W JSW znowu wrze. Powstał… kolejny związek zawodowy.
Wydawało się, że dymisja Jarosława „Samo Zło” Zagórowskiego ze stanowiska prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej i podpisanie porozumienia przynajmniej na chwilę sprawią, że o JSW będziemy trochę mniej słyszeć. Pudło. Okazuje się bowiem, że do górników powoli zaczyna docierać, że w zasadzie jedyne, co „wygrali”, to głowa znienawidzonego prezesa i odsunięcie w czasie wprowadzenia sześciodniowego dnia pracy kopalń.
W zasadzie trochę się dziwiłam, że górnicy JSW tuż po podpisaniu porozumienia i dymisji Zagórowskiego faktycznie skończyli strajk. Być może po prostu nie zdążyli przeczytać tego, co w ich imieniu podpisały związki zawodowe, być może zostało im to przedstawione tak, jak mają w zwyczaju przedstawiać rzeczywistość załodze związkowcy, czyli „wygraliśmy dla was”, „zrobiliśmy dla was” i „wywalczyliśmy dla was”. Tak czy owak nawet bez czytania dokumentu górnicy z JSW szybko zorientowali się, że ich pobyt na dole trwa codziennie dłużej niż dotychczas. W porozumieniu bowiem zapisano, że dniówka, przy tych samych stawkach, zostaje wydłużona o pół godziny. No i się zaczęło.
Na Facebooku funkcjonuje strona „Nie dla zarządu JSW”, która obecnie z „nie dla zarządu” ma już niewiele wspólnego. Lubi ją ponad 6 tys. osób, a gdy poczyta się tam ostatnie wpisy widać, jak ogromne tarcia są wśród załóg kopalń Jastrzębia. Z wpisów i komentarzy wynika, że górnicy nie są zgodni przede wszystkim między sobą co do samego strajku i wynegocjowanych ustaleń. Widać, że „stare” kopalnie JSW czują się średnio solidarne z „nową” w firmie kopalnią Knurów-Szczygłowice (kupiona za 1,5 mld zł od Kompanii Węglowej, co górnicy zarzucają jako błąd Zagórowskiego, zapominając, że to przecież rząd chce na siłę ratować KW, a pieniądze jednak z nieba nie spadają).
Ponadto z lektury komentarzy na tej stronie wynika, że górnicy czują się przez związkowców najzwyczajniej sprzedani i masowo wypisują się ze organizacji związkowych. Te z kolei, by ratować twarz (no i kasę ze składek rzecz jasna) zaczynają więc z dyrekcjami poszczególnych kopalń modyfikować treść porozumienia i kombinować, jak by tu zjeść ciastko i mieć ciastko. Ba, hasłem strony jest teraz „Nie dla antypracowniczych związków zawodowych”. Tylko czy to nie jest trochę tak, że kto mieczem wojuje, od miecza ginie?
Na opisywanej stronie pojawił się wczoraj post informujący o… powstaniu kolejnego związku zawodowego. Czy „Jedność” KWK Pniówek będzie tym rycerzem na białym koniu, który ogarnie niełatwą sytuację wśród załogi Jastrzębia? Zobaczymy. Na pewno dobrą reklamą będzie brak płacenia składek…
Górników z JSW jest mi najzwyczajniej w świecie szkoda. Wydaje mi się bowiem, że oni chcieli walczyć o swoje interesy, a nie tylko i wyłącznie o głowę prezesa. Okazuje się jednak, że 17 dni postoju kopalń przełoży się na obniżenie im wynagrodzeń i dłuższą pracę. No i pasek z wypłatą za i tak krótki luty powodów do radości im raczej nie da. A związkowcy? Sami przyznają, że ich praca w weekendy w celu odrabiania strajkowych strat nie dotyczy (http://www.fakt.pl/katowice/po-protestach-w-jsw-zwiazkowcy-odpoczywaja-gornicy-pracuja,artykuly,526669.html).
Może ostatni strajk w JSW, który nie miał nic wspólnego z redukcją zatrudnienia i zamykaniem kopalń sprawi wreszcie, że górnicy przestaną ślepo ufać organizacjom związkowym? Zobaczymy. I to pewnie całkiem niedługo. Może w JSW, a może w Kompanii Węglowej, gdzie za chwilę znowu też będzie gorąco?


