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Kraków, dnia 29.03 .20I9r.

Oświadczenie Międryzakładowej Komisji Pracowników OświaĘNSZZ ,,Solidarność" z siedzibą

w Krakowie prTy ul. Sokolskiej 13

MKPO NSZZ ,,S" informuje, że zgodnie z przyjętą na posiedzeniu MK w dniu l8.02.ż0l9r. uchwałą
Nr 4AvIK/20 19 oraz uchwałą Prezydium MK z dnia 1 1 .03 .ż0I9r . Nr 3/P/20 l9 na podstawie podjętych
przęz nasze Koła Związkowe decyzji ( w oparciu o ankiety i głosowanie w kołach) wystąpiliśmy
nietwłoczniełącznie do 51 szkół wszczynając spór zbiorowy z postulatami NSZZ ,,S" takimi jak byĘ
przekazane i ustalone przez Sekcję KĘową Oświaty i WychowaniaNSZZ,,S". To, że Sekcja Krajowa
potem zmieniła te postulaty odnośnie 20I9r. (nie 650 ńpodv,lyżki od sĘcznia20l9r. Ęlko 15% od
sĘcznia20I9r.) nie zmienia faktu, ze wystąpiliśmy z żądaniami takimi jak ustalonymi na posiedzeniu
MK l8.02.2019r. w oparciu o pierwotne postulaty Krajówki.
Podkreślamy, że w sporze zbiorowym uczestniczy w nasrym prrypadku najwięcej szkół i placówek
oświatowych w porównaniu do innych komisji krakowskich.
Obecnie jesteśmyna etapie kończenia postępowania mediacyjnego w przeważającej liczbie szkół
(niektóre jeszcze na etapie zakończenia rokowań protokołęm rozbieżnościze względu na wydfuzanie
terminów pr zez Dyr ektorów).

Chciałem w tym miejscu bardzo Państwu podziękować za sprawne przeprowadzanie Ęch dwóch
etapów sporu zbiorowego (tj. rokowania i mediacja) w oparciu o nasze wystąpienia i protokoĘ
rozbieżnościkończące rokowania i mediacje. Zostało to bowiem przeprowadzone prakĘcznie w
ciągu dwóch Ęgodni (ZNP zajmowało to średniomiesiąc do półtora miesiąca).

W obecnej sytuacji następnym

jest

refrendum strajkowe. Zaznaczam, że przeprowadzenie
referendum strajkowego poprrzez głosowanie pracowników wymaga po pierwsze: podanią
przynajmniej orientacyjnie terminu strajku oraz jego formy. Po wtóre, podania Państwu wzorów
dokumentacji niezbędnych dla jego przeprowadzenia (wzór listy obecności, kart do głosowania) co
etapem

akurat nie stwarza żadnego problemu.

Zaznaczam, że koniecznym warunkiem jest podjęcie decyzji na poziomie kĄowym o terminie i
formie strajku - i to konkretnie, precyryjnie a nie jako jakieśzalecenia.

W przeciwnym wypadku MKPO NSZZ ,,S" może co prawda formalnie

sama zarządzió dalszę

postępowanie w tej sprawie czyli ustalić termin i formę strajku (Prerydium MK i Przewodniczący mogą
to zrobió zgodnie z ww. uchwałą MK) złltracając się o przeprowadzenie referendum strajkowego w ww.
51 szkołach ale powyższe spowoduje bałagan organizacyjny i nie da efektu, ponieważ powinno to

nastąpić w skali ogólnopolskiej.

Moim zdaniem każde działanie powinno być konkretne, precyryjne a przede wsrystkim
konselrwentne. Czekamy zatem na podjęcie decyzji na poziomie krajowym i konsekwentne jej
potem wdrażanie.
Popieramy w pełni działanie KĄowej Sekcji NSZZ,,S" w postaci protestu w Małopolskim
Kuratorium Oświaty, który obecnie zaostrzył się do głodówki - ale protest powinien być wielotorowy,
to jak widaó niestety nie wystarcza.
Niezależnie od tego, pragnę Państwa poinformowaó,żebędąc w sporze zbiorowym bynajmniej go nie
zakończymy, postulaty doĘczą roku 2019 iżOżUitrzeba brać pod uwagę różne warianty
postępowania (strajk ostrzegawczy, strajk ciągŁy, zawieszenie strajku, ponowienie strajku itp.) i spór
ten dopiero się zaczyna.
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