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DEKLARACJA POLITYCZNA
KONGRESU KRAJOWEGO UNII WOLNOŚCI”.
 

Kongres Krajowy „Unii Wolności”, obradujący w Warszawie w dniach

28 LUTEGO - 1 MARCA 1998 roku , wyraża zadowolenie, że rządy w kraju

przejęły  ugrupowania  Polski  Posierpniowej  ,  zdecydowane  przyśpieszyć

reformy państwa i gospodarki, konieczne a niezrealizowane przez poprzednią

koalicję.  

KONGRES potwierdza  decyzję  kierownictwa  Unii  Wolności  zawarcia

koalicji z Akcją Wyborczą „Solidarność”. Za jej niezbędne spoiwo uważamy

wspólne  elementy  programów,  unikanie  skrajności  politycznych  oraz

wzajemną  lojalność.  Na  tych  zasadach  deklarujemy  wolę  zgodnego

współdziałania  z  AW”S”,  potwierdzamy  podstawy  umowy  koalicyjnej.

Wyrażamy zarazem pogląd, że obecny skład koalicji jest jedynym sposobem

realizowania celów obu ugrupowań. 

KONGRES ma zaufanie do rządu premiera Jerzego Buzka. Liczymy, że

zerwie  on  z  biernością  i  kunktatorstwem  w  rządzeniu,  które  cechowały

minione  cztery  lata.  Oczekujemy  zerwania  z  upolitycznianiem  państwa  i

gospodarki, ze stawianiem interesów partyjnych i prywatnych ponad interes

państwa, ze stanem ciągłych sporów między ministrami. Liczymy, że rząd, za

sprawą  obu  ugrupowań,  połączy  wysokie  morale  w  życiu  publicznym,  z

energią i politycznym umiarem.

KONGRES  aprobuje  uchwalenie  budżetu  odsuwającego  groźbę

gospodarczej  destabilizacji,  przyjęcie  konkordatu,  podjęcie  reformy

powiatowej  i  wojewódzkiej  a  także  reformy  oświaty.  Ze  zrozumieniem

przyjmujemy trudności  rządu  na  początku  jego misji.  Oczekujemy jednak

szybkiego  zakończenia  procesu  konstytuowania  władz w  centrum i  terenie,

przy pełnym przestrzeganiu koalicyjnych uzgodnień. Oczekujemy sprawnego



zorganizowania  pracy  gabinetu  i  jego  współdziałania  z  większością

parlamentarną.  Od  tego  zależy  skupienie  koalicji  i  rządu  na  realizacji

wspólnego programu. 

KONGRES niepokoją konflikty między rządem i prezydentem. Poważne

zadania  stojące  przed  Polską  nie  pozwalają  tracić  czasu  na  spory  między

władzami.  Interes  państwa  wymaga  wzajemnego  poszanowania  osób  i

urzędów, oraz odsunięcia rywalizacji i walki politycznej od sfer wymagających

współdziałania władz. Unia Wolności stała zawsze na stanowisku, że różnice

polityczne nie mogą być stawiane ponad potrzebę dialogu i współdziałania w

rozwiązywaniu spraw dla kraju najważniejszych.  Takiej postawy oczekujemy

od opozycji.

KONGRES ocenia krytycznie zachowania SLD i PSL. Wróciły one do

politycznej nieodpowiedzialności, którą już wcześniej pokazały wobec rządów

solidarnościowych.  Nierzetelne krytyki początków transformacji, milczenie o

własnych  błędach  ,  niejasne  stanowisko  SLD  wobec  niedawno  jeszcze

popieranej  reformy  powiatowej  i  wojewódzkiej  ,  to  przykłady  postawy

opozycyjnej, która podsyca bez żadnej potrzeby konflikty polityczne i osłabia

autorytet porządku demokratycznego w Polsce. 

KONGRES zwraca się do członków Unii Wolności z wezwaniem o dalsze

umacnianie  pozycji  naszej  partii  we  wszystkich  środowiskach  i  zakątkach

kraju.  Jesteśmy  największą  partią  i  jedną  z  głównych  sił  politycznych  w

Polsce.  Tę  rolę  musimy  potwierdzić  także  w  wyborach  samorządowych.

Koleżankom  i  Kolegom,  pełniącym  funkcje  państwowe,  Kongres  życzy

sukcesów  w  pracy  dla  dobra  publicznego  i  przypomina  pierwszy  punkt

deklaracji  III  Kongresu  „Jesteśmy  ludźmi  sierpnia”.  Stwierdza  on,  że

„Jesteśmy partią, która traktuje władzę  jako służbę a nie łup, która stawia

wyżej to, co trzeba zrobić dla kraju, od tego, co można zdobyć dla siebie”.

Taką partią Unia Wolności pozostaje.

KONGRES  zapewnia  wyborców  Unii  Wolności  i  obywateli  naszego

kraju,  że nie  porzucimy naszych zobowiązań. Strzec będziemy w kraju i  w

Unii  czystych rąk w polityce, pojmowania władzy jako służby publicznej,  a



także wielkiej idei wolności, którą nosimy w nazwie. Będziemy działać na rzecz

zgodnej współpracy władz publicznych, tak by spełnić postulat poprzedniego

Kongresu, by rządy Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności przeszły do

historii  ojczystej  jako  rządy,  „które  wysiłku  dotychczasowych  lat

niepodległości  nie  zagubiły,  lecz  ich  rezultaty  powiększyły  i  utrwaliły  dla

wspólnego dobra Rzeczpospolitej i jej Obywateli”. 
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