
Uchwała programowa Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 

na kadencję 2018-2022 

przyjęta przez XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego 

NSZZ „Solidarność” w dniu 30 czerwca 2018 r.

Region Małopolski  NSZZ „Solidarność”, mając na uwadze, że nasz związek powstał w

1980 r. jako odpowiedź na potrzeby Polaków oraz na fali buntu przeciwko łamaniu praw

ludzkich  i  obywatelskich,  przeciwko  dyskryminacji  światopoglądowej  i  wyzyskowi

ekonomicznemu, oraz przeciwko systemowi władzy, nieliczącemu się z wolą obywateli,

deklaruje wierność ideałom i celom, wyrażonym w 21. Postulatach Gdańskich, w Statucie

NSZZ „Solidarność”, oraz we wszystkich dokumentach przyjętych na przestrzeni lat przez

Krajowy  Zjazd  Delegatów  NSZZ  „Solidarność”  i  Walne  Zebranie  Delegatów  Regionu

Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

W szczególności – w ślad za uchwałą programową I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ

„Solidarność”  podkreślamy,  że  nasz  związek  ma  łączyć  w  sobie  cechy  związku

zawodowego i ruchu społecznego, jednoczącego pod hasłem solidarności Polaków.

NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego jest organizacją skupiającą ludzi o różnych

poglądach i przekonaniach politycznych i religijnych, jednoczących się wokół wspólnych

celów:  umiłowania  wolności  i  prawdy,  poszanowania  praw  człowieka,  eliminowania

niesprawiedliwości,  docenienia  roli  człowieka  jako  jednostki,  rzeczywistego  wdrożenia

zasad  społecznej  gospodarki  rynkowej,  rozwoju  kultury,  oraz  dbania  o  suwerenność

narodową oraz państwową.

Region Małopolski NSZZ „Solidarność” w oparciu o doświadczenia, płynące ze wspaniałej

historii naszego związku oraz w odpowiedzi na wyzwania, jakie dziś przed światem pracy

stawia  dynamicznie   zmieniająca  się  rzeczywistość  za  priorytety  w  swej  działalności

uznaje:

1. Dbanie o warunki pracy – w tym przede wszystkim o poszanowanie praw i godnego

wynagrodzenia  -  wszystkich  osób wykonujących pracę zarobkową,  w tym także

osób  na  umowach  na  czas  określony,  oraz  świadczących  pracę  na  podstawie

umów cywilnoprawnych.

2. Organizowanie związku na wszystkich szczeblach organizacyjnych, wzmacnianie

naszych struktur, kształcenie i samokształcenie działaczy związkowych.



3. Tworzenie nowych organizacji związkowych.

4. Integrację członków związku.

5. Wzmocnienie wymiany informacji w związku.

6. Aktywny  udział  w  życiu  społecznym,  poprzez  reagowanie  na  pojawiające  się

problemy  i  wyzwania,  współpracę  z  organami  administracji  publicznej  i

samorządem, oraz organizacjami społecznymi.

7. Wspieranie  młodych  pracowników,  wchodzących  na  rynek  pracy,  poprzez

uwzględnienie ich problemów w bieżącej działalności związkowej.

8. Przeciwdziałanie  dyskryminacji  w  miejscu  pracy  i  przeciążeniom  psychicznym

pracowników.

9. Dbanie o równomierny rozwój Małopolski, w tym szczególnie o tworzenie dobrych

miejsc  pracy,  o  odpowiednie  warunki  do  istnienia  systemów opieki  zdrowotnej,

edukacji, pośrednictwa pracy i ochrony pracy.

10.Uwzględnienie w swoich działaniach sytuacji emerytów – członków związku

11. Uwzględnienie  w  swoich  działaniach  sytuacji  obcokrajowców,  zatrudnionych  na

terenie naszego Regionu i dbanie o ich godne warunki pracy.

12.Promowanie  dobrych  wzorców  zarządzania,  oraz  piętnowanie  i  eliminowanie

patologii występujących w stosunkach między pracodawcą a pracownikiem.

13.Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

14.Dbanie  o  upowszechnianie  tradycji  i  historii  NSZZ”Solidarność,  zarówno  wśród

członków Związku, jak i wśród młodzieży i mieszkańców Regionu.

15.Rozwój współpracy międzynarodowej, opierającej się na wymianie doświadczeń i

wiedzy.

Walne  Zebranie  Delegatów  Regionu  Małopolskiego  NSZZ  „Solidarność”  apeluje  do

wszystkich struktur naszego związku o aktywne włączenie się w realizację tych celów oraz

zobowiązuje  Zarząd  Regionu  Małopolskiego  NSZZ  „Solidarność”  do  opracowania,

przedstawienia  i  poddania  pod  szeroką  dyskusję  konkretnych  propozycji  działań  w

przedstawionych wyżej obszarach.

Walne  Zebranie  Delegatów  Regionu  Małopolskiego  NSZZ  „Solidarność”  apeluje  do

wszystkich członków naszego związku o aktywne działanie na rzecz naszego rozwoju i

rozbudowy programu naszego  działania.  NSZZ „Solidarność”  od swego powstania na

pierwszym miejscu stawiał człowieka jako cel i przyczynę naszego działania. Od każdego

z nas dziś  i  w przyszłości  zależy więc  miejsce NSZZ „Solidarność”  w społeczeństwie

polskim.


