
Wniosek 
 

o uznanie Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzP) 
za oficjalną agendę NSZZ "Solidarność" do spraw Praworządności 

i przekazanie KOWzP do prowadzenia  
wszystkich spraw Związku z zakresu obrony praworządności 

 
 

zgłoszony na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność" 
w dniu 2.X.1981 r. przez 

 

Jacka Jerza 
 

delegata Ziemi Radomskiej  
członka władz Konfederacji Polski Niepodległej  
i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania 

 
 

Uchwała w tej sprawie 
została przyjęta przez Zjazd większością głosów 

 
 

Prezentowany dokument stanowi pierwszą odręczną wersję wniosku 
autorstwa Jacka Jerza (jest on napisany jego ręką) 

 
Pierwotnie widniejące w dokumencie nazwisko Jacka Jerza oraz jego numer 

delegata (26 001) zostało następnie zastąpione nazwiskiem Andrzeja Sobieraja,  
gdyż planowano że to Sobieraj zgłosi wniosek w imieniu Regionu Radomskiego. 

Ostatecznie wniosek został zgłoszony przez autora - Jacka Jerza. 
 
 

Treść podjętej przez Zjazd uchwały (na podstawie tego i analogicznych 
wniosków zgłoszonych również przez inne regiony, m.in. łódzki) uznającej 

Komitet Obrony Więzionych za Przekonania  
za oficjalną agendę NSZZ "Solidarność" do spraw Praworządności 

została opublikowana w Tygodniku "Solidarność" nr 33/1981 str. 11 
(w okrojonej i błędnej formie, której KOWzP domagał się sprostowania). 



 



 



               30.09.81 
 
      I Krajowy Zjazd  
      NSZZ "Solidarność" 
 
Jacek Jerz   Andrzej Sobieraj  
Ziemia Radomska  
26 001  
 
      Dotyczy realizacji praworządności  
 
Mimo upływu roku od podpisania porozumień strajkowych w Polsce nadal pod 
pozorami praworządności kryje się fałsz i bezprawie.  
 
W warunkach pełnej unifikacji władzy gosp., państwowej i politycznej w PRL 
każda prawie sprawa: samorządność załóg, kontrola dystrybucji, dostęp do 
środków masowego przekazu okazują się być płaszczyzną konfrontacji z władzą 
polityczną.  
 
Tak więc hasło: "nie ma chleba bez wolności" należy w Polsce traktować 
dosłownie i rozumieć, że bez praworządności odwracalne będą wszystkie 
zmiany wywalczone po sierpniu.  
 
Dowodów fałszu i bezprawia mógłby dostarczyć każdy delegat Zjazdu na 
przykładach własnego regionu.  
 
Łamanie praworządności przez władze było powodem strajku w ostatnich 
dniach na Śląsku i obecnie pogotowia strajkowego w Częstochowie.  
 
Coraz bardziej nasilają się akcje represyjne wobec funkcyjnych działaczy 
Solidarności, pustym hasłem stają się zapewnienia bezpieczeństwa 
deklarowane członkom Solidarności przez KKP.  
 
Niezrealizowane są punkty 3 i 4 porozumień gdańskich, ustalenie winnych w 
Bydgoszczy i inne sprawy znane delegatom.  
 
Przed związkiem stoi niezmiernie ważne ze względu na problem samorządności 
i wyjścia z kryzysu zagadnienie wyborów do organów przedstawicielskich 
uwarunkowane respektowaniem przez władze Międzynarodowych Praw 
Obywatelskich i politycznych. 



Tymczasem właśnie praworządność zlecona przez KKP działaczom zarządu 
regionu Mazowsze załatwiana jest szczególnie nieudolnie.  
 
Eksperci tego regionu częstokroć będący również eksp. KKP lub działający z 
ramienia KKP prowadzili bezowocne negocjacje z rządem, a w związku narzucali 
od pewnego czasu taktykę wyciszania i ugody.  
 
O bezskuteczności tej metody świadczy choćby omawiana szczegółowo na 
Zjeździe sprawa samorządu.  
 
Wnioskuję, aby Zjazd podjął decyzję o innym zorganizowaniu realizacji tak 
ważnego i szerokiego tematu jak praworządność.  
 
Proponuję aby na szczeblu regionów wszelkie sprawy z tematu praworządności 
załatwiały Komitety Obrony Więzionych za Przekonania jako wyspecjalizowane 
agendy Związku, a na szczeblu krajowym część zagadnień określonych 
tematem: praworządność stosunków społeczno-politycznych w państwie 
przekazać regionowi bydgoskiemu, a imiennie J. Rulewskiemu.  
 
Komitety Obrony Więzionych za Przekonania działając poza Związkiem 
sprawdziły się i należy oczekiwać, że jako agendy zyskają jeszcze większą 
skuteczność. Ponadto Związkowi wygodniej będzie zlecać agendom te sprawy. 
Region Bydgoski natomiast chce załatwiać sprawy praworządności państwa, a 
także dysponuje odpowiednimi ekspertami, i to jest myślę również gwarancją 
skuteczności.  
 
W obecnej sytuacji Związek nie może już pozwolić sobie na deklaracje bez 
pokrycia, ani na dalszą stratę czasu.  
 
Kardynał Wyszyński w swoim testamencie wzywał nas do konsekwencji 
działania i widzimy, że tylko tak można pertraktować z władzami, jeżeli za 
słowami idą czyny.  
 
Tylko tak możemy załatwiać sprawy.  
 
 
 
 
 
 



Serwis Informacyjny BIPS nr 35/209 z 2.X.1981 r., str. 5 
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