Jedność, Zarząd SiG JSW i Religia

Ostatnio ZZ „Jedność” wszczął kolejny spór zbiorowy z pracodawcą i tym razem wyciągnął
naprawdę ciężkie działa. Znany nam wszystkim pan Wójtowicz zarzucił JSW, że
członkowie jego związku z powodu działań pracodawcy nie mogą przestrzegać przykazań
dekalogu. Oczywiście pracodawca łamie przy tym Konstytucję RP. Podkreślamy, że
jesteśmy także przeciwni przymusowej pracy w niedzielę i święta i trzymamy kciuki na
szczęście. Cztery stawki i stażowe za dniówkę też się przydadzą, a jakże. Tylko dlaczego
spór tylko w SiG, trzeba było walnąć od razu w całej grupie kapitałowej. Poniżej tekst
żądania sporu zbiorowego:

Żądamy podwyższenia wynagrodzenia za pracę w niedzielę do wysokości 4 stawek
osobistego zaszeregowania plus dodatek stażowy, co zachęci do pracy osoby niewierzące i
umożliwi katolikom swobodne wyznawanie swojej religii. Powyższe spowodowane jest w
związku z faktem uniemożliwiania przez Zarząd JSW SiG swobodnych praktyk religijnych
pracownikom poprzez wydawanie przez pracodawcę nakazów pracy w niedzielę, co nie
pozwala na realizację 3 przykazania Dekalogu „pamiętaj, abyś dzień święty święcił” jak
również stanowi łamanie art. 53 ust. 6 Konstytucji RP „nikt nie może być zmuszany do
nieuczestniczenia w praktykach religijnych”. (pisownia oryginalna – strona internetowa
Jedność SiG).
Zadam głupie pytanie: A te cztery stawki i stażowe dla katolików też?

Jedność i bony na Budryku

Jedności nie podobają się bony żywnościowe, a właściwie firma, która na ich
realizację wygrała przetarg:

Ostatnio odbył się przetarg w sprawie talonów żywnościowych wraz z zakończeniem
okresu umowy. Jedyną firmą, która stanęła do tego przetargu było Górnośląskie
Konsorcjum Handlowe. Pojawiły się zarzuty co do sklepów w których te bony będą
realizowane. Jednak należy zaznaczyć, że bez wyboru tego jedynego oferenta, wydanie
talonów żywnościowych w ogóle nie byłoby możliwe. Firma Sodexo nie przystąpiła w ogóle
do przetargu i nie nam to oceniać. W gminie Ornontowice wszystkie sklepy realizują bony
żywnościowe i nie są to sklepy prowadzone przez związki zawodowe. Plotka głosi, że tak
wielkie zainteresowanie bonami Sodexo przez związek zawodowy „Jedność” nie wynika z
troski o załogę, a z możliwości osiągnięcia prowizji od wydanych bonów. Czyż nie daje to
dużo do myślenia? – (za Biuletynem Informacyjnym NSZZ „Solidarność” KWK „Budryk”).
Zarzut chyba nietrafiony, bo prowizją to te darmozjady z sodexo obciążają sklepy
podwyższając ich koszty i tego, kto te bony u nich kupował, czyli Spółkę. Ale może mieli
specjalne przywileje, kto wie.

Jedność a sprzedaż majątku JSW

Jak długo trwały negocjacje z instytucjami finansowymi umożliwiające późniejszą
spłatę długu zaciągniętego na kupno kopalni „Knurów – Szczygłowice” każdy wie. Jednym
z warunków porozumienia, które uratowało JSW przed upadłością, była sprzedaż części
majątku nie związanego z produkcją węgla. Poniżej przedstawiamy kolejny fragment
„Biuletynu …”:

ZZ „Jedność” wciąż wszystko się nie podoba. Teraz podnosi zarzuty w stosunku do
Zarządu JSW S.A. w sprawie sprzedaży 100% akcji Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A.,
100% akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. i 92 % akcji Wałbrzyskich Zakładów
Koksowniczych „Viktoria” S.A. W wyniku tej sprzedaży JSW uzyska i częściowo już
uzyskała środki w wysokości około miliarda złotych, bez których nie byłaby możliwa dalsza
egzystencja Spółki. Sprzedaż tych aktywów jest zgodna z rządowym planem ratowania
polskiego górnictwa, przy czym sprzedane aktywa nie trafią przecież w prywatne ręce, lecz
do spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Można zadać pytanie, czy bez sprzedaży
w/w aktywów Jastrzębska Spółka zachowałaby płynność finansową, czy była możliwość
pozyskania kapitałów z innych źródeł? Otóż takiej możliwości nie było, a czekać nie było po
co, chyba że na upadłość. Może też „Jedność” zawnioskuje o wstrzymanie wynagrodzeń
dla pracowników spółki na około pół roku, bo tyle z tej sprzedaży wpłynęło i wpłynie na
konta JSW?! Jest jeszcze jedno prawdopodobne rozwiązanie, tej pseudo związkowej
organizacji nie zależy na pracownikach i przyszłości spółki, tylko o doprowadzenie do
upadłości JSW.
Ostro, ale nie ma się co dziwić, Jedność gra na najniższych pobudkach i populizmie,
prawda i twarda rzeczywistość jest tu na ostatnim miejscu.

