
Projekt Porozumienia o współpracy i współdziałaniu
Śląskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy i Śląskiej Rady Wojewódzkiej „Pokolenia” 

w Katowicach 

Partia  Nowa  Lewica  i  Stowarzyszenie  „Pokolenia”  mają  wspólny  PPS  –owski  rodowód
programowy i ideowy. Skupiają ludzi, których wartościami nadrzędnymi jest sprawiedliwość
społeczna, demokracja oraz patriotyzm. 
Domagamy  się  uczciwej  oceny  roli  pokoleń  Polaków  w  różnych  etapach  rozwoju  naszej
Ojczyzny. Domagamy się odkłamania historii i równych szans startu życiowego młodzieży ze
środowisk robotniczych oraz socjaldemokratycznych.
W naszych programach do wspólnych założeń należy: 
- umocnienie związków Polski z Unią Europejską 
-  sprawy edukacji 
- umacnianie roli samorządów 
- sprzeciw wobec klerykalizacji państwa
- upodmiotowanie kobiet
- niezawisłość sądów 
- działalność na rzecz ochrony środowiska. 
Uważamy,  że  wspólne  porozumienie  zwiększy  skuteczność  naszych  działań  i  poprawi
sprawność organizacyjną obu organizacji. 
Nasza  współpraca  z  pewnością  będzie  okazją  na  wykorzystanie  naszej  wiedzy,
doświadczenia,  umiejętności  i  będzie  efektywną,  ponieważ  znaczna  część  członków
„Pokoleń” należy do Nowej Lewicy. 

&1
Podstawą porozumienia NL i Stowarzyszenie „Pokolenia” będzie wspólny udział i organizacja
różnego rodzaju kampanii  programowych. Podpisane porozumienia obliguje kierownictwo
ogniw i członków organizacji do współdziałania w organizacji imprez, spotkań, wieców czy
manifestacji na terenie województwa Śląskiego. 

&2
NL i Pokolenia poprzez konsultację, wymianę opinii oraz wspólne ekspertyzy dążyć będą do
ustalania wspólnego stanowisk naszych działań programowych i spraw Regionu.

&3
Wspólny  potencjał  możliwości  obu  organizacji  pozwoli  przywrócić  poszanowanie  prawa,
godności  ludzkiej,  wolności  światopoglądowej.  Musimy  więc  zacieśnić  współpracę,
wykorzystać  doświadczenia,  zaangażowania  i  aktywność  społeczną,  będziemy  wtedy
partnerami, kiedy będzie wiele kampanii programowych, takich jak: 

- Wybory do Sejmu i Senatu,
- Wybory Samorządowe,
- Wybory do Europarlamentu,
- Wybory na Prezydenta RP.

NL  i  Pokolenia  będą  aktywnie  wspierały  uzgadnianych  wcześniej  kandydatów  do  władz.
Członkowie  naszych  organizacji  będą  aktywnie  uczestniczyć  w  pracach  zespołów
programowych i komisji wyborczych.



&4
Obie  strony  wyrażą  wolę  i  gotowość  udziału  w  spotkaniach  koleżeńskich  z  udziałem
działaczy, członków i sympatyków lewicowych, w kontaktach osobistych i indywidualnych,
pomagać sobie nawzajem. Uczestniczyć w uroczystościach państwowych i obchodach rocznic
organizowanych przez NL i Pokolenia. 

&5

Organizowanie  cyklicznych  spotkań  „Ludzie  Lewicy”  mające  na  celu  poznanie  działaczy  i
organizacji, pokazanie sylwetek obecnych i byłych samorządowców jak i osób zajmujących
znaczące stanowiska w administracji państwowej i samorządowej. 

&6
Obie strony wyrażą wolę i gotowość wzajemnej pomocy na szczeblu ogniw terenowych NL i
Pokoleń  poprzez  wzajemny  udział  w  strukturach  organizacji  i  we  władzach  ogniw
terenowych.  Dotyczy  to  również  pomocy  przy  organizowaniu  imprez  i  działań
programowych. 

&7
NL  udostępni  korzystanie  z  lokali  na  organizację  spotkań,  narad  kół  Pokoleń  po
wcześniejszym uzgodnieniu terminów z Przewodniczącymi Powiatowymi NL. 

Niniejszy  zapis  obejmuje  wszystkie terenowe ogniwa Pokoleń jak  i  Rady  Powiatowe oraz
Miejskie Nowej Lewicy. 


