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37. rocznica podpisania Porozumienia
Katowickiego – Dąbrowa Górnicza, 11 września
2017

Trzydzieści  siedem  lat  temu  –  11  września  1980  r.   –  przedstawiciele  strajkujących
robotników z Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej i władz PRL zawarli porozumienie, które
przypieczętowało powstanie wolnych związków zawodowych i umożliwiło ich tworzenie w
całej Polsce. W rocznicę tych wydarzeń, związkowcy i władze miasta złożyli kwiaty pod
pomnikiem Porozumienia Katowickiego. W uroczystości wziął udział dr Andrzej Sznajder,
dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Porozumienie Katowickie 1980, jedno z tzw. porozumień społecznych, podpisane 11
września  1980 r.  przez  Komisję  Rządową i  MKR w Hucie  Katowice;  dotyczyło  przede
wszystkim gwarancji  realizacji  porozumienia  gdańskiego w zakresie  tworzenia  struktur
NSZZ.  Ustalenia  dokumentu  obejmowały  zobowiązanie  władz  do  akceptacji  działań,
zmierzających  do  powstawania,  organizowania  i  funkcjonowania  struktur  Związku  na
terenie  całego  kraju.  Strona  rządowa gwarantowała:  dostęp  do  mediów,  zwolnienie  z
obowiązku  pracy  osób  pełniących  funkcje  związkowe  z  zachowaniem  prawa  do
wynagrodzenia,  udostępnienie pomieszczeń przez dyrekcje  zakładów pracy lub władze
terenowe z przeznaczeniem na działalność związkową, możliwość współdecydowania o
sprawach pracowniczych i  socjalnych,  możliwość  otwarcia  rachunków bankowych oraz
gwarancję uczestnictwa strony związkowej w pracach nad nowymi ustawami: Kodeksem
pracy, o związkach zawodowych i o samorządzie robotniczym. Ustalono, że dokumenty
konieczne do dopełnienia formalności – statuty, składy władz i wnioski o przyznanie lokali –
będą  przedstawiane  wojewodom  właściwym  dla  miejsca  działania.  Strona  rządowa
zobowiązywała  się  ponadto  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  wszystkim  strajkującym,
członkom  komitetów  strajkowych  i  robotniczych  oraz  ich  rodzinom,  a  także  osobom
wspomagającym komitety robotnicze. Ze strony rządowej sygnowali: minister hutnictwa
Franciszek Kaim, dyr.  nacz.  HK Zbigniew Szałajda,  podsekretarz stanu w Ministerstwie
Hutnictwa Kazimierz Sąda, dyr. nacz. Huty im. Lenina Eugeniusz Pustówka, dyr. generalny
Zjednoczenia Metali  Nieżelaznych Franciszek Grzesiek,  dyr.  Departamentu Pracy i  Płac
Ministerstwa Hutnictwa Michał Stopaniak oraz przewodniczący ZZ Hutników Antoni Seta. Z
ramienia MKR: przewodniczący MKR HK Andrzej Rozpłochowski, wiceprzewodniczący MKR
HK  Jacek  Jagiełka  i  Bogdan  Borkowski,  sekretarz  MKR  Kazimierz  Świtoń,  Aleksander
Karpierz,  Zbigniew  Kupisiewicz  i  Wiesław  Tatko.  W  negocjowaniu  porozumienia,  w
charakterze  doradców,  udział  wzięli:  Wiesław  Chrzanowski,  Stefan  Kurowski,  Janusz
Krzyżewski, Zbigniew Bogusławski.
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