
PROTOKÓŁ 
ustale w sprawie wniosków i postulatów Midzyzakładowego 

Komitety Strajkowego z Komisj Rzdow w Szczecinie 
 

W wyniku przeprowadzonych dyskusji i rozpatrzenia zgłoszonych wniosków i postulatów 

przyjto nastpujce ustalenia: 

- Uzgodniono, e w oparciu o opini ekspertów, bd mogły powstawa samorzdne 

Zwizki Zawodowe, które bd miały socjalistyczny charakter zgodnie z Konstytucj 

PRL, przy przyjciu nastpujcych zasad: . 

Komitety Strajkowe z chwil zakoczenia strajku staj si Komisjami Robotniczymi, 

rozpisuj one w miar potrzeb powszechne, bezporednie, tajne wybory do Władz 

Zwizków Zawodowych. Prowadzone bd prace nad przygotowaniem Ustawy, Statutów 

i innych dokumentów okrelonych w art. 3 Konwencji Nr 87, w tym celu opracowany 

zostanie odpowiedni harmonogram pracy. 

- Uzgodniono opracowanie przez rzd konkretnego programu zaopatrzenia rynku 

 w artykuły ywnociowe i podanie go do szerokiej wiadomoci do dnia 31 grudnia 1980 

roku. 

- Wyjaniono, e bdzie wprowadzona stopniowa podwyka płac wszystkich grup 

pracowniczych, a przede wszystkim płac najniszych. Uzgodniono jako zasad, 

e płace bd podnoszone w poszczególnych zakładach i grupach branowych. 

Podwyki bd realizowane przy uwzgldnieniu specyfiki zawodów i bran 

w kierunku podwyszenia uposaenia o jedn tabel płac bd odpowiedniego 

zwikszenia innych elementów płac lub grupy zaszeregowania. 

W odniesieniu do pracowników umysłowych przedsibiorstw podniesienie uposaenia  

o jedn kategori osobistego zaszeregowania.  

- Uzgodniono, e do dnia 31 grudnia 1980 roku zostanie okrelony poziom tzw. minimum 

socjalnego i podany do publicznej wiadomoci. Po analizie moliwoci 

budetowych Pastwa od dnia l stycznia 1981 roku zostan podniesione do odpowiedniej 

wartoci najnisze renty i emerytury. 

- Uzgodniono zasad, e pracownikom, którzy utracili zdrowie w zwizku z wykonywan 

funkcj w zakładzie pracy naley utrzyma zarobki nie nisze ni na 

poziomie poprzedniego stanowiska pracy. Do dnia 30 wrzenia 1980 roku. rzd 

przedstawi Sejmowi propozycj nowej treci art. 217 i 218 Kodeksu Pracy zgodnie  



z ustalon zasad.  

- Uzgodniono, e w terminie do dnia 31 grudnia 1980 roku zostanie przeprowadzona 

analiza moliwoci Pastwa i okrelona wysoko miesicznego zasiłku, przysługujcego 

kobiecie bdcej na trzyletnim urlopie macierzyskim. W terminie do dnia 31 grudnia 

1980 roku rzd wystpi do Sejmu z projektem odpowiedniej modyfikacji w tym zakresie 

art. 186 Kodeksu Pracy.  

- Uzgodniono zrównanie zasiłków rodzinnych dla wszystkich grup zawodowych do 

poziomu pracowników Wojska i Milicji. Zrównanie powinno nastpi w trzech równych 

ratach rocznych. Pierwsza rata l stycznia 1981 roku. 

- Wyjaniono, e „Pakty Praw Człowieka" oraz „Akt Kocowy Konferencji  

w Helsinkach” zostały wydane drukiem przez wydawnictwa PRL.  

Zostan one ponownie wydane w formie broszur.  

- Ustalono, e wszyscy strajkujcy pracownicy, a w szczególnoci wybrani 

przedstawiciele załóg, nie ponios adnych represji i nie bd szykanowani w jakikolwiek 

inny sposób w zwizku z całokształtem prowadzonej działalnoci strajkowej, z wyjtkiem 

popełnionych przestpstw pospolitych.  

- Stwierdzono, e działacze polityczni nie bd represjonowani, jeeli działalnoci swoj 

nie bd w sposób przestpczy godzili w ustrój socjalistyczny i podstawowe interesy PRL 

lub nie popełni przestpstw pospolitych. Tworzenie organizacji moe nastpowa 

zgodnie z ustawodawstwem PRL. 

- Stwierdzono, e pomylnie rozwija si dialog midzy Kociołem Rzymsko-Katolickim  

a Pastwem. Umoliwia si bdzie szerszy dostp do rodków masowego przekazu. 

- Uzgodniono wmurowanie w rejonie Bramy Głównej Stoczni tablicy upamitniajcej 

ofiary wydarze z grudnia 1970 roku. Forma i tre tablicy zostan 

uzgodnione: z Dyrekcj Stoczni, z Architektem miasta Szczecina i Komisj Mieszan 

powołan przez rzd PRL. 

 Termin realizacji — do 17 grudnia 1980 roku. 

- Uzgodniono za niezbdn dalsz popraw lecznictwa w Polsce, a w szczególnoci 

zaopatrzenia w leki i ujednolicenia opłat za leki dla ubezpieczonych. Utrzyma w mocy 

dotychczasow nieodpłatno za leki dla rencistów, emerytów, kolejarzy i wojska. 

- Przyjto za konieczno zahamowanie wzrostu cen towarów powszechnego uytku 

poprzez wzmoon kontrol sektora pastwowego i prywatnego, a w szczególnoci 

zaprzestania tzw. „cichej podwyki cen”. 

- Ustalono zasad, e dystrybucja art. ywnociowych w sklepach wewntrznych 



przedsibiorstw i instytucji bdzie oparta na takich samych warunkach. 

- Ustalono, e zostanie dokonana poprawa zaopatrzenia ludnoci w miso do dnia 31 

grudnia 1980 roku. Równoczenie w tym samym terminie zostanie przedstawiony 

program poprawy zaopatrzenia ludnoci w miso z uwzgldnieniem ewentualnej 

moliwoci wprowadzenia systemu kartkowego. 

- Uzgodniono, e w sklepach „Pewexu" nie bdzie prowadzona sprzeda deficytowych 

artykułów powszechnego uytku produkcji krajowej. 

- Uzgodniono, e zostan podjte niezbdne działania majce na celu wyjanienie 

zaistniałej sytuacji i powodów jej powstania. Odpowiednie wnioski w tym zakresie 

zostan podane do wiadomoci publicznej, a w przyszłoci reakcja na powstałe 

nieprawidłowoci bdzie szybka i skuteczna. 

- Uznano za bardzo wane polepszenie zaopatrzenia w materiały wszystkich zakładów 

pracy (pastwowych i spółdzielczych). 

- Uzgodniono, e ludzie zwolnieni za działalno strajkow w latach 1970-80 zostan 

przyjci do pracy na drodze indywidualnego rozpatrzenia poszczególnych wniosków 

przez Dyrekcj i Zwizki Zawodowe. 

- Ustalono, e do dnia 30 listopada 1980 roku zostanie przedstawiony sposób realizacji 

ograniczenia działania cenzury PRL. 

-Uzgodniono opracowanie: przedstawienie do dnia 31 grudnia 1980 roku zasad i sposobu 

realizacji programu wprowadzania wszystkich wolnych, płatnych sobót lub innego 

sposobu regulacji skróconego czasu pracy. 

- Ustalono, e zostanie przedstawiony przez rzd program rozwizania kwestii 

mieszkaniowej z zagwarantowaniem, aby okres oczekiwania nie trwał dłuej ni pi lat. 

- Przyjto zasad, aby pracowników niesprawdzajcych si na stanowiskach 

kierowniczych przesuwa na nisze a nie równorzdne. 

- Uzgodniono, e od l stycznia 1981 roku zostanie zwikszona wysoko diet. W sprawie 

tej propozycje przedstawione zostan przez rzd do 30 wrzenia 1980 roku. 

- Do szkół dla przodujcych robotników i na kursy zawodowe na koszt zakładów mona 

kierowa tylko pracowników wyróniajcych si w pracy zawodowej i tych, którzy 

poprzez utrat zdrowia zmuszeni s do zmiany stanowiska pracy. Do tych szkół i na 

kursy zawodowe delegowa bd Zwizki Zawodowe w porozumieniu z kierownictwem 

zakładu. 

- Uzgodniono, e władze pastwowe opracuj w terminie do 31 grudnia 1980 roku 

zmodyfikowan Kart Stoczniowca uwzgldniajc równie rozwizania socjalne 



i wynikajce z Karty Stoczniowca dotyczce pracowników przedsibiorstw zatrudnionych 

na terenie Stoczni.  

- W czasie trwania strajku mona uruchomi pracownikom załóg strajkujcych 

zaliczki w wysokoci 40% stawki płac wynikajcej z kategorii osobistego 

zaszeregowania. Po przystpieniu do pracy pracownicy otrzymaj 100% zarobku 

wynikajcego z kategorii osobistego zaszeregowania za czas strajku. 

- Uzgodniono, e tre kocowego porozumienia ogłoszona zostanie w całoci  

w lokalnych rodkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz przekazana 

w całoci PAP celem zamieszczenia w serwisie informacyjnym. 

 

Postanowienia kocowe 
W wyniku pracy Komisji Rzdowej i Midzyzakładowego Komitetu Strajkowego  

w Szczecinie, przygotowano i podpisano porozumienie. 

Prezes Rady Ministrów powoła Komisj Mieszan składajc si z przedstawicieli 

rzdu, robotników i władz wojewódzkich (po pi osób). Przewodniczcymi Komisji 

bdzie przedstawiciel rzdu, a zastpcami: przedstawiciel robotników i przedstawiciel 

władz wojewódzkich, tworz oni Prezydium Komisji. Zadaniem Komisji bdzie czuwanie 

nad realizacj ustale porozumienia i informowania załóg o przebiegu pracy Komisji  

i realizacji porozumienia. 

W przypadku powstania spornych kwestii, strony — przed podjciem jakichkolwiek 

działa — maj obowizek wzajemnych konsultacji w ramach Prezydium Komisji lub 

całym składzie Komisji. 

Midzyzakładowy Komitet Strajkowy apeluje do wszystkich załóg zakładów pracy  

o podjcie wszelkich stara zmierzajcych do nadrobienia w jak najkrótszym czasie strat 

jakie gospodarka narodowa poniosła w wyniku przestoju w pracy. 

 

ZA MIDZYZAKŁADOWY      ZA KOMISJ RZDOW 

KOMITET STRAJKOWY 

1. Przewodniczcy MKS     1. Wicepremier  

Marian Jurczyk       Kazimierz Barcikowski 

 

2. Wiceprzewodniczcy MKS               2. Z-ca Członka Biura Politycznego 

Kazimierz Fischbein      Sekretarz KC PZPR  

Andrzej abiski 



3. Wiceprzewodniczcy MKS          3. I Sekretarz KW PZPR w Szczecinie 

Marian Juszczuk             Janusz Brych  

 

 

Szczecin, dnia 30 sierpnia 1980 roku 

 


