
Oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji społeczno-politycznej 

Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” 

 

W ostatnich dniach pojawiają się w obiegu publicznym wypowiedzi i opinie  o NSZZ 

„Solidarność”, których tendencyjność i rozmijanie się z prawdą budzą niepokój. Uważamy za 

konieczne w związku z tym jasne określenie stanowiska naszego Związku. 

1. Władze państwowe i polityczne poddały ostatnio bardzo krytycznej ocenie obecną 

sytuację gospodarczą kraju. Ocena taka jest zgodna z szerokim odczuciem społecznym. 

Uważamy, że wskazanie właściwych źródeł obecnego stanu rzeczy i określenie 

odpowiedzialności za politykę, która prowadziła ku katastrofie gospodarczej, ma istotne 

znaczenie dla określenia dróg wyjścia z kryzysu. Pojawiającą się w ostatnich dniach w 

środkach masowego przekazu opinia, że upadek polskiej gospodarki wynika ze strajków 

robotniczych jest nie tylko niezgodna z prawdą, ale także świadczy o tym, że próbuje 

się skryć właściwe źródła kryzysu. Wypomina się robotnikom niską wydajność pracy  

i straty, jakie ponosi gospodarka z powodu strajków, a zapomina się o tym, że to trud 

robotniczy był marnotrawiony przez złą politykę, arbitralne decyzje i nadużycia. Z całą 

mocą stwierdzamy, że to nie strajki doprowadziły kraj do progu ekonomicznej 

katastrofy, lecz polityka państwowa prowadzona wbrew interesom pracowniczym, 

wbrew woli mas i wbrew interesom kraju. To właśnie strajki robotnicze stworzyły 

warunki procesu odnowy i przełamania kryzysu. Wykorzystanie tych warunków 

zakłada głęboką reformę ekonomiczną i reformę życia publicznego, jak to zapowiadało 

Porozumienie Gdańskie. 

Opinia społeczna oczekuje od władz państwowych spełnienia złożonych przyrzeczeń, a nie 

napomnień, wymówek czy gróźb. Powstanie NSZZ „Solidarność” po okresie gdy trzeba było 

walczyć o jej istnienie ograniczyło akcje strajkowe. W październiku i listopadzie posługując 

się prawie wyłącznie gotowością strajkową i strajkami symbolicznymi, wywalczyliśmy 

rejestrację Związku bez zmian w statucie oraz niezwykle ważne zdobycze socjalne. Wystarczy 

wymienić zwiększenie udziału w budżecie państwa wydatków na służbę zdrowia, kulturę  

i oświatę oraz gwarancję poprawy zaopatrzenia w leki. 

2. Krajowa Komisja Porozumiewawcza w kilku kolejnych oświadczeniach stwierdziła, że 

Związek nasz postanowił wstrzymać wysuwanie nowych roszczeń płacowych do czasu 

określenia generalnego programu „Solidarności” w sprawach pracowniczych objętych 

układami zbiorowymi. Konsekwencją tego stanowiska był apel o niepodejmowanie 

strajków. Stanowisko nasze jest motywowane trudną sytuacją w kraju i przekonaniem 

o konieczności stworzenia warunków stabilizacji gospodarczej i społecznej. Zakłada 

ono zatem realizację umowy społecznej także przez drugą stronę, oczekujemy od władz 

polityki stabilizacji, lokalnego wypełnienia przyrzeczeń socjalnych, konsultacji mas 

pracowniczych i ich związkowego przedstawicielstwa w podejmowaniu węzłowych 

decyzji polityki ekonomicznej i społecznej. Utrzymanie naszego stanowiska zależy 

zatem od polityki władz państwowych. Uważamy, że negocjacje są najwłaściwszą 

formą zapewnienia realizacji uzasadnionych żądań pracowniczych i ochrony interesów 

społecznych. Dajemy temu praktyczny wyraz w takich rokowaniach, jak te, które toczą 

się obecnie w służbie zdrowia. Oświadczamy jednak, że prawo do strajku jako 

ostatecznego środka działania związkowego stanowi niezbywalne prawo pracownicze. 

Uważamy je za podstawową gwarancję realizacji posierpniowej umowy społecznej. 



Jednocześnie jednak, w świadomości społecznych konsekwencji działań strajkowych 

jesteśmy zdecydowani przestrzegać statutowych warunków i uprawnień instancji 

związkowych oraz wymogów sytuacji ogólnej. 

3. Krajowa Komisja Porozumiewawcza wyraża przekonanie, że porządek ustrojowy 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz ład społeczny kraju nie znajdują się  

w niebezpieczeństwie. Władze państwowe i polityczne, do których należy 

konstytucyjne prawo reprezentowania i ochrony interesów międzynarodowych naszego 

kraju stwierdzają, że w pełni zagwarantowane jest wykonywanie zobowiązań, 

wynikających z układów sojuszniczych PRL i sytuacji międzynarodowej. Opinia 

publiczna naszego kraju, a w jej ramach opinia mas związkowych, w pełni podziela to 

przekonanie. W tej sytuacji nie widzimy podstaw do szerszego poczucia zagrożenia, 

stwierdzamy, że wytwarza to tylko stan napięcia. 

To nie „Solidarność” wprowadza chaos i anarchię lecz właśnie nasz Związek jest siłą 

przezwyciężenia chaosu i anarchii. Oczywiste jest, że w wielomilionowym związku 

występują  różne zdania, poglądy i koncepcje. Oświadczamy jednak, że nie pozwolimy dzielić 

„Solidarności” na dobrą i złą i pod pretekstem zwalczania jakichkolwiek poglądów, ingerować 

w wewnętrzne sprawy niezależnego związku. 

Wyrażamy nasze głębokie przekonanie, że w chwili obecnej ojczyzna nasza szczególnie 

potrzebuje zgodnej współpracy wszystkich Polaków. Dlatego sprzeciwiamy się wszelkim 

próbom zastępowania dyskusji, która współpracy takiej może służyć, oszczerstwami  

a szczególnie represjami. Działania takie wzmagają niepokój społeczny i utrudniają niezbędną 

w tej chwili współpracę pomiędzy członkami Partii i bezpartyjnymi. Z całą mocą chcemy 

stwierdzić: kraj nasz potrzebuje spokoju. Źle  służy krajowi ten kto w chwili obecnej 

wprowadzą stan napięcia, prowokuje konflikty czy szerzy panikę. Rzecz idzie o racje 

najwyższe, o losy narodowe. NSZZ „Solidarność” na tym gruncie deklaruje pełną gotowość 

współuczestnictwa w sojuszu rozumu, rozsądku i narodowej odpowiedzialności. 

 


