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Trzeci rok działalności władz NSZZ „Solidarność” aktualnej, czteroletniej kadencji 

przebiegał w dalszym ciągu w trudnych warunkach. Naturalne napięcia społeczne związane  

z kontynuowaniem restrukturyzacji gospodarki i przekształceń własnościowych ulegały 

zaostrzeniu m.in. z powodu rosnącego bezrobocia i zahamowania wzrostu gospodarczego,  

co przyśpieszało bankructwa przedsiębiorstw lub redukcję ich personelu. 

NSZZ „Solidarność” bronił interesów i praw pracowniczych przede wszystkim  

na drodze negocjacji z rządem, a także poprzez aktywny udział w procesie tworzenia prawa, 

rozmowy z pracodawcami oraz uczestnictwo w licznych komisjach i zespołach trójstronnych. 

Dialog społeczny w dalszym ciągu nie funkcjonował sprawnie (trwał m.in. bojkot Komisji 

Trójstronnej przez  OPZZ, brakowało spójności w działaniach poszczególnych resortów). 

Sukcesem było uchwalenie ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych (na 

bazie kompromisu między partnerami społecznymi), co stwarza szansę na poprawę sytuacji. 

NSZZ „Solidarność” wycofał się z bezpośredniego zaangażowania w życie polityczne, 

występując z AWS. Stojąc przed wspomnianymi wyżej wyzwaniami oraz wobec coraz 

trudniejszych warunków działalności związkowej, Związek uaktualniał swój program 

działania, dostosowując się do zmieniającej się sytuacji. 

 

 

I. NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” – SPRAWY WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 

 

1. Organizacja i struktury Związku 

1.1 Struktury regionalne 

Komisja Krajowa w dwóch przypadkach zdecydowała o zmianie zasięgu działania regionów: 

Region Warmińsko-Mazurski rozszerzył teren swojego działania o powiat braniewski w 

województwie warmińsko-mazurskim – wcześniej objęty działaniem Regionu Elbląskiego, a 

Region Ziemi Łódzkiej rozszerzył teren swojego działania o powiat kutnowski w 

województwie łódzkim – wcześniej objęty działaniem Regionu Płockiego.  

Komisja Krajowa, realizując uchwałę KZD o przygotowaniu strategii działania Związku, 

przyjęła standardy działania regionów, określając ich podstawowe zadania (rozwój  

i informację, pomoc prawną i ekonomiczną, szkolenia) i minimalną liczbę etatów 

koniecznych do ich realizacji oraz wyznaczyła ostateczny termin ich zastosowania do końca 

kolejnej kadencji. 

1.2 Struktury branżowe 

Zostały zarejestrowane Sekcje Krajowe NSZZ „Solidarność” Pracowników Doradztwa 

Rolniczego i Pogotowia Ratunkowego. Udzielono pomocy w integracji sekcji krajowych  

Pracowników Przemysłu Mięsnego i Przemysłu Drobiarskiego oraz organizacji zakładowych 

sektora tłuszczowego w jedną Sekcję Krajową Przemysłu Mięsnego, Drobiowego i 

Tłuszczowego. 

Komisja Krajowa, podobnie jak w przypadku regionów, określiła standardy funkcjonowania 

branż, przede wszystkim ich podstawowe zadania (rozwój i komunikacja, pomoc ekspercka, 

głównie negocjacje, szkolenia) oraz minimalną liczbę etatów niezbędnych do ich realizacji. 

Zorganizowano spotkanie delegatów na KZD wywodzących się ze struktur branżowych 

poświęcone omówieniu kierunków reformy strukturalnej NSZZ „Solidarność”. 

Przedstawiciele KK uczestniczyli w walnych zebraniach delegatów oraz posiedzeniach rad 



struktur branżowych. Organizowano cykliczne spotkania przewodniczących krajowych 

sekretariatów branżowych. 

1.3 Dostosowanie do struktury pracodawcy 

Kontynuowane jest dostosowywanie struktury Związku do zmieniającej się struktury 

organizacyjnej przedsiębiorstw. W opisywanym okresie Komisja Krajowa zarejestrowała  

6 nowych międzyzakładowych komisji koordynacyjnych:  

MKK Regionalnych Oddziałów Przesyłu PGNiG S.A, 

MKK Południowego Koncernu Energetycznego S.A, 

MKK przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, 

MKK Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy, 

MKK real,– Polska, 

MKK Hochtief Polska sp. z o. o. 

Rozwijana była baza danych o przedsiębiorstwach ponadnarodowych. 

 

2. Pozyskiwanie członków 

W omawianym okresie w dalszym ciągu zmniejszała się liczba członków, co było 

spowodowane głównie procesami gospodarczymi, które skutkowały często zmniejszaniem 

zatrudnienia w branżach i zakładach o dużym uzwiązkowieniu. Powstawały nowe zakłady 

pracy, w których nie ma żadnej organizacji związkowej. Aby zahamować te niekorzystne 

tendencje, Komisja Krajowa oraz wiele zarządów regionów i organizacji zakładowych 

podjęło akcję pozyskiwania członków. Działanie to polegało na organizowaniu pracowników: 

zakładaniu organizacji związkowych w zakładach, gdzie nie ma NSZZ „Solidarność” oraz 

pracy nad zwiększaniem liczby członków w zakładach, w których istnieją jego organizacje. 

Dział Rozwoju Związku utworzony w 1999 r., współpracując z koordynatorami regionalnymi 

i branżowymi organizatorami oraz wszystkimi działami Komisji Krajowej zanotował 

pierwsze sukcesy. Do Związku wstąpiło kilkanaście tysięcy niezrzeszonych wcześniej 

pracowników. Niestety, działania te nie zrównoważyły ubytku członków. W efekcie tych 

procesów NSZZ „Solidarność” liczy obecnie ok. 970 tys. członków płacących składki. 

Wzrastało przekonanie o wadze organizowania niezrzeszonych pracowników. Pozyskiwanie 

nowych członków systematycznie stawało się programem wszystkich struktur Związku. 

Szczególnie ważne było zorganizowanie Związku w zakładach przemysłu motoryzacyjnego i 

międzynarodowych firmach takich jak supermarkety (w sieciach Real, Géant, Auchan, Tesco, 

Carrefour). Jednak po wnikliwej analizie uzwiązkowienia okazuje się, że dotychczasowe 

działania nie są wystarczające. Warunkiem większej skuteczności jest przeznaczenie znacznie 

większych środków na ten cel - zarówno w budżecie Komisji Krajowej, jak i zarządów 

regionów. Drugą, bardzo istotną przesłanką powodzenia jest ścisłe współdziałanie działaczy 

zaangażowanych przy pozyskiwaniu nowych członków z Działem Rozwoju Związku KK. 

 

3. Funkcjonowanie Komisji Krajowej 

Od grudnia 2000 r. do września 2001 r. odbyło się 10 posiedzeń Komisji Krajowej (w tym 2 

poza Gdańskiem - w Świdrze i Warszawie), w trakcie których przyjęto 47 dokumentów KK 

(w tym 32 uchwały). Obrady Komisji utrudniało nieprzestrzeganie przyjętego regulaminu 

pracy oraz brak kworum przed wyczerpaniem porządku obrad (lista obecności w załączeniu).  

Pracę Komisji organizowało Prezydium KK, które zbierało się 37 razy i przyjęło 165 decyzji, 

stanowisk, oświadczeń. Dotyczyły one głównie spraw wewnątrzzwiązkowych (zmiany 

istniejących struktur i rejestracji nowych, przygotowania pracy KK) i opiniowania aktów 

prawnych. Prezydium często spotykało się z przedstawicielami sekcji i innych struktur 

Związku w celu dokładniejszego zapoznania się z ich problemami lub lepszego 

przygotowania decyzji. Członkowie Prezydium KK brali udział w licznych spotkaniach  



i interwencjach w ministerstwach oraz centralnych i regionalnych urzędach administracji 

państwowej. 

Obrady Komisji Krajowej wielokrotnie były poświęcone problemom pracowników 

poszczególnych sektorów, a poprzedzały je analizy i poszukiwania rozwiązań prowadzone 

przez merytoryczne działy KK współpracujące z przedstawicielami poszczególnych 

sekretariatów (m.in. Metalowców, Łączności, Górnictwa i Energetyki, Służb Publicznych)  

i sekcji (m.in. Górnictwa Węgla Brunatnego, Przemysłu Piwowarskiego, Przemysłu 

Motoryzacyjnego, Górnictwa Węgla Kamiennego). 

Poza plenarnymi posiedzeniami członkowie Komisji angażowali się w pracę stałych i 

powoływanych ad hoc zespołów.  

Zespół ds. przeciwdziałania bezrobociu przygotowywał liczne opinie, a jego członkowie 

obsługiwali głównie komisje sejmowe, senackie i seminaria poświęcone problemom rynku 

pracy. Zespół przestawił 15 zagrożeń dla polskiego rynku pracy oraz przyjął plan pracy na rok 

2001. Następnie przygotował opinię na rzecz postulatów bieżących  

i programowych KK w zakresie polityki społeczno-gospodarczej i działań na rynku pracy,  

w tym kwestie Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  

i zasiłków przedemerytalnych (tzw. projekt senacki). Ponadto zapoznał się z propozycjami 

Polskiej Grupy Konsultingowej CCM w zakresie ograniczania zwolnień pracowniczych  

i tworzenia nowych miejsc pracy. Odbył także wyjazdowe posiedzenia w Elblągu, Lubartowie 

i Wadowicach. 

Zespół ds. prawa pracy odbył kilka spotkań z udziałem członków Prezydium KK  

i zaproszonych ekspertów. Podstawowym zadaniem jego członków było uczestnictwo  

w posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych pracujących nad nowelizacją prawa pracy. 

Przedstawiciele zespołu brali także udział w rozmowach z pracodawcami (PKPP, KPP, BCC). 

Zespół ds. polityki społecznej działalność swoją opierał na pracy podzespołów zajmujących 

się następującymi zagadnieniami: 

- wynagrodzenia pracowników sektora przedsiębiorstw, 

- wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej, 

- płaca minimalna, 

- pomoc społeczna (m.in. kryteria interwencji socjalnej, minimum socjalne, minimum 

egzystencji oraz minimalny dochód gwarantowany), 

- świadczenia na rzecz rodziny, 

- problemy osób niepełnosprawnych, 

- mieszkalnictwo. 

Członkowie podzespołów brali udział w opracowywaniu opinii o projektach aktów prawnych 

oraz prezentacji stanowisk Związku w trakcie spotkań z przedstawicielami rządu i na forum 

komisji parlamentarnych. 

Zespół ds. polityki przemysłowej większość działań poświęcił funkcjonowaniu spółek 

wchodzących w skład Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Na jego wniosek Prezydium 

KK zorganizowało spotkanie z ministrem skarbu państwa, co doprowadziło do wypracowania 

modelu współpracy. Zespół zapoznał się z programem zwalczania bezrobocia oraz ożywienia 

gospodarki Polskiej Grupy Konsultingowej CCM. Projekt przedłożono władzom AWS, RS 

AWS i Klubowi Senackiemu – niestety bez żadnego efektu (projekty przejęła gdańska 

organizacja pracodawców). 

Zespół ds. strategii funkcjonowania przygotowywał projekt strategii oraz standardów 

działania. Komisja Krajowa przyjęła prace zespołu 12 lipca br., uchwalając standardy 

funkcjonowania regionów i krajowych sekretariatów branżowych. 

Zespół negocjacyjny ds. rozmów z RS AWS wypracował listę 47 postulatów Związku 

zaakceptowanych przez Komisję, która zwróciła się z nimi do rządu  

i parlamentarzystów AWS. Doprowadzono do spotkań na szczycie z członkami rządu  



i prezydium klubu AWS, które przyspieszyły realizację części z nich. W rezultacie, większość 

pozostaje jednak zadaniem na następne lata. 

Zespół ds. Pracowniczych Programów Emerytalnych (powołany decyzją Prezydium) 

zajmował się organizacją edukacji ekspertów i działaczy Związku w zakresie PPE, pomocą 

ekspercką dla podstawowych, regionalnych i branżowych struktur Związku uczestniczących 

w procesie tworzenia PPE oraz udziałem w pracach legislacyjnych. W maju 2001 r. rozpoczął 

się cykl szkoleń prowadzonych przez pracowników UNFE. W szkoleniu wzięli udział 

pracownicy zarządów regionów i członkowie KZ przygotowujących się  

do podpisania PPE. Zespół jest w trakcie tworzenia bazy danych o komisjach zakładowych  

w przedsiębiorstwach, w których funkcjonują PPE zarejestrowane już w UNFE. 

Komisja ds. Integracji Europejskiej (powołana przez Prezydium KK) uczestniczyła w 

przygotowaniu podręcznika szkoleniowego „NSZZ „Solidarność” a integracja z UE”. 

Członkowie zespołu brali aktywny udział w konferencjach i seminariach dotyczących 

integracji, a także udzielali informacji w zakresie tej tematyki zarówno poszczególnym 

strukturom i członkom związku, jak również delegacjom zagranicznym i osobom 

przygotowującym prace naukowe dotyczące opinii Związku na temat poszerzenia UE i jego 

zaangażowania w ten proces. 

Na rzecz Komisji Krajowej pracowały również inne zespoły, np. Rada Edukacji Związkowej, 

zespół ds. ochrony środowiska pracy; zespół ds. pozyskiwania członków Związku, zespół ds. 

funduszu wspierania statutowych zadań Związku, zespół ds. emerytur pomostowych (opisane 

w innych miejscach sprawozdania). 

Komisja Krajowa udzielała pomocy krajowym strukturom branżowym  

w prowadzonych działaniach wobec rządu i pracodawców, zwłaszcza gdy problemy 

dotyczyły kilku sektorów. Często organizowane były spotkania informacyjno-konsultacyjne 

w ministerstwach i urzędach centralnych, m.in. Sekretariatu Przemysłu Chemicznego, sekcji 

krajowych: Pracowników Przemysłu Mięsnego, Pracowników Cywilnych MON, Przemysłu 

Spirytusowego, Przemysłu Piwowarskiego, Nauki, Bankowców, Pracowników Skarbowych, 

Pracowników Służby Zdrowia, Pracowników Administracji. 

W strukturze biura Komisji Krajowej działali pełnomocnicy i koordynatorzy, odpowiedzialni 

za organizowanie działalności związkowej dotyczącej niektórych ważnych spraw: równości 

szans kobiet, młodzieży, osób niepełnosprawnych, pozyskiwania członków, integracji 

europejskiej.  

Rozwijana była działalność Sekcji Kobiet oraz koordynatorek regionalnych ds. kobiet, m.in. 

w ramach projektu „Kobiety/Szwecja”. Na początku br. dokonano zmiany na stanowisku 

krajowej koordynatorki ds. kobiet. Prowadzone były szkolenia na bazie podręcznika „Razem 

w „Solidarności”. Rozszerzała się współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się 

problematyką równości szans, zwłaszcza w ramach działalności MKWZZ. 

Rozszerzano sieć koordynatorów regionalnych w celu lepszej integracji młodzieży. 

Prezydium KK spotkało się z przedstawicielami Niezależnego Zrzeszenia Studentów, aby  

omówić możliwości współpracy, do jakiej nasze organizacje zobowiązały się, podpisując  

w kwietniu 1996 r. deklarację o współpracy NSZZ „Solidarność” z NZS. Obydwie strony 

postanowiły przygotować propozycje konkretnych działań. 

 

4. Doskonalenie prawa wewnątrzzwiązkowego 

Podczas obrad XIII KZD w Spale postanowiono poddać pod konsultację projekt nowej wersji 

Statutu NSZZ „Solidarność”. Uchwała XIII KZD nr 2 zobowiązała wszystkich delegatów na 

KZD do odpowiedzi na ankietę. Z tego obowiązku wywiązało się 201 delegatów. Po 

uwzględnieniu wyników ankiety oraz innych uwag struktur Związku Komisja Statutowa w 

maju przedstawiła do konsultacji nowy projekt Statutu, który został poddany szerokiej 

konsultacji. Napłynęły uwagi od ponad 60 struktur Związku. Uwzględniając przekazane 



uwagi, Komisja Statutowa opracowała nową wersję Statutu i zamierza przedstawić ją 

delegatom na obecnej sesji KZD w Poznaniu.  

Przyjęto nową ordynację wyborczą Związku oraz uchwały regulujące m.in. zasady 

członkostwa i łączenia funkcji. 

 

5. Majątek i finanse Związku 

5.1  Składki   

Podstawowym źródłem przychodów Związku pozostawały składki członkowskie. Sprawność 

ich przekazywania na rzecz Komisji Krajowej, mimo pewnej poprawy, w dalszym ciągu nie 

jest wystarczająca. Zwiększenie wpływów do KK zanotowano na początku 2001 roku. Było 

to rezultatem nie tylko lutowego posiedzenia KK, w czasie którego omawiano problem 

realizacji powinności składkowych przez regiony, ale również potrącania kwot należnych 

Komisji z tytułu składek (w tym także na fundusz strajkowy) ze środków uzyskanych po 

umowie z Zurich Group i przekazywanych w ramach dotacji do regionów. 

W omawianym okresie znów kilka regionów (na ogół powtarzających się) zalegało w 

odprowadzaniu składki. Regiony te były upominane pisemnie przez Skarbnika, co na ogół 

dawało chwilową poprawę sytuacji. Niektóre z nich, a także te, które znalazły się  

w przejściowych trudnościach finansowych, zwracały się do Komisji Krajowej o udzielenie 

zapomogi zwrotnej na pokrycie zobowiązań składkowych (nie dotyczyło to funduszu 

strajkowego) i na ogół te wnioski były rozpatrywane pozytywnie. Niestety, realizacja 

zawartych umów przebiegała bardzo opornie. Pewne nadzieje z uregulowaniem zobowiązań 

składkowych przez regiony wiążą się z uzyskaniem przez nie funduszy z tytułu rewindykacji.  

Również wielkość składki przekazywanej dla Komisji Krajowej budziła pewne wątpliwości 

(średnia wartość składki liczona na jednego członka Związku w poszczególnych regionach 

różniła się niekiedy prawie 7-krotnie). Podobnie sytuacja przedstawiała się  

w zakresie poboru składki na rzecz krajowego funduszu strajkowego. Dodatkowo dość często 

w poszczególnych regionach występowała dysproporcja w zakresie składek na rzecz KK  

i krajowego funduszu strajkowego na niekorzyść tego ostatniego. Komisja Krajowa była 

systematycznie informowana o sytuacji w zakresie odprowadzanych składek.  

W tym roku wpływy ze składek stanowiły około 70% wszystkich wpływów ujętych w 

budżetach Komisji Krajowej. Wydatki były tradycyjnie ujęte w półrocznych budżetach KK w 

rozbiciu na główne cele statutowe. Nastąpił wzrost wydatków wynikający ze wzrostu cen. 

Ważniejsze wydatki w omawianym okresie, poza standardowymi, to środki przeznaczone na 

organizację KZD (poprzednio były to znacznie mniejsze kwoty) i pomoc dla powodzian. 

5.2  Fundusz strajkowy 

Od zakończenia obrad XIII KZD dokonano nielicznych wypłat ze środków Krajowego 

Funduszu Strajkowego związanych m.in. z zeszłoroczną manifestacją Związku. Środki 

funduszu strajkowego są ulokowane zgodnie z postanowieniem uchwały IX KZD  

nr 10, większość na rocznych lokatach, a pozostałe - w papierach wartościowych (w tej chwili 

obligacje z tytułu rewindykacji majątku Związku) i nieruchomościach (ośrodku 

szkoleniowym „Dal”). Następuje stały wzrost wysokości środków zgromadzonych  

na Krajowym Funduszu Strajkowym, co jest efektem nie tylko kolejnych wpływów 

składkowych, ale również odsetek z tytułu lokat bankowych. Został przygotowany projekt 

regulaminu Funduszu uwzględniający dotychczasowe doświadczenia. 

5.3 Majątek i gospodarka finansowa Związku. Działalność   gospodarcza podmiotów 

utworzonych przez KK 

Nastąpił wzrost majątku Komisji Krajowej, przede wszystkim dzięki zawarciu ugody z 

Zurich-Group i rewindykacji majątku utraconego w stanie wojennym. Ze środków 

finansowych będących skutkiem ugody (po uprzednim przekazaniu części z nich strukturom 

regionalnym i branżowym (2 mln zł dla regionów proporcjonalnie do wielkości wnoszonej 



składki na rzecz Komisji Krajowej oraz 265 tys. zł dla zarządów regionów i rad krajowych 

sekretariatów branżowych na dofinansowanie uruchomienia poczty elektronicznej) Komisja 

Krajowa utworzyła Fundusz Wspierania Statutowych Zadań Związku, określiła jego 

regulamin i wybrała Zespół, którego zadaniem jest nadzorowanie gospodarowania środkami 

funduszu.  

Generalną zasadą polityki Funduszu jest lokowanie tych środków w bezpieczne inwestycje 

(przede wszystkim instrumenty finansowe) i dokonywanie wydatków jedynie do wielkości 

będącej różnicą pomiędzy faktycznym wzrostem Funduszu, a wzrostem, który wynikałby z 

przyrostu inflacji. W ten sposób realna wartość Funduszu nie ulegnie zmniejszeniu i stanowić 

on będzie zasilenie budżetów zarządów regionów, rad krajowych sekretariatów branżowych i 

Komisji Krajowej. Zgodnie ze strategią inwestowania środków zgromadzonych na tym 

Funduszu dokonano wykupu od struktur Związku wierzytelności Skarbu Państwa 

zamienionych następnie na obligacje. Ponadto ponad połowę środków postanowiono 

ulokować w dwóch funduszach inwestycyjnych - INVESCO i Skarbiec. Pozostałe środki 

pozostają na lokatach bankowych. 

Współpraca z INVESCO, zgodnie z intencją obu stron, ma mieć charakter długofalowy i 

zakres usług INVESCO dla Związku będzie stopniowo rozszerzany. W tej chwili dotyczy ona 

pracowniczych programów emerytalnych. 

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły znaczące zmiany w stanie posiadania 

nieruchomości. Na początku tego roku zostały oddane do użytkowania sale szkoleniowe w 

zarządzanym przez spółkę „Dekom” hotelu „Dal” i dzięki temu może on spełniać rolę 

ośrodka szkoleniowego naszego Związku. Inwestycja ta została sfinansowana  

w 17% z darowizny belgijskiego związku zawodowego ACV-CSC. Poważne problemy wiążą 

się z sanatorium „Bałtyk” w Kołobrzegu, a szczególnie z niezakończoną budową basenu. 

Błędy i zaniedbania, jakie zostały poczynione przez poprzedniego użytkownika tego obiektu, 

zmusiły do poważnych wydatków na jego przebudowę i remont budynku. Spółka „Dekom” 

zaciągnęła znaczną pożyczkę w wysokości pozwalającej na sfinansowanie przedsięwzięć 

związanych ze wspomnianymi pracami budowlanymi w Kołobrzegu. Nie udało się 

uregulować kwestii związanych z nieruchomością otrzymaną po podziale majątku CRZZ 

mieszczącą się w Warszawie przy ul. Oboźnej. Podjęto dalsze prace renowacyjne w budynku, 

w którym mieści się siedziba Komisji Krajowej.  

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad naszego Związku, działalność gospodarcza Komisji 

Krajowej jest dokonywana wyłącznie w podmiotach gospodarczych utworzonych przez KK. 

W zdecydowanej większości dotyczy to spółek prawa handlowego. Działalność spółki 

„Dekom” została omówiona powyżej. Najstarszą spółką założoną przez Komisję Krajową jest 

Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o., który w ostatnim okresie zajmował się działalnością 

akwizycyjną związaną z działalnością ubezpieczeniową oraz archiwizacją. Spółka zanotowała 

w ubiegłym roku stratę, a także drastycznie zmniejszyła zatrudnienie. 

Kolejną spółką jest Tysol Sp. z o.o. Przedmiotem jej działalności w ostatnim okresie było 

prawie wyłącznie wydawanie Tygodnika Solidarność. Rok 2000 zakończyła stratą bilansową. 

W spółce tej nastąpiły zmiany w składzie zarządu i w tej chwili znów jest jednoosobowy. Ze 

strony pracowników została wysunięta propozycja restrukturyzacji spółki, polegająca na 

zbyciu im udziałów spółki. Propozycja ta jest przedmiotem analizy ze strony Prezydium KK. 

Fundacja Gospodarcza prowadzi działalność głównie wydawniczą, współuczestniczy w 

utworzeniu spółki, która będzie wdrażać technologię murów oporowych T-Wall. Ze względu 

na olbrzymie zobowiązania ma trudności z płynnością finansową. 

NSZZ „Solidarność” jest jedynym fundatorem Fundacji Promocji Solidarności, która 

rozpoczęła działalność, i jednym z kilku w następujących fundacjach: „Pro Patria – Bastion 

Św. Rocha” oraz Centrum Solidarności.  

5.4  Sprawy administracyjno-pracownicze w biurze KK 



W okresie sprawozdawczym należy wymienić następujące zdarzenia: 

* wynegocjowano z Telekomunikacją Polską i zrealizowano na koszt operatora wymianę 

przestarzałej centrali telefonicznej; równocześnie zawarto umowę  

z operatorem PTK Centertel na promocyjne zakupy aparatów komórkowych  

z atrakcyjnymi opłatami za połączenia w obrębie grupy; 

* wprowadzono kilka odrębnych uzupełnień do zakładowego układu zbiorowego pracy oraz 

przeprowadzono konsultacje i wprowadzono nowy regulamin pracy. 

  5.5  Rewindykacja majątku 

Jedną z najistotniejszych dróg wzmocnienia finansowego Związku, której Komisja Krajowa 

poświęciła wiele uwagi, było doprowadzenie do realizacji orzeczeń Społecznej Komisji 

Rewindykacyjnej w sprawie majątku utraconego w stanie wojennym. Po wywalczeniu, dzięki 

kilkuletnim zabiegom, dwóch nowelizacji ustawy rewindykacyjnej przeszkodą do 

zaspokojenia roszczeń stał się brak środków w budżecie państwa. W wyniku starań Komisji 

Krajowej minister finansów zaproponował realizowane aktualnie rozwiązanie polegające na 

zaspokojeniu roszczeń Związku obligacjami Skarbu Państwa. Na podstawie ustawy z dnia 

29.03.2001 r. o zasadach i formach uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa wynikających 

z orzeczeń Społecznej Komisji Rewindykacyjnej, skutecznie zrealizowano część zobowiązań 

Skarbu Państwa właśnie w formie obligacji. Uprawnieni posiadający orzeczenia Społecznej 

Komisji Rewindykacyjnej wydane do dnia 31.12.2000 r. w połowie sierpnia br. otrzymali je 

na swoje rachunki papierów wartościowych. KK zapewniła  

w sprawie rewindykacji pomoc prawną wszystkim zainteresowanym. Podjęto duży wysiłek 

wykupu orzeczeń od komisji zakładowych na warunkach możliwie najkorzystniejszych dla 

zbywającego. 

W kwietniu br. podjęto negocjacje z kierownictwem OPZZ w sprawach majątkowych. W 

części dotyczącej zwrotu zwaloryzowanych pieniędzy po byłej CRZZ zakończyły się one 

sukcesem i regulacją ustawową (przy ustawie o Trójstronnej Komisji),  

w wyniku której w marcu przyszłego roku „Solidarność” otrzyma środki rzędu 50 mln PLN. 

Kwota 25 mln zł przejęta w 1997 roku przez OPZZ będzie uwzględniona w rozliczeniu 

należnych mu środków. Trwają intensywne negocjacje dotyczące majątku FWP, zmierzające 

do podziału według zasady pół na pół. 

 

6. Szkolenia związkowe 

Szkolenia związkowe, które prowadziła Komisja Krajowa organizowane były przede 

wszystkim przez Dział Szkoleń przeniesiony z Fundacji Gospodarczej do biura KK,  

a sporadycznie także i przez inne działy, takie jak integracji europejskiej, polityki 

ekonomicznej, branżowy. Szkolenia te finansowane są ze źródeł Komisji Krajowej oraz ze 

środków instytucji zagranicznych (związków zawodowych i fundacji), takich jak CFDT, LO-

Sweden, Fundacja Friedricha Eberta, ETUCO, MOP.  

W roku 2001, od stycznia do lipca, metodycy Działu Szkoleń przeszkolili 533 trenerów i 

działaczy NSZZ „Solidarność” (w tym 189 kobiet) w około 33 szkoleniach. 

Prowadzone były następujące typy szkoleń: 

• Szkolenie metodyczne dla przyszłych instruktorów związkowych; 

• Wizualizacja procesu nauczania; 

• Psychologia grupy; 

• Szkolenie ekonomiczne; 

• Rozwój Związku; 

• Szkolenie ogólnozwiązkowe dla działaczy; 

• Trening umiejętności społecznych; 

• Razem w „Solidarności”; 

• Komisje rewizyjne; 



• Zarządzanie strategiczne (Lider/CFDT); 

• Komunikacja interpersonalna (Lider/CFDT) 

• Aktywizacja dla regionów:  Podkarpacie, Toruńskiego, Podbeskidzie, Ziemia 

Przemyska, Śląsk Opolski, Płockiego, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Jeleniogórskiego, 

Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolska Południowa. 

Rok bieżący jest ostatnim, w którym prowadzone są szkolenia w ramach projektu 

„Aktywizacja regionów”. Odbyły się także 4 spotkania zespołu „Lider/ CFDT”, który pracuje 

nad programem szkolenia dla liderów NSZZ „Solidarność”. Trenerzy Działu Szkoleń, 

pracownicy KK oraz trenerzy regionalni brali udział w szkoleniach organizowanych przez 

ETUCO oraz inne związki zawodowe.  

Przygotowywane są nowe materiały szkoleniowe: podręcznik szkolenia „NSZZ „Solidarność” 

a integracja z UE”, „Komisje Rewizyjne”, „Układy Zbiorowe Pracy” (część prawna), 

zmieniona wersja podręcznika szkolenia „Razem w „Solidarności””. Od połowy sierpnia br. 

działa strona internetowa Działu Szkoleń w polskiej wersji językowej (niebawem w języku 

angielskim). 

 

7. Uczestnictwo w procesie legislacyjnym 

Opiniowanie aktów prawnych, a następnie lobbing w rządzie i parlamencie własnych uwag i 

propozycji to było jedno z podstawowych zadań Komisji Krajowej. Zaangażowanie 

parlamentarzystów – członków Związku w dużym stopniu ułatwiało osiąganie rozwiązań 

legislacyjnych zgodnych z oczekiwaniami NSZZ „Solidarność”.  

Nieduży fundusz ekspercki powodował, że konsultacje aktów prawnych spoczywały głównie 

na biurach Komisji Krajowej i strukturach regionalnych i branżowych. Związek opiniował w 

okresie grudzień 2000 r. – wrzesień 2001 r. wszystkie ważne akty prawne.  

W znacznej części opinie podejmowane były na podstawie opracowań biur KK, przykładowo: 

• z zakresu ekonomiczno-finansowego – Działu Ekonomicznego; 

• z zakresu prawa – Działu Prawnego; 

• z zakresu polityki społecznej – Działu Polityki Społecznej; 

• z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – Działu Ochrony Środowiska Pracy; 

• z zakresu rynku pracy – Działu Walki z Bezrobociem. 

Komisja Krajowa we współpracy ze strukturami branżowymi zajmowała się sprawą 

nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, której 

procedurę dalszych zmian wznowiono dopiero w październiku ub. roku z inicjatywy 

poselskiej AWS (przez dłuższy okres prace były zablokowane w komisji sejmowej). Związek 

występował wielokrotnie wcześniej do Klubu AWS w sprawach: ustawowego rozwiązania 

problematyki zobowiązań socjalnych przy prywatyzacji oraz wykreślenia art. 13 ust. 4 ustawy 

o zakazie łączenia funkcji związkowej z zasiadaniem w radzie nadzorczej, a także innych 

rozwiązań istotnych z punktu widzenia pracowników (na podstawie decyzji Prezydium, 

Komisji Krajowej oraz stanowiska X KZD). Dotychczasowe nowelizacje objęły m.in. zmianę 

art. 56 ustawy, w wyniku której utworzono rezerwę na cele uwłaszczeniowe. Opiniowanie 

innych ważnych dla pracowników projektów aktów prawnych (m.in. z zakresu prawa pracy  

i rynku pracy) jest opisane w innych częściach niniejszego sprawozdania. 

W sytuacji, gdy na drodze parlamentarnej nie można było osiągnąć oczekiwanego rezultatu, 

Związek wykorzystywał inne możliwości prawne, takie jak np. odwołanie  

do Trybunału Konstytucyjnego. Tak było w przypadku art. 418 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. – Kodeks spółek handlowych (uchwała nr 9 XIII KZD). Wniesienie wniosku  

do Trybunału poprzedziły próby przygotowania nowelizacji ustawy (co zostało uznane  

za rozwiązanie szybsze i efektywniejsze). Ponieważ współpraca z Ministerstwem Skarbu 

Państwa w tej sprawie zakończyła się fiaskiem, KK zleciła przygotowanie opinii prawnej  

na temat zgodności z Konstytucją art. 418. Na jej podstawie KK zdecydowała wystąpić  



z wnioskiem do Trybunału (uchwała KK nr 56/2001). Trybunał Konstytucyjny przyjął 

wniosek w sierpniu br. 

Podobna sytuacja wystąpiła przy sprawie uznania prawa do własności byłych pracowników 

PGR. Ponieważ parlament nie rozwiązał tego problemu, po konsultacjach Komisja Krajowa 

postanowiła wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. KK postanowiła 

natomiast wycofać złożony do Trybunału wniosek w sprawie 25 mln przekazanych OPZZ (z 

powodu uregulowania tej sprawy w ustawie o Komisji Trójstronnej).  

Prezydium KK postanowiło ponadto wystąpić z zapytaniem prawnym do Sądu Najwyższego 

celem wyjaśnienia wątpliwości związanych z wprowadzeniem wszystkich wolnych sobót (art. 

1 ustawy z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy).  

Zdarzyły się przypadki złamania przez rząd ustawy o związkach zawodowych  

i skierowania do parlamentu projektów aktów prawnych bez ich uprzedniego przedstawienia 

do konsultacji. Komisja Krajowa stanowczo sprzeciwiała się takim praktykom. 

 

8. Ochrona środowiska pracy 

Komisja Krajowa we współpracy z Regionem Dolny Śląsk zorganizowała centralne obchody 

Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy, a jej przedstawiciele uczestniczyli w 

obchodach regionalnych (realizując uchwałę nr 12 VIII KZD ws. aktualnych działań Związku 

w zakresie ochrony człowieka w środowisku pracy oraz stanowisko Prezydium KK nr 79/01 

ws. uczczenia pamięci ofiar wypadków przy pracy). 

KK współpracowała z Europejską Fundacją na rzecz poprawy warunków życia  

i pracy. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” pracowali w Radzie Ochrony Pracy. 

Dział Ochrony Człowieka w Środowisku Pracy organizował seminaria dla regionalnych i 

branżowych koordynatorów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

9. Informacja i promocja. Uroczystości związkowe. 

Działalność sportowa i kulturalna 

9.1 Informacja 

Biuro Prasowe KK przygotowało pod względem merytorycznym i technicznym ponad 20 

konferencji prasowych z udziałem członków Związku.  

Bieżąco monitorowana jest prasa ogólnopolska, wybrana regionalna, a także audycje radiowe 

i telewizyjne. W przypadkach publikowania przekłamań i stwierdzenia naruszenia prawa 

prasowego kierowane były na bieżąco sprostowania i wyjaśnienia.  

Rzecznik prasowy przekazuje stałe cotygodniowe radiowe korespondencje o Polsce  

i Związku będące analizą bieżących działań NSZZ „Solidarność" do Chicago.  

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach rzeczników 

prasowych organizacji związkowych zrzeszonych w EKZZ i MKWZZ, a także spotkaniach 

dziennikarzy związkowych. 

Główną drogą przepływu informacji z KK bezpośrednio do innych struktur staje się poczta 

elektroniczna. Po podjęciu decyzji o sfinansowaniu części kosztów zakupu sprzętu 

niezbędnego do jej odbioru zdecydowanie zwiększyła się liczba łączy internetowych (e-mail). 

Tylko 3 zarządy regionów i 2 sekretariaty branżowe nie posiadają jeszcze warunków do takiej 

łączności.  

Rozwijana jest informacja o Związku i jego działaniach w internecie na stronie: 

http://www.solidarnosc.org.pl. 

Zwiększana jest rola archiwum KK, przede wszystkim w udostępnianiu  jego zasobów 

osobom, które poszukują materiałów o działalności Związku do celów szkolnych  

i naukowych. XX rocznica została wykorzystana do wzbogacenia zbiorów o nowe materiały. 

9.2 Uroczystości związkowe 



Komisja Krajowa zorganizowała wiele tradycyjnych już uroczystości związkowych o zasięgu 

ogólnopolskim, takich jak: obchody rocznicy Porozumień Sierpniowych, wprowadzenia stanu 

wojennego, a także pielgrzymki: pierwszomajową robotników w Kaliszu oraz ludzi pracy na 

Jasną Górę,  

9.3 Działalność sportowa i kulturalna  

Komisja Krajowa kontynuowała wspieranie ogólnopolskich imprez sportowych, m.in. 

Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego (którego głównym organizatorem jest Zarząd 

Regionu Ziemia Łódzka), Międzynarodowego Turnieju Brydżowego w Słupsku oraz 

Maratonu „Solidarności” w Trójmieście (główny organizator – Zarząd Regionu Gdańskiego). 

Organizację imprez i ich finansowanie przejęło od KK w znacznej mierze Krajowe 

Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność”.  

 

 

 

II. OCHRONA SOCJALNA;  

OBRONA PRAW I INTERESÓW PRACOWNICZYCH 

 

1. Zbiorowe stosunki pracy 

Komisja Krajowa kontynuowała działania na rzecz poprawy przepisów regulujących 

zbiorowe stosunki pracy. Mimo licznych prób liberalizacji Kodeksu pracy skutecznie 

przeciwstawialiśmy się próbom przyjęcia zmian niekorzystnych dla pracowników. 

W listopadzie 2000 r. została uchwalona nowelizacja Działu XI Kodeksu pracy (dotycząca 

głównie kwestii ustalania reprezentatywności organizacji związkowych  

na szczeblu krajowym i zakładowym oraz rozwiązywania układów zbiorowych). Został 

usprawniony proces negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy,  

z uwzględnieniem doświadczeń zebranych w okresie funkcjonowania dotychczasowych zasad 

obowiązujących od listopada 1994 r. Przy okazji tej nowelizacji Kodeksu,  na wniosek NSZZ 

„Solidarność”, w ustawie o związkach zawodowych dokonano zmian dotyczących: 

• ujednolicania zasad zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy działaczy pełniących 

funkcje w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych oraz obciążenia kosztami, 

wynikającymi z tych przepisów, pracodawców objętych działalnością organizacji 

międzyzakładowej proporcjonalnie do ilości zatrudnionych członków Związku; 

• ustawowego zobowiązania pracodawców do potrącania składek członkowskich z 

tytułu przynależności do związku zawodowego. 

W marcu 2001 r. w kolejnej uchwalonej nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzono 

pięciodniowy tydzień pracy oraz stopniowe skracanie tygodniowej normy czasu pracy (41 

godzin w 2002 r. i 40 godzin od 2003 r.) - w ten sposób zrealizowany został historyczny 

postulat z Sierpnia 1980 r. 

W listopadzie i grudniu 2000 r. zostały skierowane do Sejmu dwa projekty poselskie 

(autorstwa posłów UW i SKL) prowadzące do liberalizacji Kodeksu pracy. Zdecydowana 

postawa NSZZ „Solidarność” doprowadziła do ich odrzucenia przez Sejm w maju 2001 r. 

W czerwcu 2001 r. wpłynął do Sejmu kolejny, rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, 

dostosowujący polskie prawo do dyrektyw Unii Europejskiej i przepisów Konstytucji. 

Łącznie z nim rozpatrywany był poselski projekt dotyczący zakazu pracy w niedziele i święta. 

Posłowie Platformy Obywatelskiej wykorzystali tę okazję do zgłoszenia kilkudziesięciu 

poprawek mających na celu liberalizację prawa pracy. Poprawki te zostały przez Sejm 

odrzucone wraz z postulowanym przez Związek ograniczeniem możliwość prowadzenia 

handlu w niedziele. 



W sierpniu br. Sejm uchwalił kolejną nowelizację Kodeksu pracy dostosowującą prawo 

polskie w obszarach negocjacyjnych: „Swobodny przepływ osób” oraz „Polityka społeczna i 

zatrudnienie” do prawa Unii Europejskiej. Zmiany dotyczyły: 

• zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn w zakresie stosunków pracy, 

• zasad zatrudniania młodocianych, kobiet w ciąży i karmiących dziecko, 

• uregulowania sytuacji pracowników skierowanych do pracy na terenie państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, 

• zapewnienia ochrony pracowników w razie transferu przedsiębiorstw, 

• zagadnienia zatrudniania pracowników przez agencje pracy. 

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” kontynuowali pracę w Komisji ds. Układów 

Zbiorowych Pracy przy Ministrze Pracy i Polityki Socjalnej, w której reprezentacja 

związkowa została ograniczona na skutek zmiany rozporządzenia. Zorganizowany został we 

współpracy z Sekretariatem Metalowców piąty coroczny przegląd układów zbiorowych pracy 

(wraz z realizacją filmu promującego rokowania zbiorowe). KK interweniowała w sprawie 

opóźniania przez ministra środowiska negocjacji ponadzakładowych układu zbiorowego 

pracy dla pracowników parków narodowych oraz gospodarki wodnej (w rezultacie oba układy 

zostały zawarte na początku 2001 r.). 

 

2. Dialog społeczny 

Utrzymywał się kryzys dialogu prowadzonego w ramach Komisji Trójstronnej  

ds. Społeczno-Gospodarczych. OPZZ nie uczestniczył w jej obradach, więc jej spotkania  

nie mogły mieć charakteru formalnego. Działalność Komisji nadal reguluje uchwała Rady 

Ministrów sprzed pięciu lat. 

Wielką szansą na przełamanie kilkuletniego impasu jest uchwalenie przez Sejm ustawy z dnia 

6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych  

i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Jest to realizacja postulatu NSZZ 

„Solidarność”. Starania naszego Związku i innych partnerów społecznych zostały po przeszło 

ośmiu latach uwieńczone sukcesem. Ustawa określa reprezentatywność organizacji 

pracowników i pracodawców na użytek uczestnictwa w składzie Komisji, zawiera terminy 

realizacji poszczególnych etapów opiniowania projektu ustawy budżetowej oraz daje 

podstawę prawną do tworzenia wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Warto 

podkreślić, że zapisy ustawy eliminują możliwość paraliżowania prac Komisji poprzez  

wycofanie się jednego z partnerów dialogu (zarówno po stronie pracodawców, jak  

i związkowej). 

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” kontynuowali pracę w zespołach trójstronnych w 

restrukturyzowanych branżach (górnictwo, hutnictwo, przemysł zbrojeniowy, przemysł lekki, 

służba zdrowia). Dzięki inicjatywie Sekcji Krajowej Marynarzy i Rybaków oraz Prezydium 

KK premier powołał komisję wspólną ds. żeglugi morskiej i rybołówstwa,  

w której obok przedstawicieli rządu, armatorów zasiadają przedstawiciele NSZZ 

„Solidarność”.  

Komisja Krajowa - poprzez szkolenia i pomoc merytoryczną - wspierała działaczy 

„Solidarności” w przedsiębiorstwach ponadnarodowych w ich zabiegach  

o włączenie do pracy w Europejskich Radach Zakładowych. Zorganizowała konferencję na 

temat Europejskich Rad Zakładowych (wraz z publikacją broszury promującej dyrektywę o 

ERZ). Jej przedstawiciele zainicjowali i uczestniczą w trójstronnym projekcie badawczym 

MOP na temat dialogu społecznego w sektorze motoryzacyjnym w Polsce. 

Komisja Krajowa utrzymuje kontakty z organizacjami pracodawców na szczeblu krajowym. 

Istotnym utrudnieniem dialogu była niska reprezentatywność organizacji oraz rywalizacja 

między dwiema konfederacjami: Konfederacją Pracodawców Polskich i Polską Konfederacją 

Pracodawców Prywatnych. Szansę na zmianę tej sytuacji stwarza z jednej strony włączenie 



PKPP do sformalizowanych struktur dialogu, zwłaszcza do Trójstronnej Komisji (co stanie 

się w wyniku przyjęcia ustawy), a z drugiej – zmiany w KPP.  

 

3. Ochrona interesów pracowniczych. Spory i protesty branżowe 

3.1 Spory branżowe z rządem oraz pracodawcami  

Komisja Krajowa wspierała wiele negocjacji i protestów struktur branżowych. Konflikty były 

związane najczęściej z negatywnymi efektami społecznymi zmian strukturalnych (w wyniku 

reform lub przekształceń własnościowych). Objęły one następujące branże: górnictwo (w tym 

węgla kamiennego), sektor naftowy, energetyczny, przemysł metalowy, zbrojeniowy i 

lotniczy, cukrowniczy, służbę zdrowia, straż pożarną, telekomunikację. Komisja Krajowa 

pomagała w przygotowaniach oraz wspierała organizowanie negocjacji i rozmów z rządem. 

Nie zakończono w dalszym ciągu sporów  

z rządem, na które KK wyraziła zgodę na podstawie Porozumienia Komisji Krajowej z Radą 

Ministrów z maja 1992 r. dla: 

• Sekretariatu Transportowców (październik 1998 r.) – z powodu braku reakcji rządu na 

postulaty sekcji, 

• Sekretariatu Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych (luty 1999 r.), 

• Sekretariatu Ochrony Zdrowia (kwiecień 1999 r.), 

• Sekretariatu Metalowców (lipiec 1999 r.), 

• Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (październik 1999 r.) – z powodu nierealizowania 

podpisanych porozumień (m.in. emerytur pomostowych). 

Trwa także spór NSZZ „Solidarność” z Radą Ministrów o wzrost wskaźników wzrostu 

wynagrodzeń i płacę minimalną (szerzej w pkt II.3.4), w ramach którego negocjacje prowadzi 

Sekretariat Nauki i Oświaty. 

Nie zakończył się spór zbiorowy Sekcji Krajowej Kolejarzy z zarządem PKP,  

na który KK wydała zgodę w listopadzie 1999 r. 

3.2 Programy osłonowe 

Kontynuowana była pomoc dla struktur związkowych restrukturyzowanych branż. KK 

krytycznie ocenia sposób wdrażania programów osłonowych, kwestionując najczęściej zakres 

i wysokość pomocy, jaka jest udzielana pracownikom.  

3.3 Pomoc organizacjom zakładowym oraz członkom Związku 

W sytuacjach szczególnie trudnych i skomplikowanych Komisja Krajowa angażowała się w 

pomoc bezpośrednio organizacjom zakładowym. Przygotowywano analizy finansowo-

ekonomiczne w podmiotach gospodarczych. Podejmowane były interwencje  

w sprawach pracowniczych, emerytalno-rentowych oraz (najczęściej) w zakresie 

restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach państwowych  

i w służbie zdrowia. Dotyczyły one m.in. udostępniania lub powstania prawa do 

nieodpłatnych akcji, działań organów nadzorczych i zarządzających spółek, przygotowania 

pakietów socjalnych. 

Komisja Krajowa kontynuowała monitorowanie sytuacji w Narodowych Funduszach 

Inwestycyjnych, wspierając działalność Międzyzakładowych Komisji Koordynacyjnych 

NSZZ „Solidarność”. Koordynowano i wspierano cykl spotkań przedstawicieli Narodowych 

Funduszy Inwestycyjnych (firmy zarządzające) z udziałem przedstawicieli MKK i komisji 

zakładowych spółek parterowych oraz Departamentu Funduszy Kapitałowych MSP.  

W listopadzie 2000 r. Dział Polityki Ekonomicznej zwrócił się do struktur Związku w NFI  

z wnioskiem o przedstawienie aktualnej informacji na temat funkcjonowania spółek 

parterowych, kontaktów związków zawodowych z zarządami spółek, zarządami NFI  

i firmami zarządzającymi. Zebrane informacje zostały przekazane w grudniu 2000 r.  



do Ministerstwa Skarbu Państwa. W grudniu 2000r.  rozpoczął się cykl spotkań w MSP, który 

zakończył się w czerwcu 2001r. (11 spotkań). W drugiej połowie września odbyło się 

spotkanie podsumowujące.  

Komisja Krajowa wsparła działania zarządów regionów z terenów dotkniętych tragedią 

powodzi, organizując zbiórkę na rzecz jej ofiar i przeznaczając własne środki  

na dofinansowanie pomocy udzielanej poszkodowanym członkom Związku i ich rodzinom. 

3.4 Wzrost wynagrodzeń realnych 

W listopadzie 2000 r. Komisja Krajowa na podstawie Porozumienia z 29 maja  

1992 r. w sprawie reguł postępowania przy rozwiązywaniu sporów między administracją 

państwową i NSZZ „Solidarność” postanowiła wszcząć spór z Radą Ministrów, zgłaszając 

żądania korekty wskaźników wzrostu wynagrodzeń za rok 2000 i wskaźników planowanych 

na rok 2001 oraz podwyżki płacy minimalnej. KK wyłoniła zespół negocjacyjny, który 

uzyskał następujące rezultaty: 

3.4.1. Sektor przedsiębiorstw 

Maksymalny roczny wskaźnik przyrostu miesięcznego wynagrodzenia na rok 2000 

prognozowano na poziomie 5,7%, natomiast w rzeczywistości osiągnął on wartość 10,1%.  

W efekcie sporu zwiększono maksymalny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na rok 2001 do 

9,2%, czyli więcej o 0,8% od wstępnej propozycji rządowej (przy prognozowanym 

wskaźniku inflacji w 2001 r. – 7,0%). NSZZ „Solidarność” uzależnia możliwość zakończenia 

sporu z rządem na temat wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw od rezultatów negocjacji 

wskaźnika na rok 2002, gdyż sprawa ta jest wciąż otwarta. Do końca sierpnia 2001 r.  

nie odbyło się, mimo ustawowego wymogu, spotkanie na ten temat, a propozycje rządowe 

przewidują maksymalny średnioroczny wskaźnik 6,3%, przy założonym wskaźniku inflacji 

5,5%. 

W roku 2001 zgodnie z dążeniami Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” 

pracownicy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zostali objęci ustawą „o 

systemie kształtowania przyrostów przeciętnych wynagrodzeń  

u przedsiębiorców”. Praktyczne korzyści z tego rozwiązania mogą być widoczne dopiero  

w przyszłych latach. 

3.4.2 Sfera budżetowa 

NSZZ „Solidarność” domagał się korekty wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na rok 2000, co 

umożliwiłoby realizację ustaleń przyjętych przez Komisję Trójstronną ds. Społeczno-

Gospodarczych w dniu 28 sierpnia 1996 r. dotyczących wyrównywania poziomu 

wynagrodzeń pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej z wynagrodzeniami  

w sektorze przedsiębiorstw. W efekcie sporu uzyskano zwiększenie wskaźnika wzrostu 

wynagrodzeń na 2001 r. do 7,6% czyli więcej o 0,2% niż wstępna propozycja rządowa oraz 

ustawowy trzyetapowy wzrost wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym (w bieżącym roku 

średnia płaca wzrosła do 2250 zł, następne podwyżki nastąpią w 2002 i 2003 roku). Związek 

negatywnie zaopiniował rządową propozycję wzrostu wynagrodzeń w 2002 r., przewidującą 

wzrost tylko o 0,2% ponad prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług (5,5%). 

3.4.3 Płaca minimalna 

Rząd w czerwcu 1999 r. jednostronnie odstąpił od wynegocjowanej i dopracowanej w ciągu 8 

lat metody. W efekcie sporu uzyskano wzrost płacy minimalnej o 60 zł  

od 1.01.2001 r. (do 760 zł). Według stosowanej dotychczas metody płaca to powinna wynosić 

900 zł. NSZZ „Solidarność” domagał się, aby podstawą do ustalenia poziomu płacy 

minimalnej była wypracowana już z partnerami społecznymi metodologia oparta na bazie 

(koszyku) wydatków 20% osób w gospodarstwach pracowniczych najuboższych (pierwszej 

grupy kwintylowej). W 2001 r. powołano na wniosek Związku zespół trójstronny w celu 

wypracowania wspólnego stanowiska. Efekty prac tego zespołu zostały zawarte  



w sprawozdaniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej, uwzględniającym główne postulaty 

NSZZ „Solidarność”: 

• utrzymano system negocjacyjny, 

• wielkością wyjściową do negocjacji minimalnego wynagrodzenia jest metodologia 

uzgodniona z partnerami społecznymi oparta na wydatkach gospodarstw domowych, 

• sposób likwidacji zaniżenia minimalnego wynagrodzenia, wynikającego z arbitralnego 

odstąpienia przez rząd od uzgodnionej metodologii. 

Brak pozytywnej opinii rządu zablokował zakończenie procedury legislacyjnej, zespół 

negocjacyjny interweniował w tej sprawie. Także Prezydium KK wystąpiło w tej sprawie do 

rządu, a klub parlamentarny AWS do marszałka sejmu. Niestety, rząd nie zmienił swojego 

stanowiska i ustawa o minimalnym wynagrodzeniu nie zostanie uchwalona w tej kadencji 

Sejmu. 

Biorąc pod uwagę niezadowalające wyniki negocjacji, zespół przedstawił rządowi propozycję 

protokołu uzgodnień i rozbieżności. 

 

4. Przeciwdziałanie bezrobociu 

Działalność Komisji Krajowej na rzecz przeciwdziałania bezrobociu musiała  

w znacznym stopniu uwzględniać rosnące bezrobocie i kampanię prowadzoną przez 

organizacje przedsiębiorców i liberalnych ekonomistów (wykorzystujących tę sytuację)  

w celu ograniczenia uprawnień pracowniczych. Przedstawiciele Związku brali udział w tej 

ogólnopolskiej debacie (np. pakcie na rzecz pracy), aby bronić interesów pracowników  

i wskazywać – zgodnie ze stanowiskiem NSZZ „Solidarność” - że podstawowe znaczenie 

mają działania ekonomiczne (tanie kredyty, wsparcie eksportu, pomoc przedsiębiorcom 

tworzącym miejsca pracy) prowadzące do wzrostu gospodarczego. 

W omawianym okresie KK działała na rzecz przeciwdziałania bezrobociu oraz pełnego 

produktywnego zatrudnienia głównie w następujących obszarach: 

  4.1  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

W okresie sprawozdawczym FGŚP po raz pierwszy od 6 lat utracił płynność finansową w 

wyniku niskiej składki pracodawców w okresie ostatnich dwóch lat, za co odpowiadają 

ministrowie pracy i finansów, którzy nie uznali racji NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Rady 

FGŚP, Naczelnej Rady Zatrudnienia. Funduszowi nie zwrócono również pożyczki z odpraw 

górniczych i przemysłu obronnego (za co odpowiada minister gospodarki). 

W roku 2001 rozszerzono katalog wypłat o składki na ubezpieczenia społeczne  

od świadczeń wypłacanych na podstawie wniosków indywidualnych. Ogółem w latach  

1994 – 2001 świadczeniami Funduszu objęto 1.949.575 pracowników z 9.080 przedsiębiorstw 

(dane na 09.2000). 

  4.2  Fundusz pracy 

Podobnie jak w roku 2000, przez osiem miesięcy bieżącego roku Naczelna Rada 

Zatrudnienia, z powodu znanego powszechnie braku środków finansowych Funduszu Pracy, 

nie opiniowała wniosków finansowych z żadnego ustawowego tytułu i zwróciła uwagę 

ministra pracy, że obecny plan budżetu Funduszu wyklucza realizację zadań konstytucyjnych 

i ustawowych względem bezrobotnych. 

  4.3  Działanie w kierunku pełnego produktywnego zatrudnienia 

Po reaktywowaniu zespołu rządowo-społecznego ds. powiatów uznanych  

za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym doprowadzono do znacznego 

rozszerzenia listy powiatów uznanych za szczególnie zagrożone (zgodnie ze stanowiskiem  

nr 16 X KZD). Naczelna Rada Zatrudnienia wyraziła poparcie dla planu pracy Krajowego 

Urzędu Pracy na rok 2001, zwłaszcza w zakresie wprowadzania standardów podstawowych 

usług rynku pracy, kontroli legalności zatrudnienia, linii kredytowych na wspieranie 



przedsiębiorczości, szkoleń pracowników urzędów pracy, rozwoju systemu informatycznego 

PULS oraz wyraziła krytyczną opinię względem kierunków prac ministra pracy. 

W wyniku pracy zespołu rządowo-społecznego ds. weryfikacji listy powiatów zagrożonych 

szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym w roku 2000 Rada Ministrów określiła 

nową listę powiatów zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. 

nr 120/2000 poz. 1270). W wyniku stanowiska Prezydium KK 193/2000 popartego przez 

stronę społeczną i ministra pracy listę powiatów rozszerzono o 12 powiatów utrzymując w 97 

powiatach (601 gminach) z 14 województw dotychczasowe formy pomocy państwa dla gmin 

i bezrobotnych.  

Przedstawiciele Związku brali ponadto udział w licznych spotkaniach  

i konferencjach międzynarodowych poświęconych problemom rynku pracy. Współpracowali 

aktywnie z Europejską Fundacją Szkoleniową (ETF) oraz uczestniczyli w pracach CEDEFOP 

- europejskiej instytucji zajmującej się problemami rozwoju i kształcenia zawodowego. 

 

 

5. Zabezpieczenie społeczne, ochrona rodzin przed ubóstwem 

Uchwalenie ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych umożliwi 

dokończenie prac nad minimum socjalnym i minimum egzystencji (prace nad prawnym 

definiowaniem tych pojęć rozpoczęto w 1992 roku w zespole Komisji Trójstronnej, ale  

w połowie roku 1999 zostały one wstrzymane w wyniku wyjścia OPZZ z Komisji). Zdaniem 

Związku, wdrożenie minimalnego dochodu gwarantowanego powinno być poprzedzone 

przyjęciem jako pojęć prawnych minimum egzystencji i minimum socjalnego, które powinno 

być punktem odniesienia do określenia progów interwencji socjalnej w pomocy społecznej  

i wysokości świadczeń na rzecz rodzin. 

W wyniku nowelizacji w kwietniu 2001 r. Kodeksu pracy wydłużono urlopy macierzyńskie z 

14 do 22 tygodni pracownicom, które przyjęły dziecko na wychowanie  

i wystąpiły z wnioskiem o przysposobienie lub przyjęły dziecko do rodziny zastępczej.  

W przypadku jednorazowego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka, 

pracownicy przysługuje prawo do 35 tygodni urlopu macierzyńskiego. 

W czerwcu 2001 r. zakończono pracę nad ustawą „o ochronie praw lokatorów” wprowadzając 

w niej przepisy chroniące przed eksmisją „na bruk”, m.in. kobiety w ciąży, małoletnich, 

bezrobotnych, obłożnie chorych, niepełnosprawnych, ubezwłasnowolnionych oraz osoby, 

które sprawują nad nimi opiekę. Takich rozwiązań domagał się NSZZ „Solidarność” od 

chwili uchwalenia w 1994 roku ustawy o najmie lokali mieszkalnych  

i dodatkach mieszkaniowych. 

NSZZ „Solidarność” popierał nowelizację ustawy o pomocy społecznej, w wyniku której 

zwiększono szanse dzieci będących sierotami społecznymi na wychowanie w rodzinie 

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

Parlament przyjął kilka ustaw wprowadzających rozwiązania prorodzinne, realizujących 

praktycznie postulaty Związku. We wrześniu br. prezydent zawetował jednak trzy ustawy: o 

dodatku rodzinnym dla rodzin wielodzietnych, o corocznym dodatku rodzinnym, o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (która przewidywała ulgi podatkowe na dzieci). 

Uniemożliwia to tworzenie systemowych rozwiązań w polityce prorodzinnej. 

 

6. Mieszkalnictwo 

NSZZ „Solidarność” domagał się wielokrotnie wprowadzenia kompleksowego programu 

wspierania budownictwa mieszkaniowego. Ponieważ postulat ten nie został zrealizowany, 

skupiliśmy się na zabieganiu o takie zmiany obowiązującego prawa,  

aby zostały rozwiązane najpilniejsze problemy. W kwietniu br. Sejm uchwalił dwie ustawy,  

o które zabiegaliśmy: 



• o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie, 

• o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na remonty budynków 

mieszkalnych. 

Ustawy te mają ułatwić remonty zdekapitalizowanych budynków oraz umożliwić, dzięki 

pomocy państwa, zakup własnego mieszkania nie tylko najlepiej zarabiającym. Są one 

potrzebne zwłaszcza przy obecnym poziomie stóp procentowych. 

Związek od 1998 r. domagał się zmiany ustawy o wspieraniu przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych. Po nowelizacji w czerwcu 2001 r. ustawa zwiększa dostępność 

kredytów i powinna zasadniczo wpłynąć na poprawę efektywności programu zmniejszania 

zużycia ciepła w budynkach komunalnych i spółdzielczych. 

NSZZ „Solidarność” aktywnie uczestniczył przy pracach parlamentarnych nad ustawą z dnia 

15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw 

państwowych, której nowelizacja miała zlikwidować patologię polegającą na sprzedaży 

mieszkań zakładowych wraz z lokatorami. Daje ona lokatorom możliwość pierwszeństwa w 

ich nabyciu na warunkach preferencyjnych.  

NSZZ „Solidarność” domagał się, w celu zmniejszania zjawiska bezdomności, ustawowego 

rozwiązania problemu pomocy finansowej państwa udzielanej gminom  

i organizacjom pozarządowym na organizację i prowadzenie domów socjalnych 

(noclegownie, schroniska, pensjonaty) przeznaczonych dla osób przejściowo lub trwale 

pozbawionych dachu nad głową. Rządowy projekt ustawy pozytywnie zaopiniowany przez 

Związek został skierowany w lipcu br. do sejmu, ale nie został uchwalony. 

 

7.  Problemy osób niepełnosprawnych 

NSZZ „Solidarność” brał aktywny udział w pracach nad: 

• nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

• ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, znacznie ingerującą w 

ustawę  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Związek monitorował sytuację zakładów pracy chronionej po wprowadzeniu ustawy o 

pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Wielokrotnie zwracał się zarówno do ministra pracy 

jak i prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

o wypracowanie zasad współpracy między Funduszem a Urzędem Ochrony Konkurencji  

i Konsumenta. Po naszych monitach opracowany został katalog uprawnień dla 

przedsiębiorców, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2001 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ich klasyfikacji, na tytuły pomocy 

publicznej z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu 

pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 

W sierpniu 2001 r. KK dokonała oceny projektu Kodeksu praktyk zarządzania zagadnieniami 

niepełnosprawności w miejscu pracy, przygotowanego przez Międzynarodową Organizację 

Pracy. 

Związek przekazał przedstawicielom rządu opracowane przez siebie założenia do ustawy o 

wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Mimo interwencji, zespół rządowo-

związkowy nie rozpoczął prac nad jej projektem. 

Związek monitoruje zagadnienia telepracy w kontekście szans zatrudniania osób 

niepełnosprawnych. 

 

8. Ubezpieczenia społeczne 

  8.1  Emerytury i renty 



W styczniu 2000 roku został powołany zespół rządowo-związkowy do prac nad problemem 

tzw. „starych portfeli” powstałych w zależności od okresu przejścia na emeryturę lub rentę. 

Opracowane przez zespół materiały zostały przekazane Krajowemu Sekretariatowi Emerytów 

i Rencistów, w celu przeprowadzenia konsultacji w środowisku. Niestety, konsultacje nie 

doprowadziły dotychczas do przyjęcia jednolitego stanowiska. 

W ustawie  z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych został 

zawarty zapis umożliwiający uzgadnianie stanowiska na temat wzrostu emerytur i rent z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób zrealizowany został postulat NSZZ 

„Solidarność” w sprawie udziału partnerów społecznych w negocjacjach  

na temat wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. 

Przedstawiciele KK uczestniczyli aktywnie w pracach Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

8.2  Emerytury dla osób zatrudnionych w warunkach szczególnych 

Komisja Krajowa po zapoznaniu się pod koniec ubiegłego roku z dotychczasowym stanem 

negocjacji w sprawie uprawnień do obniżonego wieku emerytalnego pracowników 

zatrudnionych w szczególnych warunkach stwierdziła, iż: 

• rząd powinien niezwłocznie przedstawić projekt nowelizacji ustawy z 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z FUS polegającej na przedłużeniu terminu, do którego należy 

spełnić warunki uprawniające do obniżonego wieku emerytalnego (obecnie do 31 grudnia 

2006 r.); 

• po przyjęciu nowelizacji przez parlament rząd powinien przedstawić stronie 

związkowej projekt odrębnej ustawy określającej zasady, warunki i tryb ustanawiania 

obniżonego wieku emerytalnego od powszechnie obowiązującego. 

Ponadto KK zwróciła się do rządu o ustanowienie przedstawiciela do spraw rozmów ze 

związkami zawodowymi posiadającego pełnomocnictwa rządowe do prowadzenia negocjacji 

z partnerami społecznymi w sprawie funkcjonowania w przyszłości uprawnienia do 

obniżonego wieku emerytalnego. Prezydium KK odrzuciło propozycję dyskusji  

o założeniach do ustawy o świadczeniach branżowych przedstawionych przez koordynatora 

ds. świadczeń pomostowych działającego w Gabinecie Politycznym MPiPS i wyraźnie 

stwierdziło, iż prowadzenie dalszych rozmów musi być poprzedzone przedstawieniem 

wyników przeprowadzonych przez MPiPS badań ankietowych, na podstawie których będzie 

można oszacować koszty proponowanych przez rząd rozwiązań określających 

funkcjonowanie uprawnień do obniżonego wieku emerytalnego. 

Do wniosku KK ws. przesunięcia terminu, do którego należy spełnić warunki uzyskania 

obniżonego wieku emerytalnego (obecnie 31 grudnia 2006r.), przedstawiciele Gabinetu 

Politycznego MPiPS odnieśli się dopiero w lipcu br. Niestety, propozycja NSZZ 

„Solidarność” nie została przez MPiPS przyjęta, chociaż według wcześniejszych ustaleń 

strona rządowa miała przedstawić projekt regulacji prawnych zmierzających do przesunięcia 

ww. terminu (ustalenia te poczyniono wstępnie w trakcie spotkań Prezydium KK w ramach 

sporu prowadzonego z rządem). 

Mając na uwadze upływającą kadencję parlamentu oraz zbliżający się termin graniczny, 

należałoby bezwzględnie przesunąć datę 31 grudnia 2006 r. o taki okres czasu,  

o jaki nie znaleziono rozwiązania tzw. emerytur pomostowych, od chwili wejścia w życie 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

 

III. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 

We współpracy międzynarodowej NSZZ „Solidarność” dało się zauważyć przesunięcie 

akcentów wynikające z Uchwały Programowej X KZD w Jastrzębiu Zdroju.  



O ile te dziedziny współpracy, które polegają na wymianie informacji i doświadczeń, 

kontaktach szkoleniowych i eksperckich utrzymują się na dotychczasowym poziomie, o tyle 

na znaczeniu zyskał udział Związku w akcjach mających na celu poszukiwanie nowej 

formuły działania związków zawodowych w warunkach globalnej gospodarki i coraz bliższej 

perspektywy rozszerzenia na Wschód Unii Europejskiej. 

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” uczestniczyli w pracach Grupy Milenijnej 

Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (MKWZZ), której celem, 

zgodnie z zaleceniami XVII Kongresu, ma być wypracowanie nowych priorytetów, strategii  

i struktur międzynarodowego ruchu związkowego. Grupa, która pierwszy etap prac zakończy 

w listopadzie br., koncentrowała swe rozważania na następujących zagadnieniach: 

• wzmocnienie krajowych central związkowych, 

• działalność związków zawodowych w przedsiębiorstwach międzynarodowych, 

• transformacja globalnej gospodarki, 

• kwestie statutowe i współpracy regionalnej, 

• prowadzenie kampanii. 

Jedną z dróg, która prowadzić ma do osiągnięcia wytyczonych celów jest budowa 

silniejszego, bardziej zjednoczonego i skutecznego światowego ruchu związkowego, który 

dysponowałby realną zdolnością negocjacji i nacisku wobec instytucji międzynarodowych, 

przedsiębiorstw ponadnarodowych i rządów. Jednym z elementów tej strategii jest szukanie 

porozumienia z organizacjami związkowymi poza MKWZZ, przede wszystkim ze Światową 

Konfederacją Pracy (ŚKP), co jest zgodne z inicjatywą X KZD w Jastrzębiu Zdroju - budowy 

wspólnego międzynarodowego frontu związkowego z perspektywą zjednoczenia organizacji 

niezależnych i demokratycznych. Na drodze realizacji tej inicjatywy uczyniono dalszy postęp 

poprzez utworzenie Forum MKWZZ-ŚKP w celu podejmowania wspólnych akcji, konsultacji 

i koordynacji działań. 

Prezydium KK ponownie wystąpiło do rządu w celu nakłonienia go do zajęcia stanowiska 

promującego wpisanie klauzuli socjalnej do reguł Światowej Organizacji Handlu (WTO), 

która rozpoczyna nową rundę negocjacji w Katarze w listopadzie br. Celem takiej operacji 

byłoby zmuszenie krajów, które uzyskują konkurencyjność swoich towarów poprzez 

eksploatację pracowników pozbawionych praw pracowniczych i związkowych, do 

respektowania zasadniczych standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Rząd - 

opowiadając się co prawda za respektowaniem standardów MOP -  jest, niestety, 

zwolennikiem oddzielenia tej kwestii od pola działania WTO. 

Trwają przygotowania do Kongresu ŚKP, który ma odbyć się w Bukareszcie  

w październiku br. Elementem tych przygotowań było zorganizowane w marcu br.  

w Gdańsku posiedzenie Sekcji Europejskiej ŚKP, w czasie którego dyskutowano elementy 

programowe. Głównym zagadnieniem Kongresu będzie szukanie odpowiedzi na pytanie: czy 

należy przeciwstawiać się globalizacji i gospodarce rynkowej, czy wypracować skuteczne 

sposoby wykorzystania tych mechanizmów dla pożytku pracowników. 

W kontekście zaawansowanych negocjacji krajów kandydackich z Komisją Europejską i 

perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej zaostrzyła się debata w Europejskiej 

Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) w sprawie najbardziej kontrowersyjnej  

z punktu widzenia pracowników, to jest okresu przejściowego na swobodny przepływ siły 

roboczej. Przedstawicielom NSZZ „Solidarność”, przy wsparciu większości organizacji 

związkowych z krajów kandydujących, udało się doprowadzić do uchwały EKZZ 

przypominającej, iż według ekspertyz nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla blokady 

swobody przemieszczania się osób i stwierdzającej, że gdyby okres przejściowy okazał się 

nieunikniony, powinien być jak najkrótszy oraz domagającej się istnienia mechanizmu 

pozwalającego na skrócenie go bez przeszkód. 

Przedstawiciele Związku brali udział w pracach specjalnego zespołu, powołanego  



na mocy decyzji Kongresu EKZZ w 1999 r., mającego doprowadzić do dostosowania statutu 

EKZZ do nowych realiów. Z uczestnictwem NSZZ „Solidarność” rozpoczęła się też w EKZZ 

debata na temat przyszłości instytucji Unii Europejskiej i jej reformy mającej usprawnić 

działanie ciał przedstawicielskich i proces podejmowania decyzji w obliczu potencjalnego 

rozszerzenia UE o dziesięć państw.  

Niemal pięćdziesięcioosobowa delegacja NSZZ „Solidarność” brała udział  

w demonstracji EKZZ w Nicei przed szczytem Unii Europejskiej w grudniu 2000 r. Celem 

demonstracji było wywarcie nacisku na rzecz przyjęcia Karty Podstawowych Praw Unii 

Europejskiej. Karta taka została w istocie przyjęta w Nicei, jednak zawiera ona - w ocenie 

EKZZ - za mało elementów socjalnych i gwarancji pracowniczych. Ponadto karta została 

wydana w formie uroczystej deklaracji bez towarzyszących mechanizmów pozwalających  

na prawne wyegzekwowanie jej postanowień. 

NSZZ „Solidarność” współpracował także z wieloma innymi instytucjami 

międzynarodowymi lub europejskimi, których zakres działalności obejmuje istotne dla 

Związku dziedziny. Przedstawiciele Związku czynnie uczestniczyli w pracy 

Międzynarodowej Organizacji Pracy, opiniując materiały, propozycje zmian konwencji  

i zaleceń oraz brali udział w corocznych sesjach Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie. 

Działali także we Wspólnym Komitecie Konsultacyjnym utworzonym przez partnerów 

społecznych i organizacje pozarządowe z Polski i krajów członkowskich UE. 

Zgodnie z Uchwałą Programową X KZD współpraca międzynarodowa NSZZ „Solidarność” 

ukierunkowana była na wspieranie niezależnych i demokratycznych organizacji związkowych 

na całym świecie. 

 

 

IV. NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W ŻYCIU PUBLICZNYM 

 

XIII KZD wezwał w uchwale nr 5 do działań na rzecz większej konsolidacji Akcji Wyborczej 

Solidarność i utworzenia jednej partii. Oczekiwana konsolidacja AWS  

nie nastąpiła, doszło do rozpadu na konkurencyjne ugrupowania, Związek wycofał się więc  

w maju 2001 r. ze współtworzenia AWS. Komisja Krajowa poszukiwała lepszej formy 

współpracy z Ruchem Społecznym AWS, z którym 14 września 1999 r. zostały podpisane 

zasady współpracy, w celu realizacji programu związkowego. Po serii spotkań  

z przywódcami RS AWS, Komisja sformułowała w marcu br. listę postulatów, które 

skierowała do rządu i parlamentu za pośrednictwem RS AWS, oczekując, że do końca ich 

kadencji zostaną one zrealizowane lub zostaną włączone do programu wyborczego AWS.  

W wyniku kilku spotkań z rządem i prezydium klubu parlamentarnego AWS udało się 

doprowadzić do realizacji części postulatów, jednak większość pozostaje aktualna. 

 

 

* * * 

 

(Dokładniejsze informacje znajdują się – do wglądu delegatów - w sprawozdaniach 

poszczególnych zespołów i działów Komisji Krajowej w Sekretariacie KZD). 

 

 

   Informacja przyjęta przez Komisję Krajową 

             18 września 2001 r. w Gdańsku 

 


