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Porozumienie gdańskie z 31 sierpnia 1980 r., które było kompromisem między 

Rządem PRL a strajkującymi na Wybrzeżu stwierdza między innymi: 

„Nowe związki zawodowe będą bronić  społecznych i materialnych interesów 

pracowników i nie zamierzają pełnić  roli partii politycznej. Stoją one na gruncie zasady 

społecznej własności środków produkcji, stanowiącej podstawę istniejącego w Polsce 

ustroju socjalistycznego. Uznając, iż  PZPR sprawuje kierowniczą rolę w państwie, ani 

nie podważając ustalonego systemu sojuszów międzynarodowych dążą one do 

zapewnienia ludziom pracy odpowiednich środków kontroli, wyrażania opinii i obrony 

swoich interesów”. 

Jaki jest sens polityczny tego kompromisu? 

Pracownicy w PRL mają prawo do tworzenia organizacji związkowych według 

swego uznania i to bez uprzedniego zezwolenia władz, a to zgodnie z art. 2 konwencji nr 

87 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Inny artykuł tej konwencji zakazuje władzom 

wszelkiej ingerencji, naruszającej to prawo /art. 3 ust. 2/. 

Prawo do swobodnego powoływania niezależnych związków zawodowych 

gwarantuje także art. 22 ust 1 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i 

Obywatelskich1. 

Żądanie przedstawicieli Komisji Rządowej pod adresem strajkujących składania 

deklaracji lojalności politycznej w zamian za uznanie prawa przysługującego 

strajkującym od z górą 20 lat było więc nadużyciem władzy. 

Deklaracja lojalności politycznej obejmująca zapewnienie o poszanowaniu 

kierowniczej roli PZPR w państwie jest potrzebna aparatowi rządzącej partii 

komunistycznej – pragnącemu utrzymać  się przy władzy za każdą cenę, stąd pogróżki 

skierowane do obywateli, że żądania wolności i dążenie do samostanowienia o 

własnym losie jest sprzeczne z racją stanu i interesami narodowymi. Żądania 

niezależności ruchu związkowego jest pierwszym krokiem na drodze do odzyskania 

przez naród polski prawa do samostanowienia, do uzyskania pełni suwerenności 

państwowej. Sprzeczny z tym jest interes PZPR, która pragnie utrzymać  monopol 

władzy nad narodem i jest to sprzeczność  zasadnicza. 

            

 
																																																													
1 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych – dokument podpisany i ratyfikowany w 
1976 na mocy rezolucji ONZ. Okreś lał on podstawowe prawa człowieka oraz zobowiązania państwa 
wobec społeczeństwa. 


