Stanowisko
Komisji Międzyzakładowej
OZZ Inicjatywa Pracownicza
przy Zespołach Żłobków w Poznaniu
w związku z toczącym się sporem zbiorowym i żądaniami podwyżek płac
Poznań, 5 stycznia 2015 roku
W związku z toczącą się dyskusją na temat podwyżek płac pracowników Zespołów Żłobków
w Poznaniu, pragniemy jeszcze raz zaznaczyć, że nasze realne wynagrodzenia od stycznia 2009 roku
spadły. W tym czasie wystąpiła inflacja na poziomie 16%, a także podniesiono dzienny wymiar
świadczonej przez opiekunki dziecięce pracy o 25 minut, bez rekompensaty finansowej. Obie te
kwestie były podstawową przyczyną trwającego od wiosny 2012 roku sporu zbiorowego. Kwestię tę
dość szczegółowo opisałyśmy w naszym stanowisku, przekazanym Dyrekcjom Zespołów pismem z
dnia 22.11.2014 r. Pismo to otrzymali także nowo wybrani radni i radne. Zgodnie z nim, Związek
Zawodowy Inicjatywa Pracownicza jest gotów zakończyć spór zbiorowy pod warunkiem, że od
stycznia 2015 roku pracownice żłobków otrzymają średnio miesięcznie podwyżkę w wysokości
350 zł. brutto.
W czasie trwania sporu zbiorowego do tej pory nasze wynagrodzenia były podnoszone w trzech
ratach: dwukrotnie w 2013 roku o łączną sumę ok. 194 zł. brutto średnio miesięcznie na pracownicę,
w 2014 roku otrzymałyśmy podwyżkę w wysokości ok. 146 zł. średnio miesięcznie na pracownicę.
Łącznie daje to kwotę ok. 340 zł. brutto (253 zł. netto). Dane te podajemy na podstawie wyliczeń
przedstawionych nam przez stronę pracodawcy w czasie trwających mediacji sporu zborowego (ściślej
wyliczania dokonała dyrekcja Zespołu Żłobków Nr 1 i przekazała pismem z dnia 07.11.2014 r.).
Dodajmy, że miasto nigdy nie przyznało, iż podwyżki te są wynikiem sporu. Dopiero pod wpływem
wielu protestów zaczęto realizować nasze postulaty. Taka postawa władz miasta spowodowała jednak
przeciąganie się sporu zbiorowego i brak nadziei na jego ostateczne zakończenie.
W poniższej tabeli przedstawiamy wysokości średnich zarobków miesięcznych na koniec 2014
roku. Dane te otrzymaliśmy od dyrekcji Zespołów. Niestety nie wszystkie z nich przekazały nam
informacje w formie o jaką prosiliśmy, ale łącznie dają one ogólne pojęcie na temat wysokości
wynagrodzeń w poznańskich żłobkach. Przypomnijmy, że rok temu (na koniec 2013 roku),
średniomiesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wg GUS wyniosło w Poznaniu

4256,82 zł. kiedy w poznańskich żłobkach (po podwyżkach z 2012 i 2013 r.) jest ono w dalszym ciągu
niższe o ok. 30%!
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Podsumowując: mamy nadzieję, że nowe władze Poznania będą miały wolę zakończenia trwającego od
kilku lat konfliktu oraz, że żądania pracownic i pracowników zostaną uznane.
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