
 

 

22.VIII. 1980 r. 

          

              Komisja Rządowa PRL w Gdańsku 

 

POSTULATY PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

zgłoszone na zebraniach Rad Oddziałowych Związku Nauczycielstwa Polskiego  

i uchwalone przez rozszerzone plenum Rady Zakładowej ZNP Politechniki Gdańskiej  

w dniu 22 sierpnia br. 

 

1. Apelujemy do władz PRL o natychmiastowe podjęcie rozmów z Miedzy zakładowym 

(pisownia wg oryginału) Komitetem Strajkowym, jako jedynym autentycznym 

przedstawicielem strajkującego Wybrzeża. Uważamy, że postulaty przedstawione przez 

MKS nie zawierają elementów wystąpień antysocjalistycznych. 

2. Uznajemy postulaty Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z dnia 18 sierpnia 

br. jako podstawę do negocjacji z Komisją Rządową. 

3. Żądamy pełnej prawdziwej i autoryzowanej informacji w środkach masowego 

przekazu o zasięgu ogólnopolskim o sytuacji na Wybrzeżu, Żądaniach klasy 

robotniczej reprezentowanej przez MKS oraz Żądamy udostępnienia środków masowego 

przekazu przedstawicielom MKS. 

4. Domagamy się natychmiastowego rozpatrzenia sytuacji w kraju przez Sejm PRL. 

5. Żądamy możliwości stworzenia niezależnych związków zawodowych, zgodnie z 

konwencją Nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, ratyfikowaną przez PRL w dniu 

11 grudnia 1956 r., w tym wyposażenia związków zawodowych w prawo do organizowania 

strajków. 

6. Uważamy, że związki zawodowe winny sprawować stałą, bieżącą kontrolę poziomu 

życia swych członków i na tej podstawie negocjować umowy o pracę w okresach nie 

dłuższych niż jeden rok. 

7. Związki zawodowe powinny dysponować wolną, nie cenzurowaną prasą oraz dostępem 

do innych środków masowego przekazu. 

8. Uważamy, że funkcyjni działacze związków zawodowych nie mogą być jednocześnie 

działaczami organizacji politycznych. 

9. Domagamy się rozszerzenia skutecznej walki z przybierającym na sile 

alkoholizmem. 

10. Domagamy się wprowadzenia większej autonomii i samodzielności uczelni i 

powrotu do wybieralności wyższych władz uczelni. 

11. Żądamy wnikliwego rozpatrzenia organizacji, stanu bazy materialnej i warunków 

pracy nauczycieli szkolnictwa podstawowego i średniego. 

12. Żądamy zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, zarówno teraz jak i w przyszłości, 

wszystkim pracownikom Politechniki Gdańskiej uczestniczącym aktywnie z 

upoważnienia Rady Zakładowej ZNP w działaniach związanych z akcją strajkową, w 

sensie nie wywierania na nich presji i stosowania wobec nich jakiejkolwiek sankcji 

z tytułu ich obecnej działalności. 

 

Rozszerzone Plenum Rady Zakładowej ZNP Politechniki Gdańskiej 

 

 


