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POROZUMIENIE

pomledzy KomieJ g Rzqdowq .n a k ledzie r

1-" Przewodnlczgcy lllnlstar Naukl, szkornictyre wy2szego
t Technlkl Janus z G6rskl

CzlonkowLe r

,'2* Podsekreterz Etenu w MNSz!V1T Mleczysleul Kazlmlerczuk

3. T Zaetepcn Mlnletra Zdrowla 1 Opiekl SpoleczneJ

J6zef Grenda

4" wleemlnlster w MlnlsterBtwie pracy, plac t spraw socJalnych

Janusz Obodawgkl

5o wlcemLntster w Fllnls t€rBt'vr-1e przemyslu chenrlcznego
Eduvard Grzywa

6o Wloeprzewodnlczecy Gl6wnegc Kornltetu Kultury FlzyczneJ 1 Sportu
Bogus&aw Rybe

7 " Dyrektor Dopartamontu Kedr L zatrudnlenle f,+ MfJSzwlr
.Jacel< Kornsckl

8. Oyrektor Departarn€ntu Planorcania l Flnaneo.olanla w MNSzltlT
Jerzy Sebllk

9, Dyrektor Depertamentu Studidvr j- Badari unllergvtocklch, Ekcno-
rnlcznych l.Pedegoglcznyeh iru F1NSziVlT Janusrsteperskl

1C. Wlcedyrektsr DepertFmentu KoordynacJl Plan6,a RczwoJu Naul<1
1 Techntki yt MNSzWiT Frencis zek F,talickl

7i. WlcerJt'?ektor Departamentu Ekonomlczno-Prewnoeo vl MIJSzWIT

Hanna lYrdbel

12. Oyrektor ZarzEdu Szkdtr Artyerycznych w Ml(iSz Januez Novlickl
13. Dyrektor Departamentu w FlpMeez. Roman Kulesza

1^+. Dyroktor Departementu w MHZIM t4lroslayv olczyk
15" Dyrektor Bi-ura w polskleJ Akademll Nauk Janusz Sclblor
15. lvlcedyrek tor Dopa rtamentu w Mpplss Zof la Domarleka

L7 " Dyr':l{ tor Generolny PolsklaJ Akedemll}tauk t4srlen waf czek
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oliqt K,omlaJq GdeAsklego Srodowlska Naukowego do rozm6w z Rzqdem r:rr,

rdprezentuJ€ce drodowleka szkd& v,ry2szych, 1ns tytut6w por.skie3
Akademtl Nauk, lnstytut6w naukowo-badawczych oraz lnnych plac6wek
typu naukowo-badawczego zrzeszonych w NSzz "solldarno66. rv sklodzlet.

1" Narlen
'l!.. Robert
3, JgdrzeJ
4. Leslaw
5. Kazlmlorz
6. Stefan
7. WoJclech
8. Jan
9. Merlusz

10" Plstr
11" Boleslaw
t2" Tedeusz
13. Jerzy
7-4 " Je rzy
15" Wladystaw
1G. WoJciech
t7 " Jenzy

Seknetarze s

L. Krzysztif
2o Oigd.erd
3. Kazlmlerz

Cle6Iak
Glg bock I

-'Smulkowskl

Bu czk ows k 1

Grelak
Gomowekl

Charkin
Patkowekl
2ydowo
Mlerzewel<1
Po t ryck 1
i"llIanceJ
Ml Iewsk 1

Salmononlcz
t'lle iewl cz
G rus zeek t
Pcpl nlgls

Keztmlerskl
Sklbskl
Frydel

ro T:e-11=Yle" czgSi punktu I Porozumtenla GdaiskJ-ego z dnla 31"08.1980 r.dotyczqcq podwy2ek plac, uetela s1g co nastgpu36:
J-., Zawlesza sle stosowanle .poetenowleri zawartych w Zarz4dzeniuNr 37 Mrnlstra PPISS z dnle zt,!o.1980 r. w sprawle iodwyzek plac

3 ryyJa!Fle-q_PAN.. oraz w pl6mle Minlstra MlJSzwiT z dnla i6"os"igeoL.dz. OKZ/PL-MM,/fOSS- 27 /AO.

tr.

t pa2dzternlka 19gO r. w szkolachtelych Jednostek dzlalu nauka
nalOglcznych podwy2ek plac
zenls doditku w Jednosikacrr pAN @

d



3' W etosunku- do pracowntkdw 3atrudnl0nycrr w szkolac
* ;::;"i:l':!,1;::iai liFin - 

=" ri ;;;;;;h "d o dzrs r; -;;;l,l':""=y:b
2owvch . k trtrz,,.r r.,r Fzrrmo, . ,.,lXnlgi:d13nych wodlug =u"" 

j u.ui_-

t/ Jezel1 kwota dotychgzasoweJ podwy*kl we wszystklch
]81:anlka:1.' *Vi3grodzenra - j es t nirsza od Boo , _ zt.praoownlk otrzyma wyrdwninle do krvoty-eOO,* zLw formle dodatku'kwor6*"go- ;

Z/ J eiell kurota dllV:l:=asoweJ pocirvyzk.r J es t tuy2sza od8oo,- ztr' pracownlk zechoiru;e oi..yrin" r,vynagrodzenle.

ym na caty k reJ p|Lni-eJ s zyrnl

5. Dodetek, c kt6rym mowa w punktach z 4, nle wplywa naobowlqzul.F"r_t1iu a*anuorvbnla w po"="=*96rnych grupachzawod'wvch, a Jego odebranre *yr"ia lvypowledzenia warunk6wplecy.

rganlzacyJne, zal-Tczene dc
gdporzqdk6wanie rasorroy{e,
bcwego funduszu plac na za_

n€ wygospodarobvane przez po_

podwy2kl p46q, g ktdre3 mowa w punkrachotrzymuJg dodetkowe triity osoOb*ugo-irnar"=,

8' Powy2sze usteLenla stanowlq porozumlenle bran2oyre w rozumle-fllu punktu B Porozumlenia eabn"trufo z cinla 31 slerpnla lgBo r.

rr. ustarenle trybu t hermonografiu prac ustawodawczych nad samo_
rzgCnodclq nauki"

oraz zagwarantowanla JeJ prest12u i rangl spolecznej

7. tla sfLnansowenle
z-- 9, j ednos tkl
ptac o
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przygotowanle zato2sil proJektu
wyzs zYtfi ,

do 15 lutego 1981 l4ykus3g nad proJektem w drodor,vlst<achneukorvych liraJu, tqk'by ?i'll r"zii'i; przodstawienre ostate_cznego proJektu poc obnedy seJnru w eesjl wiosenne3.
- do 30 1is topade lg8o F o ;,a.urriadomlonle drodowls k nauicc,,"lycho zemlerzonych pracach"n:d. proJef5lem ustawy o lns tvrrttachnaukowo-bedawczych /rub J oJ 

' noirerrza .:1\7"" t " i- i rr

do 31 grudnla lgBO r" *:d:ylanle propozycjt i- ,,6r;igdo Minlsterstwa NaukJ-, szrcolni"i*I- wy2szego r T=chn1!<1dotyczgcych proJ ok tu us tervy,

fl:.i?r;i#i*5,1?s1 t" pawolanlo m j-sdzy,-eso'tovreJ kcrn j-s)-L

do 30 czerwca 1gBi. r. przygotowanre zalozofr do proJerctr-ru3 tawy,
do 31 slerpnla r-g81 ro dr,.rsrcusJa rac!. proJoktafl, tai< aby -.bylo motllr^rb J ego p.="irotenie- poc-cbrsdy seJmu ts{ sesJ I
J eslenneJ .

powolanej ds przygetowenle
wy2szym wejdele do 10 ceob .

ns5c" s do zespolu ekspert6yr

Anelog Lcznq zasadg udz*a?u. przecjs tauvlcloll NSzz ,,so1l_ciarno:5i -
Bl:v!_€!o w eidnieslenru 'Jo kbrnisJl, -k;;i" beJ;i; pJ,...i.ulan;*c1€ opracowanla proJ ek tu us ter,vy o tres tytutach neuk$wo_bada_wczych.

iatu przecis tawlcleli i.tSZZ J
2a ewentualnego zespotru 

c*d us t€i.{e o lvize z..1ch s:1<.3tsch

1e1e MNSzi4if ,,lcheCzacy
proJ ek tu nowall zaci:- us E3!tJV
1e1a konsul_towe6 sie otdr+ 'A: rroL, a

i/ pos tanowlono, prowadzlg prace w t€n spos6rr, aby iirozi1:rebylo powoianib zespolr.i i"-;;r""or]uni" pro j ek tu teJ us tawydo 15 s tycznla 1991 r- u

c/ y^zgapole gyr zaps*nla ple udzlatr przedstewlclsJi rrsZz'So11darno66' Jai tv punkcle 3. '

Uczest'nlczecv .w precach komlsJl ustawodawczych p;-zeos tayrlclo-1e NSzz "sdlidarhosJ;-r""trzega3q eobte prawo do rvyrc2enlazdan{ rr odrgbnego rv stacunku d;";n;;iii"" przyJe.Eycn vbrewi'ch etenorrul's!<u, a NSZ= "s6r"1darno6i,, zas trzeiJa eobie prawo

- do 31 grudnle 19BO rnustBwy o ezkolnlctwle

h/

.']
:'-,'''

.6\

q

g"
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obrony swego od rgbneg o .zdanla w kwes tlach ls to tnych przed
slilerowaniem proJektu do SoJmu.

d/ spos6b regul*"Ji utrzymywanla pozlomu ptac do ustElonegopozibmu odnleslenla ,

rrr " \v odnles j-en j-u do t rybu t harmonogromu prac nad sys temam plac
pracownlk6rv instytucJl naukowych Lj'godnlowo co nasrgpuJe :

1- IstnieJqce systemy wynagrod
tutach neukowo-badawczy ch,
w odrodkach bedawczo rozwo

w dzlale nauka tJ" w Jednosnaukowynl-, powlnny bti sko
nia ich zra2nicowanla ni,euz
pracy p"szce€g6lnych grup pracorrlnik6w zetrudn-tonych w tyehins trTtucJ Ech.

2o strony.ustaluJe r.4a 9q czapu wprovredzenls no$rogo systsrnuplec, f undusze dodatk6w t honorari6w w sl<a11 piNtszulir nf ezostanq zmnleJszone,
' 3. l"linLster Nlaukl, SzlcolnLctwa l/iy2szego i Techntkl wraz z Minl-

4, Mlntstor Naukl, Szkolnlctwa
prace nad nowym.systemem pl
,/1. qcznj.e z UrbIdo i. eke p(#d{ri
potrzeby uJednollcenia zas

wykonyruane $i rarnach oboli6z' w. tym r6wnl,ez ne rzecz gosp
chou.rawczych i organizacyJ ny

5. W nowym,:yslemle plac zostane ulvzglqdnrone postulaty dotycz?c{w szczeg6rnodcl uproszczenla systetu -plac przez przyjgcio'

=??i|Y, 
2e plaea poCstawoure stanorsi zdecydcwani.e nujioigl<szqcze*c uposa2e.nLa, Rozwa2one zi)sten€ proo6zycJe dotylzqie usta-ienla wyeoko:"1 uposa2enia zerladntizego'y.l i"Ir soo"eO" ebystworzyc mechntzn elimlnottranla tych prac dodatkorryclr, 

-kt6re
do:iygh?zp? byly wylconya;ene u, cer.ir uzyska nie ;-ekompun" aty zazbyt nlgklo zerobki"

6o l,Y prCIjekcie nale2y roztrlqza6 n"in" nastqpuJqce probieny!
a/ odnlesienle pozlomu piec do pozi-omu plac nejwyzej kwatlfiko-wanych grup zawodowych,

b/ odnleslenle poziomu plac dle zawod6w wsp6lnych z 1nnym1bran2aml do_ pozlomu plac obowlqzu j qcych' ul tiif, U runJ,i"r,w por6vlnywalnych warun\e ,h,
c/ spos6b wzrostt-t plac wyprzedzaJAcy wzrost koszt6w utrzymania

/PKT I Pori:zr.:mienla Gdads klego / na zesadoch o96Inol< raJo-
wych,
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e/ rozpleto66_plac I wewngtrzna struktuf? eystemu plac,ze azc.zeg6lnym uwzglgdnleniem sytuacJl pracownti(6w .'_
zetrudnlonych na etenowlskach asystencklch, edfunka@oraz mtodych pracownlk6' ,

t/ relacJe m19dzy lrpgse2enlem a obowlqzkami dydaktycznyml.
wychowawczyml, badawczyml I organlzacyJnymi,

g/ Jako66 pracy w tym m.ln. dydektykl 1 bedafi"

7, ProJekt nowego Bystemu plac obeJmuJgcy czgdi analttyczng
1 prepozycJe zmlan systemowych zostanle opracowany przaz
Mlnlsterstwo NSzwlT we wsp6lpracy z lnstytucJami naukowyml
do dnla 1 cz6rnca 1981 1., a naqtqpnle konsultowany
1 uzgodnlony z NSZZ "Solldarno6i" w termlnie do dnia

31 paf.t!z6ornlka 1981 r"

8. Nowy syStem wynagrodzesl w lnetytucJach naukowych bgdzle
wdro2ony z dniem 1 etycznla 1982 r.

9. Przyznane dodatki kwotovre do plec obowlgzywai bede do
3_1 grudnia 1981 r. i zostanq wlqczone do nowego sys temu | 1plac.

Strony rowa2q potrzebq 1 nro2llwo6i wprowedzenla w sferzo
naukl uklad6w zblorowych pracy lub zechswanle dotychczeeoweJ
f.ormy ak t6w rzqdewych, przy zachowanlu obowi.qzuJ eceJ zasady-
uzgadntenla proJekt6w akt6w rzqdowych za zwlqzkaml zawodowyml.

Aneks do pkt.III PsrozumlenLa
Wy2ezego 1 Technlkl zastrzege,
wadzenle konsuJ.tacji proJektu
nyml zwlqzkaml zawodowyrnJ-.

r Mlnleter Nauk1, Szkolnlctwe
*-a uwa2a za konieczne przepro-

systemu plac z lnnym1 zalnterq ,ta

Mlni.ster Naukl, Szl<olnlctrrya


