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Zakladowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarnosc w Poludniowym Koncernie Wltglowym S.A.
jest oburzona faktem nieobecnosci gt6wnych BHP z ZG Janina oraz ZG Sobieski ani ich zastltpc6w na Komisji
BHP po tragedii, do jakiej doszlo w ZG Janina. Brak dyskllSji po wypadkll smiel1elnym, przedstawienia, Jakie
srodki nalezatoby podj~c, aby nie doszlo w przyszlosci do tego rodzaju zdarzenia budzi nasze najwiyksze
zdziwienie. Przedstawienie tylko suchych fakt6w nic nie wnosi do sprawy. Po raz kol~iny z tragedii nie zostan~
wyci~gniltte wnioski do poprawy stanu bezpieczellstwa. Odnosimy wrazenie, ze Komisja BHP odbyla siy na
zasadzie przymusu narzuconego przez Kodeks Pracy, jeszcze bardziej lltrwala nas to w przekonaniu, iz
priorytetem BHP w naszej firmie jest poprawa statystyki wypadkowosci a nie faktyczny stan bezpieczenstwa w
poszczeg61nych zakladach. Swiadczy to tylko 0 nonszalancji os6b odpowiedzialnych za stan bezpieczenstwa w
PKW SA

Brak wykonania zalecen SIP z jesienllego przegl~du w ZG Sobieski, zly stan techniczny kolei
podwieszallej, spadniycie maszyny podwieszanej w oddziele G-l, brak reakcji na zdarzenie elektryczne w dniu
25.01.2011 r. w kt6rym lIczestniczyl kombajnista oddzialu G-2 utwierdza nas w przekonaniu, ze odpowiedzialni
za bezpieczellstwo w naszej firmie niewystarczaj~co reaguj~ na zagrozenia w zakladach PKW S.A. Niepokoi nas
r6wniez brakjakichkolwiek reakcji miydzy innymi na ci~g tych zdarzen sluzb BHP.

Farsa, jak~ s~ ostatnie Komisje BHP przechodzi juz wszelkie zasady dobrego slTlakct!1;."i:,'",
odpowiedzialnosci. Odbyblliellie spotkania, bo tak nakazuje Kodeks Pracy i nie wyci~gallie w dalszYJ.11Cic&.li';;n\c'
z tych spotkan jasllo pokazuje, ze PKW S.A. zmierza w strony katastrofy. Brak jakichkolwiek reakcjilla nasze
wllioski i zgloszellia dotycz~ce poprawy bezpieczeJlstwa pracy juz dzi5 odzwierciedla wzrost wypadk6w.)[e
jeszcze nieSZCZy5Cmusi siy wydarzyc, aby dostrzec problem? Jedyllym panaceum na ten fakt s~ d, '
llieuznawaniu wypadk6w za wypadki w pracy. Takich zdarzen bylo w ostatnich miesi~cach 21 co bl}
przerazenie, poniewaz statystyki wy dkowe bylyby znaczllie wyzsze. Niedopuszczalne J~st;
oswiadczenie os6b z kryg6w J?t'P,' .~ to wypadki wnoszone z domu na zaklad pracy, jest to·i.
niestosowne i niedopuszczalne ·iJ.t~j.er ie siy w takich przekonaniach ",~,.

Jezeli w d i~g "'silt margillesowato uwagi strony spotecznej niechybnie dojdzie do
nieSZCZy5C\~..,Zg., ~CwpJ()Skl··!tti;sji. BHP, odnosimy wrazenie, ze robimy cos niestosownego i
zaw ·;gtow~.·'acodawcy>:, ,"';'"

. ..2~K,· ... 56 ;·PKW SA nie bydzie przygJ~data siy spokojnie z
lliweczon5t!i5:estwi ' ·owanill solidnej
JaworzndtiJf a PQ~9ieJ'S.A .
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