarząd Regionu powinien energicznie działać na rzecz obniżenia bezrobocia w naszym 

województwie poprzez: 

 aktywne włączanie się w program i system szkoleń pracowników i bezrobotnych, 

 wywieranie presji na rząd i parlament RP celem zmiany prawa na bardziej przyjazne dla 

pracodawców zatrudniających absolwentów, osoby po 50 roku życia oraz osoby 

niepełnosprawne. 

NSZZ „Solidarność” w życiu społeczno-politycznym województwa. 

Podejmujemy starania o zwiększenie udziału członków NSZZ „Solidarność” w życiu społeczno-

politycznym oraz wspieranie ich w tym zakresie przez struktury związkowe. Jest to poważny 

problem dla związkowców chcących godnie i aktywnie działać na rzecz lokalnych społeczności. 

Regionalne struktury NSZZ „Solidarność” powinny wesprzeć, w miarę możliwości, tworzenie 

organizacji, które umożliwiałyby członkom i sympatykom związku takie działania.   

 

 

Uchwała Nr 8 

w sprawie dysponowania majątkiem związkowym 

 

XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 

zobowiązuje nowo wybrany Zarząd Regionu Środkowowschodniego do takiego dysponowania 

majątkiem związkowym, aby służył w pierwszej kolejności do zaspokajania potrzeb związkowców, 

a dopiero w następnej kolejności do wynajmu komercyjnego.  

Uchwała Nr 9 

w sprawie wstrzymania likwidacji placówek pocztowych i redukcji etatów 

 

 XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 

zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd do podjęcia stanowiska dotyczącego zaprzestania zmian 

organizacyjnych w Poczcie Polskiej, zmierzających do do likwidacji placówek pocztowych  

i redukcji etatów. 

 Zobowiązuje również delegatów do przyjęcia uchwały w sprawie wystąpienia KK do 

Premiera Rządu z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych przekazania doręczania 

przesyłek sądowych operatorowi prywatnemu, w sposób budzący kontrowersje.  

 Poczta Polska będąc „operatorem wyznaczonym” została wyeliminowana z doręczania 



przesyłek sądowych i mamy obawy, że będzie podobnie w odniesieniu do innych organów 

administracji państwowej. 

 

 

Uchwała Nr 10 

o anulowaniu Uchwały nr 3 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania Sali konferencyjnej 

imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 

 

XXVII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego 

postanawia anulować Uchwałę nr 3 WZD Regionu Środkowowschodniego z dnia 26 września  

2012 r. w sprawie nadania Sali konferencyjnej (w budynku ZR przy ul. Królewskiej 3 w Lublinie) 

imienia Śp. Lecha Kaczyńskiego.  

WZD zobowiązuje Zarząd Regionu do podejmowania dalszych starań, aby właściwie 

upamiętnić Śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.  

 

 

Uchwała Nr 11 

w sprawie ograniczenia zatrudnienia pracowników w godzinach nadliczbowych  

oraz w niedziele i święta.  

 

 XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 

zobowiązuje Delegatów na Zjazd Krajowy do wystąpienia z inicjatywą działań zmierzających do 

sukcesywnego ograniczania możliwości zatrudnienia pracowników w godzinach nadliczbowych 

oraz w niedziele i święta. 

 Skuteczne działania w tym zakresie doprowadzą w konsekwencji do szeregu pozytywnych 

skutków w życiu zawodowym i społecznym pracowników, jak również przyczynią się do 

zmniejszenia bezrobocia.  

 

 

Stanowisko nr 1 

w sprawie zagrożeń związanych z gender 

 

Delegaci XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschodniego 

NSZZ „Solidarność” wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec rozpowszechniania się w 

Polsce ideologii gender. Jest ona coraz bardziej agresywnie wprowadzana do naszego życia 

społecznego. Widać to szczególnie na przykładzie edukacji, służby zdrowia i działalności 

placówek kulturalno-oświatowych. W przekazach znacznej części polskich mediów idee 

gender są ukazywane pozytywnie, zazwyczaj, jako przeciwdziałanie przemocy oraz dążenie 

do równouprawnienia. Tymczasem gender promuje zasady całkowicie sprzeczne z 

rzeczywistością i zdrowym rozsądkiem. Twierdzi m.in., że płeć biologiczna nie ma 

znaczenia społecznego, i że liczy się przede wszystkim płeć kulturowa, którą człowiek 

może swobodnie modelować i definiować, niezależnie od uwarunkowań biologicznych. 

Według gender człowiek może siebie w dowolny sposób określać: czy jest mężczyzną czy 

kobietą. Może również dowolnie wybierać własną orientację seksualną. Chodzi, bowiem  

o to, aby w przyszłości społeczeństwo nie tylko akceptowało takie wybory, ale także 

uznawało prawo do zakładania nowego typu rodzin, jak np. zbudowanych na związkach  

o charakterze homoseksualnym. Gender to, zatem ideologia głęboko destrukcyjna zarówno 

dla człowieka, jak i dla międzyludzkich relacji. Tym samym poważnie zagraża ona naszemu 

społeczeństwu.  

 Delegaci XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschodniego 

NSZZ „Solidarność” w Lublinie wyrażają swoje zaniepokojenie wobec rozprzestrzeniania 

się ideologii gender. Apelują do władz państwowych i samorządowych o nie uleganie 

naciskom środowisk, propagujących gender i stanowczy sprzeciw wobec wszelkich prób jej 



wprowadzania w życie.    

 

 

Stanowisko nr 2 

ws. spektaklu „Golgota Picnic” 

 

Delegaci XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschodniego 

NSZZ „Solidarność” wyrażają głębokie oburzenie wobec zapowiedzi wystawienia  

w Centrum Kultury w Lublinie spektaklu „Golgota Picnic”. Jest to przedsięwzięcie  

o charakterze pornograficznym, obrażające uczucia religijne chrześcijan poprzez drwinę ze 

śmierci Chrystusa.  

Wnosimy do Prezydenta Miasta Lublin, jako organu prowadzącego Centrum Kultury, 

o odstąpienie od realizacji tego projektu w Lublinie.  

Chcemy dalej być gospodarzem w swoim kraju! Wielkim wstydem dla nas 

wszystkich jest niszczenie polskiego kanonu tożsamościowego BÓG – HONOR – 

OJCZYZNA poprzez obce subkultury. Trudno akceptować, że ktoś obcy wchodzi do 

Polskiego Domu i depcze nasz skarb wiary katolickiej.  

 

 

Stanowisko nr 3 

ws. dialogu społecznego 

 

Delegaci XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschodniego 

NSZZ „Solidarność” zwracają się do KK NSZZ „Solidarność” o pilne podjęcie prac 

mających na celu wypracowanie nowych form dialogu społecznego na poziomie krajowym 

i regionalnym. 

 

 

Stanowisko nr 4 

ws. działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych 

 

W związku z pogarszającymi się warunkami zatrudnienia i wynagradzania 

pracowników samorządowych, XXVII WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ 

„Solidarność” apeluje do struktur NSZZ „Solidarność”, reprezentujących interesy 

pracowników samorządowych i zobowiązanych statutowo do współdziałania z JST – tj. do 

Zarządu Regionu, Organizacji Międzyzakładowych i Zakładowych, by monitorowały 

sytuację dotyczącą kwestii wynagradzania i zatrudnienia pracowników, podejmowały 

inicjatywy w sprawie uregulowania zasad wynagradzania w powiązaniu z zakresem 

obowiązków, skuteczniej działały w sprawie regularnego podwyższania wynagrodzeń, 

kierowały wystąpienia do organów uchwałodawczych.  

 

 

Stanowisko nr  5 

ws. Grupy Azoty 

 

Delegaci zebrani na XXVII Walnym Zebraniu Delegatów Regionu 

Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” wyrażając głębokie zaniepokojenie przejęciem 

przez kapitał rosyjski pakietu ponad 20 % akcji Grupy Azoty, zwracają się do Sejmu, Senatu 

RP, Prezydenta RP oraz Rządu Polskiego o podjęcie natychmiastowych działań 

zmierzających do uchwalenia ustawy uznającej obszar sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej 

za strategiczny dla Gospodarki Narodowej. 



Tym samym do obszaru tego powinny zostać włączone firmy tworzące Grupę 

Kapitałową Azoty, a Skarb Państwa powinien dysponować w niej niezbywalnym 

większościowym, czyli ponad 50 %, pakietem kontrolnym akcji.  

 

 

Stanowisko nr 6 

ws. „afery taśmowej” 

 

Delegaci XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschodniego 

NSZZ „Solidarność” z oburzeniem obserwują budowanie nowych standardów 

informowania społeczeństwa o działaniach funkcjonariuszy rządowych, co ujawniła „afera 

taśmowa”. Wyrażone w mediach oficjalne stanowiska w wielu ważnych dla obywateli 

sprawach, okazują się przeciwieństwem rzeczywistych przekonań i działań urzędników. 

Fałszywe informacje uniemożliwiają społeczeństwu zapoznanie się z rzeczywistą kondycją 

naszego kraju. Takim „politykom” już dziękujemy. 

 

 

Stanowisko nr 7 

ws. nadania nazwy Lubelskiego Lipca lotnisku w Świdniku 

 

XXVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ 

„Solidarność” zwraca się do Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta 

Lublin i Burmistrza Miasta Świdnik oraz Zarządu Portu Lotniczego Lublin o nadanie 

lotnisku imienia „Lubelskiego Lipca 1980”. 
 

 

Apel nr 1 

w sprawie zbiórki funduszy na pomnik bł. Jerzego Popiełuszki 
 

Z inicjatywy Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Radzyniu Podlaskim został 

powołany Komitet Budowy Pomnika Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki – patrona 

„Solidarności”.  

XXVII WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego popiera 

inicjatywę i zwraca się do członków NSZZ „Solidarność” o wsparcie tej idei zbiórką 

społeczną.   
 

Apel nr 2 

ws. ochrony życia ludzkiego i klauzuli sumienia.  
 

 Delegaci XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschodniego 

NSZZ „Solidarność” popierają duchowo Polskich Lekarzy i Pracowników Służby Zdrowia, 

kierujących się w wykonywaniu zawodu hipokratejską zasadą bezwzględnej ochrony życia 

ludzkiego ze wskazaniami Świętego Jana Pawła II, wartościami chrześcijańskimi 

wypełniamy tym samym nasze zobowiązania wobec nauczania kościoła katolickiego, 

zwłaszcza w zakresie encykliki Evangelium Vitae. 

Delegaci XXVII WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 

wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie z powodu represji wobec prof. Bogdana Chazana - 

dyrektora Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie, który 

powołując się na klauzulę sumienia odmówił wykonania aborcji. W reakcji na jego decyzję 

prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie rzekomego narażenia przez niego życia pacjentki. 

Mogliśmy obserwować kolejne przejawy represji i medialnej nagonki, jakie podejmowane 



były zarówno wobec prof. Chazana, jak i innych przedstawicieli służby zdrowia, którzy 

podpisując się pod „Deklaracją wiary” określili swoje stanowisko wobec aborcji. 

Delegaci XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschodniego 

NSZZ „Solidarność” pragną wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec odmawiania polskim 

lekarzom prawa do postępowania zgodnie ze swoim sumieniem. Podważone zostały 

podstawowe swobody obywatelskie, zwłaszcza prawo do wolności sumienia i przekonań 

religijnych, które zapisane zostały w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

NSZZ „Solidarność” od początku swojego istnienia walczyła o realizację tego 

postulatu w praktyce i będzie nadal walczyła o to, aby nie był on w Polsce fikcją. Wszelkie 

działania ograniczające w Polsce wolność sumienia i przekonań religijnych są działaniami 

antydemokratycznymi i prowadzić mogą do nowej formy totalitaryzmu. Dlatego stanowczo 

potępiamy wszelkie represje administracyjne, środowiskowe szykany i medialną nagonkę 

na prof. Chazana i innych polskich lekarzy, którzy odwołując się do własnego sumienia 

wyrazili swój sprzeciw wobec aborcji.  
 

 

Apel nr 3 

ws. języka ojczystego 
 

 Język polski – nasz język ojczysty jest niezastąpionym nośnikiem myśli, pragnień 

Polaków i całej kultury narodowej słowa. Nie niszczmy go. Chrońmy i rozwijajmy jego 

wartość! 

 Wulgaryzmy, przekleństwa, niechlujstwo mowy są obce Polskiej Solidarności. 

XXVII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego 

apeluje do wszystkich związkowców i wszystkich Polaków o uszanowania języka 

ojczystego, wszędzie tam gdzie się znajdujemy, a szczególnie w edukacji, mediach, naszych 

rodzinach i na szczytach władzy.  

Mając w pamięci stanowisko Episkopatu Polski sprzed trzech lat „O bezcennym 

darze Języka Ojczystego” oraz treść ustawy sejmowej „O języku polskim”, uznajemy, że te 

dokumenty ducha polskiej kultury są szczególnie ważne dziś, gdy język ojczysty jest  

w nieposzanowaniu, a czasem wręcz w pogardzie i to wśród elit władzy państwowej. 

Apelujemy o zachowanie prymatu języka ojczystego nie tylko w edukacji, administracji, 

rodzinie, mediach, ale i w opisach i nazwach przedsiębiorstw, domów handlowych i małego 

biznesu, jak na to wskazuje ustawa o języku polskim. Dobrze byłoby również wycofywać 

się z obcych nazw na rzecz nazw polskich.   
 

 

List otwarty 

XXVII Walnego Zebrania Delegatów  

Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”  

 

- podziękowanie za kanonizację Jana Pawła II. 

 

Uczestnicy XXVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ 

„Solidarność”, obradujący w roku wyniesienia Jana Pawła II do godności świętego Kościoła 

Katolickiego, wyrażają Bogu w Trójcy Jedynemu i Kościołowi wielką wdzięczność za dar życia i 

kanonizacji Wielkiego Rodaka.  

Świadectwo życia i nauczanie Jana Pawła II było dla NSZZ „Solidarność” inspiracją  

i motywacją do działania. Słowa wypowiadane przez Niego w trakcie kolejnych pielgrzymek do 

Polski, spotkań z delegacjami Związku, zawarte w listach i dokumentach, stanowią główny 

wyznacznik programu Związku, form i metod jego działania. Nie byłoby dorobku 34-letniej historii 

NSZZ „Solidarność” bez codziennej pokornej modlitwy w intencji Ojczyzny i naszego Związku 

oraz nieustannego wsparcia Papieża Polaka. Za te bezcenne dary wyrażamy Świętemu Janowi 



Pawłowi głęboką cześć i wdzięczność.  

Mimo upływu 25 lat od częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, które 

zapoczątkowały proces kształtowania demokratycznego państwa i społeczeństwa, państwo polskie i 

jego mieszkańcy borykają się z wieloma problemami. Nie tracą nic na aktualności słowa naszego 

Świętego, że: „Trzeba też abyśmy razem nie przestawali prosić o światło i moc Ducha Świętego, 

aby odnawiał to oblicze polskiej ziemi, jakie kształtuje każdy, kto na niej żyje. Potrzeba nieustannej 

odnowy umysłów i serc, aby przepełniały je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, 

szacunek dla innych i troska o dobro wspólne szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna. 

Tylko dzięki solidarnemu wysiłkowi wspieranemu światłem i mocą Ducha Świętego można budować 

szczęśliwą teraźniejszość i przyszłość wszystkich Polaków”.  

Czujemy się mocno zobowiązani do wypełniania w codziennej służbie związkowej 

przesłania Jana Pawła II, zawartego w najważniejszych zdaniach o ludzkiej pracy  

i o „Solidarności” wypowiadanych na gdańskiej Zaspie: „Praca nie może być traktowana - nigdy  

i nigdzie - jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towarem, ale musi być podmiotem. 

[…] Za pracę ludzką trzeba zapłacić i równocześnie: na pracę człowieka nie sposób odpowiedzieć 

samą zapłatą. Przecież - jako osoba - jest on nie tylko „wykonawcą”, lecz jest współtwórcą dzieła, 

które powstaje na warsztacie pracy. Ma, zatem prawo do stanowienia również o tym warsztacie. 

„Umowy gdańskie” pozostaną w dziejach Polski wyrazem tej właśnie narastającej świadomości 

ludzi pracy, odnośnie do całego ładu społeczno–moralnego na polskiej ziemi. Sięgają one swą 

genezą do tragicznego grudnia 1970 roku. I pozostają wciąż zadaniem do spełnienia!”. 

 Święty Jan Paweł II mówił także, że: „Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, 

nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy bez względu na to, kto sprawuje władzę  

w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć „Solidarności”. 

Nie zabraknie! Będziemy wytrwale bronić godności ludzi pracy i należnych im praw 

pracowniczych. W codziennej służbie związkowej czujemy się mocno zobowiązani do wypełniania 

przesłania Jana Pawła II.  

Przyświeca nam głębokie przekonanie, że tak jak za życia Świętego doświadczaliśmy 

błogosławionych owoców Jego modlitwy, tak teraz będzie to naszym udziałem za pośrednictwem 

Jego wstawiennictwa u Boga.  

 


