
Uchwała Zarządu Krajowego SLD 
w sprawie Kongresu Programowego Lewicy 

1. Kongres Programowy Lewicy 16 czerwca 2013 r. będzie jednym z najważniejszych wydarzeń 

na scenie politycznej w 2013 roku. Po raz pierwszy w XXI wieku spotkają się różne nurty 

polskiej lewicy. Kongres będzie zarówno wydarzeniem politycznym, jak i programowym oraz 

kulturowym. Kongres przedstawi wspólną koncepcję wyjścia Polski z kryzysu gospodarczego i 

dalszego rozwoju naszego kraju. 

2. Wydarzenie to będzie przełamaniem dominującej dotychczas doktryny neoliberalizmu. W 

jego trakcie zostaną zorganizowana panele dyskusyjne na temat: sytuacji socjalno-bytowej 

społeczeństwa, światowego kryzysu gospodarczego, praw i wolności obywatelskich, sytuacji 

polskiej kultury, lewicy, innowacyjności i nowych technologii. Rada Polityczno-Programowa 

SLD na tę okazję przygotowuje specjalny Raport o Polsce. Odbędą się również imprezy 

towarzyszące, takie jak wystawy oraz prezentacje dorobku środowisk i organizacji lewicy 

społecznej.  

3. Zarząd Krajowy SLD wyraża podziękowanie ugrupowaniom i organizacjom, które wyraziły 

gotowość udziału w Kongresie Lewicy. Spotkanie to jest otwarte dla wszystkich, którzy 

podzielają wartości społeczno-gospodarcze i światopoglądowe lewicy, a zamknięte dla tych 

sił i polityków, którzy żyrują neoliberalne reformy obecnego rządu.  

4. Zarząd Krajowy SLD wyraża zadowolenie, że wszyscy trzej byli prezydenci Rzeczpospolitej, 

przyjęli zaproszenie na Kongres Programowy Lewicy. Stanowi to o wysokiej randze tego 

wydarzenia, a także jest docenieniem roli, jaką polska lewica odegrała w historii naszego 

kraju. 

5. Przed nami Święto Pracy – 1 Maja. W tym roku wspólnie z Ogólnopolskim Porozumieniem 

Związków Zawodowych będziemy manifestować pod hasłem: TAK GODNEJ PRACY!! NIE 

WYZYSKOWI!! 1 Maja będzie demonstracją siły socjaldemokracji i związków zawodowych 

przed Kongresem Programowym. Rozpoczynamy jednocześnie obchody 10. rocznicy 

wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Za rok 1 maja 2014 podsumujemy dotychczasowy 

okres członkostwa.  

 

Warszawa, 17 kwietnia 2013 r. 

 

Stanowisko Zarządu Krajowego SLD 
w sprawie projektu Europy+ 

Sojusz Lewicy Demokratycznej, w nawiązaniu do Uchwały Rady Krajowej SLD z dn. 23.03.2013 
r., traktuje tworzącą się inicjatywę polityczną Europa+, jako konkurencyjną wobec siebie listę 
wyborczą w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. SLD jest gotowy do 
tej rywalizacji, tak jak ze wszystkimi innymi projektami politycznymi. Sojusz wielokrotnie potwierdził 
swoją pozycję na scenie politycznej, wobec tworzonych konkurencyjnych projektów 
centrolewicowych (Socjaldemokracja Polska, Partia Demokratyczna demokraci.pl, Porozumienie dla 
Przyszłości - CentroLewica). Jednocześnie Zarząd Krajowy SLD podkreśla, że zgodnie z art. 5, pkt. 2 
Statutu SLD, członek Sojuszu nie może działać na rzecz konkurencyjnej listy wyborczej. Takie sytuacje 
spotkają się z odpowiednią reakcję właściwych organów statutowych partii. 

 

Warszawa, 17 kwietnia 2013 r. 


