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Kraków, dnia l2.04.20l9r.

Wyjaśnienia Przewodniczącego Międryzakładowej Komisji Pracowników OświaĘNSZZ
,,Solidarność" z siedzibą w Krakowie przy ul. Sokolskiej 13
W związku zpylaniami członków naszej Komisji dotyczących sytuacji w szkołach związartych
z protestem i błędnych interpretacji prawnych każdej ze stron (zarówno ZNP jak i Rządu)
wyjaśniam:

1) Odnośniekwestii zapłacenia za okres strajku (powstrzymyłvania się od pracy) jest to
możliwe ale : zależy od dobrej woli organu prowadzącego i przeprowadzęnia tego tak, by nie
tracic w częścisubwencji oświatowej i by pod względem kontroli finansów publicznych
przeprowadzonej przez Regionalna lzbę Obtachunkowa wszystko było legalne. Z oczywistych
powodów nie podam możliwych rozwiązń, by nie zaszkodzić przyjętemu rozwiązantu a
zwłaszcza tym organom prowadzącym, ktore zamierzają zapłacic za okres strajku w innej
formie.

2) Odnośnie kwestii płatnościw przypadku zawieszenia zajęc w szkole przez Dyrektora z
powodu strajku to wynagrodzenie otrzymujązaten dzięńnauczyciele ,którzy zadeklarowali, że
pracują i tylko ci. Innymi słowy vnyrazili gotowośćwykonywaniapracy ale zprzyczyn od nich
niezależnych jej nie wykonują.
3) W przypadku przerry świątecznejtj. od czwartku I8.04.20I9r. do wtorku po świętach
podejmowanie przez Państwa decyzji i strajku nie ma sensu, bo szkoły nie prowadzą zajęó
dydaktycznych a zatęn okres macie i tak płacone. Te osoby co są w tym okresie .vqrznaczone
do dyżurów powinny się z swoi Dyrektorem umówió co do postępowania: np. podpisuje listę i
tyle a szkołą jest zamknięta
4) Odnośniekwestii przeprowadzenia klasyfikacji to niezależnie od tego czy Pństwo podjęli
decyzję o strajkowaniu proszę na czas dokonlrvania klasyfikacji (tj. przyjmowania ich pTzęz

Rade Pedagogiczną) powstrzymać się od strajku i zaznaczyć, że w Ęm czasie Państwo
pracują. Nie musze chyba tłllmaczyc, jakie odium spadnie na nauczyciel| przez których
uczniowie nie dostaną promocji.

5) Prawdopodobnie strajk organizowany przez ZNP zostanie zawieszony np. na czas przerry
świątecznejlub na dłuZej. To ich decyzja. Jeżeli podejmą decyzję o tzw. strajku rotacyjnym
wazne będzie określeniedokładne jego formy . Dlatego w tym wypadku, niezaleznie od
Państwa dotychczasowych decyzjitadze powstrzymać się od strajku. Dla mnie jako prawnika
tzw. strajk rotacyjny wymaga bardzo dobrej , sprawnej organizacji , i na dłuższyczas nie ma
sensu. Ale to sprawa ZNP.
6)

Moje stanowisko z dnia 9.04.2019r. w żadnym razie nie ulega zmianie.

7) Na dzięn 16.04.2019r. zwołuje Prezydium MKPO celem podjęcia decyzji o ewentualnym
wzl'waniu naszych delegatów do Sekcji, w zalężnościod rozwoju sytuacji i działań irrnych
Komi sj i. Zawiadomienie do staniecie Państwo dro ga elektroniczną.
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