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CONFERENCE DESCRIPTION

Solidarity
as a communion and brotherhood

of working people
(PL: Solidarność jako wspólnota i braterstwo ludzi pracy)

Organizers:

• Pontifical Academy of Social Sciences
• The International Center for Study of the Phenomenon of Solidarność

(PL: Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności – MCBFS)
– a research unit of the Pontifical University of John Paul II in Krakow, working

in cooperation with The National Commission of the NSZZ “Solidarność”

November 19-20, 2021
Rome (or online)

The two-day conference “Solidarity as a communion and brotherhood of working
people” planned for November 2021 at the Pontifical Academy of Social Sciences in
Rome will focus on the need to revive the spirit of Solidarność at the international level.

The idea of solidarity, which became concrete in the testimony of Polish workers
and The Independent, Self-Governing Trade Union "Solidarność" (NSZZ "Solidarność")
forty years ago, has not lost its relevance. It has opened a new phase in the history of
the Workers Movement, after the collapse of the Marxist ideology that dominated the
Workers Organizations and has given a new relevance to those trends in the Workers
Movement that have affirmed the principles and vision of Christian Social Doctrine (the
CLAT and the Argentinian Workers Movement in Latin America, the ACLI and CISL in
Italy etc.). It requires a deepening and creative development due to the political and
economic changes that have taken place in the world since August 1980. In our opinion,
a deepened and modernized understanding of the idea of solidarity, expressed in the
light of Catholic social teaching, has the potential to solve the crises faced by working
people globally.



Organizatorzy: 
Papieska Akademia Nauk Społecznych
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

Opis konferencji 
wudniowa konferencja Solidarność jako wspól-
nota i braterstwo ludzi pracy zaplanowana 
na 19-20 listopada 2021 w Papieskiej Akademii 
Nauk Społecznych w Rzymie ma dotyczyć po-

trzeby ożywienia ducha Solidarności na poziomie mię-
dzynarodowym. 

Idea solidarności, która czterdzieści lat temu skonkre-
tyzowała się w świadectwie polskich robotników 
i NSZZ Solidarność, nie straciła swojej aktualności. 
Otwarła ona nowy rozdział dla ruchów robotniczych 
poprzez doprowadzenie do upadku ideologii marksi-
stowskiej. Obecnie wymaga ona jednak pogłębienia 
i twórczego rozwoju z powodu przemian politycznych 
i gospodarczych, jakie miały miejsce w świecie 
od sierpnia 1980. Naszym zdaniem pogłębione 
i uwspółcześnione rozumienie idei solidarności, wyra-
żone w świetle katolickiej nauki społecznej, ma poten-
cjał do rozwiązania kryzysów, z jakimi zmagają się lu-
dzie pracujący na całym świecie. 

Diagnoza tych kryzysów nie jest jeszcze zakończona, 
ale wystarczy dostrzec, że obecnie społeczność robot-
ników została w dużej mierze zakłócona. Nowe formy 
pracy izolują coraz więcej pracowników, pozostawiając 
ich samych przed wolnym i często zmanipulowanym 
rynkiem. 

Przepisy międzynarodowe w sprawie taryf celnych 
i handlu skutkują zglobalizowaniem kapitału i handlu, 
podczas gdy obrona praw pracowniczych pozostała 
jedynie na poziomie krajowym. W rezultacie wielki biz-
nes może łatwo przesunąć miejsca pracy do krajów, 
które oferują niskie płace, niski poziom ochrony praw 
pracowniczych i brak poszanowania godności pracow-
ników. Na istniejącą sytuację nakładają się również do-
datkowe trudności związane z pandemią. 

Dlatego istnieje potrzeba umieszczenia wspólnoty ro-
botników w centrum życia narodów, aby każdy pra-
cownik był twórczym podmiotem własnej pracy. 

W tym celu pragniemy zuniwersalizować polskie do-
świadczenie solidarności i ożywić jej ducha, ale już nie 
w wymiarze lokalnym, narodowym, lecz globalnym, 

aby powszechnie dostrzegano godność pracy czło-
wieka a wszyscy uczestniczy życia gospodarczego byli 
objęci sprawiedliwym prawem i mogli liczyć na ucz-
ciwe wynagrodzenie. 

Powstanie i rozwój Solidarności w Polsce było możliwe 
dzięki silnym inspiracjom chrześcijańskim i katolickiej 
nauki społecznej. Ta myśl jest obecna także i dzisiaj, 
bowiem   Magisterium Kościoła odpowiada na wyzwa-
nia współczesności. Dlatego podczas konferencji 
chcemy nawiązać do tego nauczania a szczególnie 
do nowej encykliki Papieża Franciszka Fratelli tutti, 
który w ostatnich latach był i jest głównym orędowni-
kiem osób biednych, marginalizowanych i wykluczo-
nych. 

Nawiązując jeszcze do roli chrześcijaństwa w kształto-
waniu się polskiego doświadczenia solidarności pra-
gniemy podkreślić jak ważną rolę dla ludzi pracy od-
grywała Eucharystia, która jest źródłem życia chrześci-
jańskiego. Eucharystyczne doświadczenie komunii 
miało wpływ na polskie doświadczenie solidarności, 
na budowę wspólnoty i braterstwa między robotni-
kami a następnie między członkami różnych grup spo-
łecznych i zawodowych. Była to wspólnota ponad po-
działami i ponad partykularnymi interesami jednostek. 

Z kolei wśród bogactwa inspiracji zawartych w katolic-
kiej nauce społecznej chcemy zwrócić szczególną 
uwagę na harmonizującą z ideą solidarności koncepcję 
nowej ekonomii (Ekonomii Franciszka) i potrzebą no-
wego ruchu pracowniczo-związkowego. Omówimy 
wyzwania związane ze światową ekonomią przed jak 
i w dobie pandemii. Chcemy się skoncentrować 
na globalizacji praw pracowniczych i zagrożeniach 
z tym związanych, z równoczesną próbą wskazania 
rozwiązania. Globalizacja ekonomii i praw pracowni-
czych to zagadnienia, które zostały wpisane w pro-
gram działań Międzynarodowego Centrum Badań nad 
Fenomenem Solidarności. Chcielibyśmy, żeby obrady 
zostały zwieńczone „okrągłym stołem” pomiędzy 
przedstawicielami związków zawodowych, ruchów 
społecznych, ludzi nauki i Kościoła.
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Program 
DZIEŃ I – KONCENTRACJA NA OSOBIE LUDZKIEJ I WSPÓLNOCIE PRACY 

Wprowadzenie 
09:30-09:45 Abp. Marcelo Sánchez Sorondo  

Kanclerz Papieskiej Akademii Nauk Społecznych 
09:45-10:00 Abp. Marek Jędraszewski 

Metropolita Krakowski, Wielki Kanclerz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

10:00-10:15 Piotr Duda  
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 

10:15-10:30 Prof. Stefano Zamagni  
Przewodniczący Papieskiej Akademii Nauk Społecznych 

Sekcja I – Od eucharystycznego doświadczenia komunii do polskiego doświadczenia solidarności 
Prowadzący: Prof. Stefano Zamagni 
10:30:10:50 O globalizacji idei solidarności  

Prof. Rocco Buttiglione  
Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem 
Solidarności 

10:50-11:10 Powstawanie filozofii solidarności w Polsce  
Ks. prof. Władysław Zuziak  
Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności  

11:10-11:30 Dyskusja 

11:30-11:50 Przerwa 

Sekcja II – Ekonomia Franciszka i nowy ruch pracowniczy  
Prowadzący: Prof. Rocco Buttiglione  
11:50-12:10 Nowe formy solidarności w świetle nauczania Jana Pawła II  

Prof. Stefano Zamagni  
12:10-12:30 Ekonomia Franciszka jako postulat stworzenia nowego systemu solidarności społeczno-gospodarczej 

Prof. Zbigniew Krysiak  
12:30-12:50 Rola polityki budżetowej w solidarności gospodarczej  

Prof. Jeffrey Sachs 
12:50-13:10 Dyskusja 

13:10-15:00 Przerwa 

Sekcja III – Wyzwania moralne i społeczne związane z światową ekonomią i pandemią COVID-19  
Prowadzący: Prof. Joanna Mysona Byrska 

15:00-15:20 O transformacji wymiaru sprawiedliwości i zrównoważonym rozwoju. Dlaczego w dobie pandemii 
COVID-19 potrzebujemy aktywne chrześcijańskie głosy w debacie na temat ekologii i gospodarki 
światowej  
Prof. Marek Rymsza 

15:20-15:40 Rola szczepionek przeciw COVID w kontrolowaniu pandemii SARS-CoV-2 
Prof. Katarina Le Blanc 

15:40-16:00 Gospodarka i rynek pracy w okresie pandemii COVID-19 – obrona interesów pracowniczych vs. troska 
o wspólne dobro  
Jarosław Lange 

16:00-16:20 W kierunku odnowionego ruchu robotniczego w Ameryce Łacińskiej opartego na solidarności i 
braterstwie w czasach Przemysłu 4.0 
Prof. Rodrigo Guerra Lopez 

16:20-16:30 Przerwa 

16:30-17:00 Dyskusja 
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DZIEŃ II – KONCENTRACJA NA GLOBALIZACJI PRAW PRACOWNICZYCH I ZAGROŻENIACH Z TYM 
ZWIĄZANYCH – PRÓBA WSKAZANIA ROZWIĄZANIA 

Sekcja IV– Globalizacja ekonomii i praw pracowniczych 
Prowadzący: ks. prof. Władysław Zuziak 

10:00-10:20 Solidarność w ubezpieczeniach społecznych na przykładzie polskiego systemu emerytalnego  
Prof. Marcin Zieleniecki 

10:20-10:40 Ocena niektórych współczesnych praktyk zarządzania ludźmi w świetle Laborem exercens  
Dr Paulina Bednarz-Łuczewska 

10:40-11:00 Cyfrowa solidarność i ekonomia z nową duszą  
Prof. Gustavo Beliz 

11:00-11:20 Od peryferii do centrum. Jak argentyńskie związki zawodowe inspirowane są nauczaniem Papieża i 
przykładem Solidarności? 
Gustavo Vera 

11:20-11:50 Dyskusja 

11:50-12:20 Przerwa 

Sekcja V – „Okrągły stół” pomiędzy przedstawicielami Kościoła, świata nauki, związków zawodowych i ruchów 
społecznych 
Prowadzenie dyskusji: Dr Paulina Bednarz-Łuczewska 
12:20-14:20 Uczestnicy dyskusji:  

Rocco Buttiglione 
Piotr Duda 
Krzysztof Wielecki  
Marco Bentivogli 
Joaquín Pérez da Silva 

14:20 Zakończenie konferencji 
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