PROTOKÓŁ
porozumienia zawartego przez Komisj Rzdow
i Midzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 31 sierpnia 1980 roku
w Stoczni Gdaskiej
Komisja Rzdowa i Midzyzakładowy Komitet Strajkowy po rozwaeniu 21 da
strajkujcych załóg Wybrzea doszły do nastpujcych ustale:
W sprawie punktu pierwszego, który brzmi: „Akceptacja niezalenych od Partii
i pracodawców wolnych zwizków zawodowych, wynikajca z ratyfikowanej przez PRL
Konwencji
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dotyczcej
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zwizkowych" ustalono:
1. Działalno Zwizków Zawodowych w PRL nie spełniła nadziei i oczekiwa
pracowników.
Uznaje si za celowe powołanie nowych samorzdnych zwizków zawodowych, które
byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracujcej. Nie kwestionuje si prawa nikogo
do pozostania w dotychczasowych zwizkach, a w przyszłoci widzie mona moliwo
nawizania współpracy midzy zwizkami.
2. Tworzc nowe, niezalene, samorzdne zwizki zawodowe. MKS stwierdza, e bd one
przestrzega zasad okrelonych w Konstytucji PRL. Nowe zwizki zawodowe bd
broni społecznych i materialnych interesów pracowników i nie zamierzaj pełni roli
partii politycznej. Stoj one na gruncie zasady społecznej własnoci rodków produkcji
stanowicej podstaw istniejcego w Polsce ustroju socjalistycznego. Uznajc, i PZPR
sprawuje kierownicz rol w pastwie, ani nie podwaajc ustalonego systemu sojuszów
midzynarodowych, d one do zapewnienia ludziom pracy odpowiednich rodków
kontroli, wyraania opinii i obrony swych interesów.
Komisja Rzdowa stwierdza, ze rzd zagwarantuje i zapewni pełne poszanowanie
niezalenoci i samorzdnoci nowych zwizków zawodowych, zarówno co do ich
struktury organizacyjnej jak i funkcjonowania na wszystkich szczeblach ich działania.
Rzd

zapewni

nowym

zwizkom

zawodowym

pełn

moliwo

wypełniania

podstawowych funkcji w zakresie obrony interesów pracowniczych, realizacji potrzeb
materialnych, społecznych i kulturalnych pracowników. Jednoczenie gwarantuje, e
nowe zwizki zawodowe nie bd przedmiotem adnej dyskryminacji.

3. Stworzenie i działalno niezalenych, samorzdnych zwizków zawodowych odpowiada
ratyfikowanym przez Polsk konwencjom Midzynarodowej Organizacji Pracy nr 87
o wolnoci zwizkowej i ochronie praw zwizkowych oraz nr 98 o prawie organizowania
si i rokowa zbiorowych. Wielo reprezentacji zwizkowych i pracowniczych wymaga
bdzie odpowiednich zmian ustawodawczych. W zwizku z tym rzd zobowizuje si do
inicjatyw ustawodawczych dotyczcych w szczególnoci ustawy o zwizkach
zawodowych, ustawy o samorzdzie robotniczym, kodeksu pracy.
4. Powstałe Komitety Strajkowe maj mono przekształcenia si w zakładowe organy
reprezentacji pracowniczych takie, jak Komitety Robotnicze, Komitety Pracownicze,
Rady Robotnicze bd w Komitety Załoycielskie nowych, samorzdnych zwizków
zawodowych.
Midzyzakładowy Komitet Strajkowy, jako Komitet Załoycielski tych zwizków ma
swobod wyboru formy jednego zwizku lub zrzeszenia w skali Wybrzea.
Komitety Załoycielskie funkcjonowa bd do statutowego wyboru nowych władz.
Rzd zobowizuje si do stworzenia warunków dokonania rejestracji nowych zwizków
zawodowych poza rejestrem CRZZ.
5. Nowe zwizki zawodowe winny mie realn moliwo publicznego opiniowania
kluczowych decyzji determinujcych warunki ycia ludzi pracy: zasad podziału dochodu
narodowego na konsumpcj i akumulacj, podziału funduszu konsumpcji społecznej na
róne cele (zdrowie, owiat, kultur) podstawowych zasad wynagradzania i kierunków
polityki płac, a szczególnie zasady automatycznej korektury płac w warunkach inflacji,
wieloletnich planów gospodarczych, kierunków inwestycji oraz zmiany cen. Rzd
zobowizuje si zapewni warunki do pełnienia tych funkcji.
6. Midzyzakładowy Komitet powołuje orodek prac społeczno-zawodowych, którego
zadaniem ma by obiektywna analiza sytuacji pracowniczej, warunków bytowych ludzi
pracy i sposobu reprezentowania interesów pracowniczych. Orodek ten bdzie
dokonywał równie ekspertyz w zakresie indeksu płac i cen oraz proponował formy
rekompensaty. Orodek ten bdzie równie publikował wyniki swych bada. Ponadto
nowe zwizki bd posiadały swoje wydawnictwa.

7. Rzd zapewni przestrzeganie w Polsce przepisów artykułu l pkt. I ustawy o zwizkach
zawodowych z 1949 roku, który mówi, e gwarantuje si robotnikom i pracownikom
prawo do dobrowolnego zrzeszania si w zwizki zawodowe. Nowe powstajce zwizki
zawodowe nie wejd w skład zrzeszenia reprezentowanego przez CRZZ. Przyjmuje si,
e nowa ustawa utrzyma t zasad. Jednoczenie zapewni si udział przedstawicieli MKS
lub komitetów załoycielskich samorzdnych zwizków zawodowych oraz innych
reprezentacji pracowniczych w opracowaniu teje ustawy.
W sprawie punktu drugiego, który brzmi: „Zagwarantowanie prawa do strajku oraz
bezpieczestwa strajkujcym i osobom wspomagajcym" ustalono:
Prawo do strajku bdzie zagwarantowane w przygotowywanej ustawie o zwizkach
zawodowych. Ustawa powinna okreli warunki proklamowania i organizowania strajku,
metody rozstrzygania spornych spraw i odpowiedzialnoci za naruszenie prawa.
W stosunku do uczestników strajku nie mog by stosowana artykuły 52, 64 i 65 Kodeksu
Pracy. Do czasu za uchwalenia ustawy rzd gwarantuje strajkujcym i osobom
wspomagajcym bezpieczestwo osobiste i utrzymanie dotychczasowych warunków
pracy.
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przedstawicieli wszystkich wyzna" ustalono:
1. Rzd wniesie do Sejmu w terminie trzech miesicy projekt ustawy o kontroli prasy,
publikacji i widowisk, oparty na nastpujcych zasadach. Cenzura powinna chroni
interesy pastwa. Oznacza to ochron tajemnicy pastwowej oraz gospodarczej, której
zakres okrel bliej przepisy prawa, spraw bezpieczestwa pastwa i jego wanych
interesów midzynarodowych, ochron uczu religijnych, a jednoczenie uczu osób
niewierzcych, jak i uniemoliwienie rozpowszechniania treci szkodliwych obyczajowo.
Projekt ustawy obejmowałby równie prawo zaskarania decyzji organów kontroli prasy,
publikacji i widowisk do Naczelnego Sdu Administracyjnego. Prawo to zostanie take
wprowadzone w drodze nowelizacji Kodeksu Postpowania Administracyjnego.
2. Korzystanie ze rodków masowego przekazu przez zwizki wyznaniowe w zakresie ich
działalnoci religijnej bdzie realizowane w drodze uzgodnienia problemów natury
merytorycznej i organizacyjnej midzy organami pastwowymi a zainteresowanymi
zwizkami wyznaniowymi. Rzd zapewni transmisj radiow niedzielnej mszy w ramach
szczegółowego uzgodnienia z Episkopatem.

3. Działalno radia i telewizji oraz prasy i wydawnictw powinna słuy wyraaniu
rónorodnoci myli, pogldów i sdów. Powinna ona podlega społecznej kontroli.
4. Prasa, podobnie jak obywatele i ich organizacje, powinna korzysta z dostpu do
dokumentów (aktów) publicznych, zwłaszcza administracyjnych, planów społecznogospodarczych itp., wydawanych przez rzd i podległe mu organy administracyjne.
Wyjtki od zasady jawnoci działania administracji okrelone zostan w ustawie zgodnie
z pkt. 1.
W sprawie punktu czwartego, który brzmi: ,,a) Przywróci do poprzednich praw: —
ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 roku, — studentów wydalonych
z uczelni za przekonania; b) uwolni wszystkich winiów politycznych (w tym
Edmunda Zadroyskiego, Jana Kozłowskiego i Marka Kozłowskiego); c) znie
represje za przekonania" ustalono:
a) Niezwłoczne zbadanie zasadnoci zwolnie z pracy po strajkach w 1970 i 1976 roku. We
wszystkich zgłoszonych przypadkach i w razie stwierdzenia nieprawidłowoci
natychmiastowe przywrócenie do pracy, jeeli zainteresowani bd sobie tego yczy,
z uwzgldnieniem nabytych w midzyczasie kwalifikacji. Bdzie to miało odpowiednie
zastosowanie w sprawach skrelonych studentów;
b) przekazanie spraw osób wymienionych w punkcie b), do rozpatrzenia Ministrowi
Sprawiedliwoci, który w terminie dwóch tygodni nada stosowny bieg sprawie;
w przypadkach, kiedy wymienione osoby s pozbawione wolnoci — przerwanie
wykonywania kary do czasu zakoczenia procesu;
c) rozpatrzenie zasadnoci tymczasowego aresztu i uwolnienie osób wymienionych
w aneksie;
d) pełne przestrzeganie swobody wyraania przekona w yciu publicznym i zawodowym.
W sprawie punktu pitego, który brzmi: „Poda w rodkach masowego przekazu
informacj o utworzeniu si Midzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz
opublikowa jego dania" ustalono:
Realizacj tego postulatu stanowi bdzie podanie do publicznej wiadomoci w rodkach
masowego przekazu o zasigu krajowym niniejszego protokołu.
W sprawie punktu szóstego, który brzmi: „Podj realne działania majce na celu
wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: a) podawanie do publicznej
wiadomoci pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, b) umoliwienie
wszystkim rodowiskom i warstwom społecznym uczestniczenia w dyskusji nad
programem reform" ustalono:

Uwaamy za konieczne wydatne przyspieszenie prac nad reform gospodarcz. Władze
okrel i opublikuj w cigu najbliszych miesicy podstawowe załoenia tej reformy.
Naley umoliwi szerokie uczestnictwo w publicznej dyskusji nad reform. Zwizki
zawodowe powinny uczestniczy szczególnie w pracach nad ustawami o socjalistycznych
organizacjach gospodarczych i o samorzdzie robotniczym. Reforma gospodarcza powinna
opiera si na zasadniczo zwikszonej samodzielnoci przedsibiorstw i rzeczywistym
uczestniczeniu samorzdu robotniczego w zarzdzaniu. Odpowiednie postanowienia powinny
gwarantowa pełnienie funkcji przez zwizki zawodowe okrelone w punkcie pierwszym
porozumienia.
Jedynie wiadome spraw i majce dobre rozpoznanie w rzeczywistoci społeczestwo
moe by inicjatorem i realizatorem programu porzdkowania naszej gospodarki. Rzd
rozszerzy w sposób zasadniczy zakres informacji społeczno-ekonomicznej dostpnej
społeczestwu, zwizkom zawodowym oraz organizacjom gospodarczym i społecznym.
MKS postuluje ponadto:
— stworzenie trwałych perspektyw dla rozwoju chłopskiego gospodarstwa rodzinnego .podstawy polskiego rolnictwa,
— zrównanie sektorów rolnictwa w dostpie do wszystkich rodków produkcji, włcznie
z ziemi,
— stworzenie warunków dla odrodzenia samorzdu wiejskiego.
W sprawie punktu siódmego, który brzmi: „Wypłaci wszystkim pracownikom
biorcym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy
z funduszu CRZZ" ustalono:
Ustala si uruchomienie pracownikom załóg strajkujcych za okres strajku zaliczki
w wysokoci 40% wynagrodzenia, a po przystpieniu do pracy pracownicy otrzymuj
wyrównanie do 100% wynagrodzenia obliczanego tak jak za okres urlopu wypoczynkowego,
na zasadzie 8-godzmnego dnia pracy. MKS zwraca si do zrzeszonych w nim załóg, aby po
zakoczeniu strajku, współdziałajc z dyrekcjami przedsibiorstw, zakładów pracy
i instytucji, podjły działania dla zwikszenia wydajnoci pracy, oszczdnoci materiałów
i energii oraz obowizkowoci na kadym stanowisku pracy.
W sprawie punktu ósmego, który brzmi: „Podnie wynagrodzenie zasadnicze kadego
pracownika o 2000 zł na miesic jako rekompensat dotychczasowego wzrostu cen"
ustalono:

Wprowadzane bd stopniowe podwyki płac wszystkich grup pracowniczych, a przede
wszystkim płac najniszych. Uzgodniono jako zasad, ze płace bd podnoszone
w poszczególnych zakładach i grupach branowych. Podwyki s i 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
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zaszeregowania. Zakoczenie wprowadzania aktualnie omawianych podwyek płac nastpi
do koca wrzenia br. zgodnie z porozumieniami branowymi.
Rzd po dokonaniu analizy wszystkich bran przedstawi do 31. X. 1980 roku
w uzgodnieniu ze zwizkami zawodowymi program wzrostu płac od 1. I. 1981 roku dla
najniej zarabiajcych, ze szczególnym uwzgldnieniem rodzin wielodzietnych.
W sprawie punktu dziewitego, który brzmi: „Zagwarantowa automatyczny wzrost
płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartoci pienidza" ustalono:
Przyjto za konieczno zahamowanie wzrostu cen towarów powszechnego uytku
poprzez wzmoon kontrol sektora uspołecznionego i prywatnego, w szczególnoci
zaprzestania tzw. cichej podwyki cen. Zgodnie z decyzj rzdu bd prowadzone badania
nad kształtowaniem kosztów utrzymania. Bd one równie prowadzone przez zwizki
zawodowe oraz instytucje naukowe. Rzd opracuje do koca roku 1980 zasady
rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania, które zostan poddane pod publiczn dyskusj,
a po uzgodnieniu, zostan wprowadzone w ycie. Zasady te powinny uwzgldnia problem
minimum socjalnego.
W sprawie punktów: dziesitego, który brzmi: „Realizowa pełne zaopatrzenie rynku
wewntrznego w artykuły ywnociowe a eksportowa tylko i wyłcznie nadwyki",
jedenastego, który brzmi: „Znie ceny komercyjne oraz sprzeda za dewizy w tzw.
eksporcie wewntrznym", trzynastego, który brzmi: „Wprowadzi na miso i przetwory
kartki — bony ywnociowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku)”, ustalono:
Ustalono, e zostanie dokonana poprawa zaopatrzenia ludnoci w miso do 31. 12. 1980
roku w wyniku m. in. zwikszenia opłacalnoci produkcji rolnej, ograniczenia do
niezbdnego minimum eksportu misa i dodatkowego importu misa. Równoczenie w tym
samym terminie przedstawiony zostanie program poprawy zaopatrzenia ludnoci w miso
z uwzgldnieniem ewentualnej moliwoci wprowadzenia systemu kartkowego.

Uzgodniono, e w sklepach „Pewexu" nie bdzie prowadzona sprzeda deficytowych
towarów powszechnego uytku produkcji krajowej. O podjtych decyzjach i działaniach
w przedmiocie zaopatrzenia rynku społeczestwo zostanie poinformowane do koca roku.
MKS wnosi o likwidacj sklepów komercyjnych, uporzdkowanie i ujednolicenie cen
misa i wyrobów misnych na rednim poziomie.
W sprawie punktu dwunastego, który brzmi: „Wprowadzi zasady doboru kadry
kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynalenoci partyjnej oraz znie
przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: — zrównanie zasiłków rodzinnych,
zlikwidowanie specjalnych sprzeday, itp." ustalono:
Przyjmuje si postulat konsekwentnego stosowania doboru kadr kierowniczych na
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i bezpartyjnych. Program zrównania zasiłków rodzinnych dla wszystkich grup zawodowych
rzd przedstawi do 31. XII 1980 roku. Komisja Rzdowa stwierdza, e prowadzone s
wyłcznie bufety i stołówki pracownicze podobnie jak w innych zakładach pracy i urzdach.
W sprawie punktu czternastego, który brzmi: „Obniy wiek emerytalny dla kobiet do
50 lat a dla mczyzn do lat 55 lub przepracowanie w PRL. 50 lat dla kobiet i 35 lat dla
mczyzn bez wzgldu na wiek" ustalono:
Komisja Rzdowa uwaa postulat obecnie za niemoliwy do spełnienia w aktualnej
sytuacji gospodarczej i demograficznej kraju. Sprawa moe by poddana pod dyskusj
w przyszłoci.
MKS postuluje zbadanie do 31 grudnia 1980 roku tej sprawy i uwzgldnienie moliwoci
wczeniejszego o 5 lat przechodzenia na emerytur pracowników zatrudnionych
w warunkach uciliwych (30 lat dla kobiet i 35 lat dla mczyzn, w przypadku pracy
szczególnie uciliwej przez co najmniej 15 lat). Powinno to nastpowa wyłcznie na
wniosek pracownika.
W sprawie punktu pitnastego, który brzmi: „Zrówna renty i emerytury starego
portfela do poziomu aktualnie wypłacanych" ustalono:

Komisja Rzdowa owiadcza, e podwyszanie najniszych emerytur i rent bdzie
nastpowało
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z uwzgldnieniem podwyek najniszych płac. Rzd przedstawi program realizacji
w terminie do dnia 31. XII. 1980 roku. Rzd przygotuje propozycje aby najnisze renty
i emerytury podwyszy do tzw. minimum socjalnego, okrelonego na podstawie bada
odpowiednich instytutów, udostpnionych opinii publicznej i poddanych kontroli zwizków
zawodowych. MKS podkrela niezwykł pilno tej sprawy i podtrzymuje postulat
zrównania emerytur i rent starego i nowego portfela oraz uwzgldnienia wzrostu kosztów
utrzymania.
W sprawie punktu szesnastego, który brzmi: „Poprawi warunki pracy Słuby
Zdrowia, co zapewni pełn opiek medyczn osobom pracujcym" ustalono:
Uznano za niezbdne natychmiastowe zwikszenie mocy wykonawczych na inwestycje
Słuby Zdrowia, popraw zaopatrzenia w leki droga dodatkowego importu surowców,
podwyki płac wszystkich pracowników Słuby Zdrowia (zmiana siatki płac pielgniarek)
oraz pilne przygotowanie programów rzdowego i resortowego dla poprawienia stanu
zdrowia społeczestwa. Inne kierunki działania w tym zakresie zawarte s w załczniku.
Załcznik do postulatu 16.
1. Wprowadzi w ycie „Kart praw pracownika Słuby Zdrowia".
2. Zapewni w sprzeday odpowiedni ilo bawełnianej odziey ochronnej.
3. Za odzie robocz wypłaca ekwiwalent z puli kosztów rzeczowych.
4. Zabezpieczy fundusz płac w sposób umoliwiajcy przyznanie odpowiednich dodatków
wszystkim wyróniajcym si w pracy — zgodnie z obowizujcymi teoretycznie
moliwociami.
5. Ustali wzrastajce dodatki za "wysług lat po kolejnych 25 i 30 latach pracy.
6. Ustali dodatek za prac w warunkach szkodliwych lub uciliwych dla zdrowia,
wprowadzi dodatek za prac zmianow dla pracowników niemedycznych.
7. Przywróci dodatek za prac z chorymi zakanie lub zakanym materiałem
biologicznym, podnie płace za dyury nocne pielgniarskie.
8. Uzna schorzenia krgosłupa za chorob zawodow stomatologów.
9. Przydziela opał dobrej jakoci dla szpitali i łobków.
10. Wyrówna dodatki za wysług lat dla pielgniarek nie majcych pełnego redniego
wykształcenia do poziomu pielgniarek dyplomowanych.
11. Wprowadzi dla wszystkich pracowników fachowych siedmiogodzinny dzie pracy.
12. Wprowadzi wolne soboty bez odpracowywania.

13. Dyury niedzielne i witeczne opłaca ze zwyk 100%.
14. Bezpłatne leki dla pracowników Słuby Zdrowia.
15. Umoliwi czciowy zwrot poyczki mieszkaniowej z funduszu socjalnego.
16. Zwikszy limit mieszka dla pracowników Słuby Zdrowia.
17. Samotnym pielgniarkom umoliwi przydział mieszka.
18. Fundusz nagród zamieni na trzynast pensj.
19. Po 20 latach pracy w Słubie Zdrowia zapewni urlop szeciotygodniowy oraz
umoliwi otrzymanie płatnego rocznego urlopu na popraw zdrowia jak nauczyciele.
20. Zapewni płatne urlopy doktoryzujcym si w wymiarze 4 tygodni, a specjalizujcym
si — 2 tygodni.
21. Zapewni pełne prawo do dnia wolnego po dyurach lekarskich.
22. 5-godzinny czas pracy dla pracowników łobków (jak w przedszkolach) oraz bezpłatne
wyywienie.
23. Wprowadzi przydziały samochodów dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej
i zasad limitu kilometrów lub ryczałtu na przejazdy słubowe.
24. Pielgniarki z wyszym wykształceniem uzna i opłaca jak inny personel z wyszym
wykształceniem.
25. Powoła wyspecjalizowane ekipy remontowe w ZOZ-ach, aby uchroni obiekty Słuby
Zdrowia przed dalsz dekapitalizacj.
26. Podnie normy na leki na l leczonego w szpitalu z l 138 zł do 2 700 zł, bo taki jest
rzeczywisty koszt leczenia oraz stawki na ywienie.
27. Ustali talony ywnociowe dla chorych obłonie.
28. Zwikszy liczebno taboru sanitarnego dwukrotnie — bo taka jest realna potrzeba ju
dzi.
29. Zapewni czysto powietrza, gleby i wód — zwłaszcza morskich przybrzenych.
30. Równolegle z oddawaniem do uytku nowych osiedli mieszkaniowych oddawa
mieszkacom do uytku przychodnie, apteki i łobki.
W sprawie punktu siedemnastego, który brzmi: „Zapewni odpowiedni ilo miejsc
w łobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujcych" ustalono:
Komisja w pełni podziela tre tego postulatu. Odpowiedni program przedstawi władze
wojewódzkie w terminie do 30 listopada 1980 roku.
W sprawie punktu osiemnastego, który brzmi: „Wprowadzi urlop macierzyski
płatny przez okres 3 lat na wychowanie dziecka" ustalono:

W terminie do 31 grudnia 1980 roku zostanie przeprowadzona, w porozumieniu ze
zwizkami zawodowymi, analiza moliwoci gospodarki narodowej i okrelony czasokres
i wysoko miesicznego zasiłku dla kobiet korzystajcych z urlopu, aktualnie bezpłatnego,
na wychowanie dziecka. MKS postuluje aby w przeprowadzonej analizie uwzgldni
wprowadzenie tego zasiłku w wysokoci pełnego wynagrodzenia w pierwszym roku po
urodzeniu dziecka oraz 50 proc. w drugim roku, w kwocie nie niszej ni 2 000 zł
miesicznie. Postulat ten powinien by zrealizowany stopniowo poczynajc od pierwszego
półrocza 1981 roku.
W sprawie punktu dziewitnastego, który brzmi: „Skróci czas oczekiwania na
mieszkanie" ustalono:

Zostanie

przedstawiony do 31 grudnia 1980 roku przez władze wojewódzkie program poprawy
sytuacji mieszkaniowej majcy na celu skrócenie okresu oczekiwania na mieszkanie.
Program ten bdzie poddany szerokiej dyskusji społeczestwa województwa oraz
skonsultowany z właciwymi organizacjami (TUP, SARP, NOT i in.) Program winien
równie uwzgldni wykorzystanie istniejcych fabryk domów oraz dalszy rozwój bazy
produkcyjnej budownictwa. Takie same działania zostan podjte w całym kraju.
W sprawie punktu dwudziestego, który brzmi: „Podnie diety z 40 zł do 100 zł
i dodatek za rozłk" ustalono:
Uzgodniono, e od 1. 01. 1981 roku zostanie zwikszona wysoko diet i dodatku za
rozłk. W sprawie tej propozycje zostan przedstawione przez rzd do dnia 31 padziernika
1980 roku.
W sprawie punktu dwudziestego pierwszego, który brzmi: „Wprowadzi wszystkie
soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu cigłym i w systemie 4-brygadowym
brak wolnych sobót zrekompensowa zwikszonym wymiarem urlopu wypoczynkowego
lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy" ustalono:
Nastpi opracowanie i przedstawienie do 31 grudnia 1980 roku zasad i sposobu realizacji
programów wprowadzania wolnych płatnych sobót lub innego sposobu regulacji skróconego
czasu pracy. Program ten bdzie uwzgldniał zwikszenie iloci wolnych płatnych sobót ju
w 1981 roku. Inne kierunki działania w tym zakresie zawarte s w załczniku zawierajcym
postulaty MKS.
Po dokonaniu powyszych ustale uzgodniono co nastpuje: rzd zobowizuje si do:
— zapewnienia osobistego bezpieczestwa oraz utrzymania dotychczasowych warunków
pracy uczestnikom obecnego strajku jak równie osobom wspomagajcym strajk,

— rozpatrzenia w układzie resortowym specyficznych spraw branowych zgłoszonych przez
załogi wszystkich zrzeszonych w MKS strajkujcych zakładów,
— niezwłocznego opublikowania w rodkach masowego przekazu o zasigu krajowym
(prasa, radio, telewizja) pełnego tekstu protokołu niniejszego porozumienia.
Midzyzakładowy Komitet Strajkowy zobowizuje si do zakoczenia strajku z dniem
31 sierpnia 1980 roku o godz. 17.00.
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Załcznik do pkt. 21.
1. Zmieni rozporzdzenie Rady Ministrów w sprawie sposobów obliczania wynagrodzenia
za urlop i zasiłku chorobowego w systemie 4-brygadowym. Obecnie stosuje si redni
z 30 dni (a pracuj w miesicu 22 dni). Ten sposób obliczania obnia redni dniówk
przy krótkich okresach choroby oraz zania ekwiwalenty za urlopy.
2. Domagamy si uporzdkowania w jednym akcie prawnym (rozporzdzeniu Rady
Ministrów) zasad obliczania wynagrodzenia za okres nieobecnoci w pracy w
poszczególnych przypadkach. Niejasno przepisów wykorzystywana jest obecnie
przeciwko pracownikom.
3. Brak wolnych sobót dla ludzi pracujcych w systemie 4-brygadowym zrekompensowa
dodatkowymi dniami urlopu. Obecna wiksza ilo wolnych dni w systemie
4-brygadowym ni w innych systemach, pełni rol okresu wypoczynkowego po bardziej
wyczerpujcym trybie pracy, a nie rzeczywicie wolnych dni. Argumenty wysuwane
przez administracj, e takie rekompensaty winny by dawane dopiero po zrównaniu
iloci godzin przepracowanych w obu systemach nie wydaje si słuszne.
4. Domagamy si wszystkich wolnych sobót w miesicu tak jak w innych krajach
socjalistycznych.
5. Domagamy si uchylenia art. 147 Kodeksu Pracy, który dopuszcza do przedłuenia
przecitnej normy czasu przepracowanego do 9 godzin w tygodniu przy wystpieniu
dodatkowych dni wolnych, a take art. 148. Obecnie mamy jedn z najdłuszych norm
czasu pracy w Europie.
6. Wzmocni znaczenie umownych postanowie dotyczcych wynagradzania przez
wprowadzenie zmian w Kodeksie Pracy, e nie tylko zmiana stawki osobistego
zaszeregowania lub innych składników wynagrodzenia, lecz take zmiana metody
wynagrodzenia (dniówki na akord) wymagaj wypowiedzenia przez pracodawc. Naley
równie wprowadzi zasady aby stawka zaszeregowania osobistego przy wynagradzaniu
akordowym była stosowana w zasadzie do wszystkich robót, które pracownik wykonuje.
Naley równoczenie uporzdkowa spraw wykorzystywania młodych pracowników
zgodnie z ich kwalifikacjami, aby powysze ustalenie nie stało si dodatkow barier
w awansie zawodowym.

7. Wprowadzi w systemie zmianowym zwikszenie do 50% dodatku za prac w godzinach
nocnych w systemie dniówkowym i 30% rzeczywistego zarobku w systemie akordowym.
Domagamy si te dodatku za prac na zmian popołudniow (tak jak w przemyle
chemicznym). Postuluje si rozpatrzenie tych postulatów przez rzd do 30 listopada 1980
roku.

