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- 2 zwierciedlająca pluralizm społeczny. Z punktu widzenia rządu kluczowe
znaczenie ma k'łtestia wyboró•-t do sejmu. Kalendarz znoszenia ograniczeń
pluralizmu z•liązkowego powinien być związany z post~pem osiąganym w
innych zespołach, szczególnie politycznym.
A. K>~aśniewski zaproponował następujące tematy do omó1denia:
- formy pluralizmu związkowego,
- zasady funkcjonowania zakładów w warunkach istnienia wielu organ
zacji związkol·tych, w tym ochrona przed wprowadzaniem elemen tów walki
politycznej,
- gl-tarancje polityczne 1 pra•me zapobieżenia l icytacji w żądaniach
placowych i strajkowych,
- mechanizm znoszenia ograniczeń pluralizmu i kalendarz działań ,
- for my zrzeszania się niepracOimiczych grup ludności, w tym rolni
·ków indywidualnych. ·
Sformułował też listę pytań do związkó w zawodowych: jakie będą
gworancje, że nowa "S" nie podejmie działalności politycznej, że nie
.będzie roztaczała opieki nad organizacjami politycznymi, prowadzącymi

konfrontacyjną działalność ?

Czy ruch związkowy byłby gotów do rezygnacji lub ograniczenia
przywilejów branżowych;
-do reformy prawa pracy odpowiadającej zmianom w gospodarce;
- do udziału •• wypraco11aniu zasad polityki cenowo-dochodo.>~ej sprzyjającej ograniczeniu inflacji- do wdrażania motywacyjnych systemów wynagrodzeń?
Czy skłonny byłby ucze stniczyć w wypracowaniu reguły postępowania przy
likwidacji przedsiębiorstw nieefekty.mych?
J aki jest stosunek z•tiązków zawodowych do dzikich strajkó•t?
Tadeusz 14azowiecki zaproponował, by pierwszy . zabrał glos przedstaw
ciel OPZZ.
Romuald Sosnowski odczytał przemówienie, w którym za uchwałą Rad.y
OPZZ z 26.1. uznał potrzebę pluralizmu politycznego i związkowego , ale
stwierdził jednocześnie, że jego wprowadzenie wymaga szczególnej rozwa
gi. ll'g . R. Sosnowskiego neczwiązkowcy w 82 roku dokonali trudnego wybo
odtwarzali zdązki zawodowe zacho•tując tożsamość. 1'/ystqpili o powrót
Polski do 110P, przeci wstawiali się biurokratyzacji .
OPZZ deklaruje wolę wypracowania nowego modelu ruchu związkowego,
nie rości sobie prawa do monopolu. Jego czteroletnia działalność stwor
l la warunki dalszego rozwo~u modelu ruchu z•~iązkol-tego. Nie chce jednak
ponownie uczynić z zakladow pracy areny walki międzyzwiązkowej , często
·politycznej. Dlatego uważa, że najlepsza jest zasada - jeden związek
w zakładzie , ale taki, który wybierze większość załogi. Związki zal-todo
we powinny powstawać w oparciu o obowiązujące pra•-to, to znaczy od zakładów w górę. 11' ramach współpracy związków zawodowych warto rozpatrzy
propozycję A. Miodowicza powolania związkowej rady porozumienia ludzi
pracy.
O kształcie związkowego plueralizmu na wsi decydo•~ać powinni rolnic
Wystąpienie Tadeusza ~1azo•Jieckiego zamieszczamy w całości:
Proszę państ•ta , nie mam tak przygotowanego wystąpienia, jak moi
poprzednicy. Może będt;: mó•-til mnie~ płynnie, ale uważam, że powinniś my
rozma>~iać, jalt najszybciej przejśc do rozmowy z sobą. I dlatego nie
przygotowałem żadnego tekstu, chcę mówić .
.
Prachodzę do meritum. Proszę panów, nasza droga, jak wiecie, do
tego stołu, była trudna i długa. Nie tylko w poprzedzających ten stół
miesiącach, ale w ostatnich latach to my podtrzymywaliśmy ideę pluralizmu związko•~ego, 1~obec której istniały opory. Doceniamy fakt , że
to się zmieniło. Uważamy za wielki historyczny fakt, że nastąpiła zmiana stanowiska, że wyrażono wolę polityczną rozwiązani a tego problemu,
Nasza droga była jeszcze dłuższa. Nawiązuję do tego, bo ktoś na pierwszych obradach plenarnych powiedział, że problem pluralizmu związkowego
jest ważny, ale nie najważniejszy. Oczywiście, nie jesteśmy ludźmi,
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b fłd ~ konkurencyjne , ale nie konfrontacyjne.
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- 4 Sprawa druga. Celem każdego związku zawodowego jest niewątpliwie
obrona interesów pracowniczych, obrona socjalna i od tego celu oczywiście "Solidarność" nie odstąpi i traktować go będzie jako cel zasa
niczy i podstawowy. Ale pojmować to można różnie . Pojmować można w k
tegoriach tylko doraźnych spraw, a można pojmować w kategoriach widz
nia długofalowych problemów, całokształtu spraw i dobra kraju.
Dzisiaj związki za•lfodO>Ie na całym świecie odchodzą od widzenia
spra1t wyłącznie w kategoriach doraźnych na rzecz widzenia calości sy
tuacji gospodarczej i społeczno-politycznej . Tak rozumlejA obronę so•
cjalnfl.
Będziemy więc bronić stanowisk, ażeby reforma nie odbywała się
kosztem ludzi pracy 1 nie jest prawdą , tak jak w publicznych wystąpie
niach nam zarzucano, że oto " Solidarność" wspó lnie z Kościołem i wła
dzą porozumieć się chce kos ztem ludzi pracy. Będziemy bronić ludzi
pracy, natomias t będzi emy postępować rozumnie , tak, ażeby troszczyć
się o owe długofalowe interesy kraju, ponieważ taka jest chwila histo
ryczna i to jest także w interesi e ludzi pracy,
I wreszcie trzecia sprawa, sprawa owej obawy przed anarchizacją
życia w Polsce. Proszę Panówl Powiedzmy sobie też szczerze i otwarcie
że musimy zadbać o to wszyscy. Musimy też powiedzieć tutaj pewne pra
dy. "Solidarność" a wytwór propaganowym, czym była "Solidarność " to
dwie różne rzeczy.
To, że "Solidarność" była odpowiedzialna za puste półki w 1980
i 1981 roku było obrazem kłBl:lliwym. Niech wreszcie zostanie to powiedziane, nie tylko przez nas, To nie "Solidarność " była za to odpowiedzialna, tylko gospodarka, a to nie •Solidarność " pr&~adziła tę gospo
darkę.

l
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Jeśli mówimy o anarchizacji, to trz eba też przypomni eć o ogromnym
oporze aparatu we wprowadzeniu reform po 1980 i 1981 roku, począwszy
od kryzysu rejestracyjnego, który rozpocz~ł konflikt nie z naszej
strony. To nie tylko my odpowiadamy za warunki t ego, ażeby nie n~s tą
piła anarchizacja.
Proszę Panów! Jeśli chodzi o przeszłość , to nie chcę wchodzić w
sprawy , które rzeczywiście - jak powiedziano - zostawmy historykom,
nie mogę jednak ich pominąć o tyle , o ile odnos zą s ię do przyszłości.
I dlatego mówię, trzeba perzucle ten propagandowy obraz "Solidarnośęi
Należą nam się jakieś sprawiedliwe słowa za siedem lat kłamliwego
obrazu "Solidarności" . Jest to nasza s~rawa wspólna.
Owszem nie chcemy anarchizacji , ale pytam, czy strona rządowa
może zapewnić to , że przy zaistnieniu "Solidarności" opór aparatu w
całym kraju nie spowoduje trudności , że nie będzie trudności w sprawi
reformy? Wiemy, że strona rządowa będzie miała swoje trudności , ale
nie chcielibyśmy, żeby powtórzył się ten proces.tak, jak było w 1980
i 1981 roku.
Wreszcie jeśli chodzi o licytowanie się w żądaniach , to nie my w
tej chwili licytujemy się w ~ądaniach. Pytam, czy koledzy z OPZZ mogą
zapewnić , że ich ogniwa nie b~dą wprowadzały owej licytacji? Nasza
dobra wola pójścia w tym kierunku jest, ale wiecie, że nie jesteśmy
cudotwórcami, że nie na wszystkich wpłyniemy .
Jeśli chodzi o sprawy, które powinny być przedmiotem obrad tutaj ,
uważamy~ że powinno nimi być usunięcie barier prawnych, zawartych
wart. oO ust . 3 Ustawy o związkach zawodowych z 1982 r., owych barier dla pluralizmu związkowego oraz stworzenie możliwości prawnych
legalizacji " Solidarności" w sposób taki, który nie ogranicza swobody
organizowania się związku.
Po drugie - chodzi nam o stworzenie mo~liwości działalności Zwi1Z•
ków Zawodowych Rolników Indywidualnych, w oparciu o tę ustawę . Cieszy
nas stanowisko wyrażone w tej sprawie przez Zjednoczone Stronnictwo
Ludowe na zebraniu inauguracyjnym "okrągłego stołu" . ~ywimy także nadzieję , że inne siły polityczne zajmą analogiczne stanowisko i nie
będziemy stwarzać sobie następnego konfliktu o rejestrację rolników ,
Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych.
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::i trona rządow:a dopatr-zyła się z naszej strony chęci ominięcia struk·
"" b1·nntowych 1 budowenta s truktury terytorialnej. Wed.l\.18 pro!. Sanetry
l' ··~l to upolitycznieniem związku.
HOli reprezentanci odpowiadali, te struktura jest wewnętr:t:ną sprawą

;:: {~~~i~ . ~c~~u~k~ ei~a" c~~~~~;e ;t~~~~r~h~~~;~.i~~a=~!{Y b~:~o
~~-~::~Jt ~:;r~~i~H~n:~ ~j~?nte ~~~~kiu~eRr~~@~;:gs~! ~~i~r~!~~ikiem
'"''""·)p · ymrc!ormę.

A, Kwo.śniewski poprosil o dostarczenie na piśmie projektu "malej•
"''""l l rocj i .
W••r~cy związkowcy, tym razem wbrew delegacji rządowej, byli

::~::::!~r!~ ~~~k~~· o ~~;jka~h:y~~~~ j* ~ziJtt;:!bd~";7 !:k:~-

1

l~llt;•ll e waz;y.stk1e strajkiaądzikie .
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- 6 Niespodziewanie niemal wszyscy dyskutanci uznali potrzebę otworzenia możliwości rejestracji związków zawodowych rolników indywidualnych.
A. Kwaśniewski podsumowując stwierdził , że do rozważenia pozostaje kwes
tia , czy odpowiedni zapis powinien zna le źć się w ustawie o związkach za
wodowych, czy w ustawi e o or ganizacjach społeczno-za~IOdOiqCh rolników.
Następne spotkanie wyzna~zono na 16 II, Przewodniczyć będzie
Tadeusz f1azowiecki.
+

+

+

Sprostowanie: prostujemy pomyłkę w poprzednim numerze -prof. Jan Rosne
był sekretarzem generalnym Folskiego Towarzystwa Ekonomicznego i prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonomicznego.
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