
Sztandar Ludu, 19.07.1980 r.

Komunikat z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR w dniu 18 

VII 1980 r. w sprawie sytuacji w Lublinie

W dniu  18  lipca  br.  odbyło  się  posiedzenie   Biura  Politycznego,  na  którym  rozpatrzono 
informację o sytuacji, jaka wytworzyła się w Lublinie.

Biuro  Polityczne  wyraziło  głębokie  zaniepokojenie  przestojami  w zakładach produkcyjnych 
i komunalnych oraz w lubelskim węźle kolejowym, a także ogólną sytuacją w mieście. Sytuacja ta 
podważa  dobre  imię  naszego kraju,  narusza  zaufanie  do  Polski  u  jej  partnerów i  może  budzić 
niepokój jej  przyjaciół.  Pociąga ona za sobą liczne kłopoty dla mieszkańców miasta. Atmosfera 
napięcia jest na rękę wrogom Polski, stwarza niebezpieczeństwo prowokacji politycznej. 

Każdy dzień nie przepracowany w aktualnej sytuacji gospodarczej naszego kraju, w obliczu 
klęski  żywiołowej,  która  dotknęła  wiele  regionów,  pogłębia  istniejące  trudności,  wyrządza 
dodatkowe  straty.  Jest  więc  obowiązkiem  wszystkich  patriotów,  partyjnych  i  bezpartyjnych, 
przemyśleć głęboko sytuację i  zgodnie z najlepiej pojętym dobrem Ojczyzny.

Biuro Polityczne zwraca się z apelem do załóg lubelskich zakładów pracy i do społeczeństwa 
Lublina  o  przywrócenie  ładu  i  normalnego  rytmu  pracy.  Niezbędna  jest  powszechna  dbałość 
o wydajność  pracy,  oszczędność  materiałów i  energii,  obniżenie  kosztów wytwarzania,  słowem 
aktywny współudział w zwiększaniu gospodarności. Jest to bowiem jedyna droga podwyższania 
płac i dalszej poprawy warunków życia ludzi pracy.

Zgodnie z zapowiedzią I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka na centralnej naradzie aktywu 
społeczno-gospodarczego w dniu 9 lipca br.,  w pierwszej  połowie przyszłego roku realizowany 
będzie sukcesywnie program podwyższania zasiłków rodzinnych, rent i emerytur z tzw. „starego 
portfela”, pomocy dla rodzin wielodzietnych i samotnych matek wychowujących dzieci,  a także 
płac najniższych.

Biuro  Polityczne  aprobowało  decyzje  rządu  związane  z  realizacją  postulatów  wysuwanych 
przez zakłady pracy, a także powołanie komisji na czele z członkiem Biura Politycznego KC PZPR, 
wiceprezesem Rady Ministrów PRL, posłem ziemi lubelskiej Mieczysławem Jagielskim. Komisja 
ta po podjęciu przez zakłady normalnej pracy, rozpatrzy wnikliwie zgłoszone postulaty a następnie 
przedstawi je rządowi PRL.


