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Stanowisko Zarządu Regionu
Sląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

ws. pogotowia protestacyjnego w regionie

z dnia ]6 września 20]4 roku

Zarząd Regionu Sląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność ogłasza pogotowie
protestacyjne we wszystkich strukturach branżowych i terenowych związku w naszym
regionie. Oznacza to wprowadzenie stanu pełnej gotowości do prowadzenia czyrrlych
solidarnościowych akcji protestacyjnych w obronie pracowników sektora gómictwa węgla
kamiennego, ich zakJadow i miejsc pracy. Zapaść w tej kluczowej dla gospodarki naszego
regionu branży przełoży się na podobne problemy w innych sektorach przemysłu i usług
na Sląsku iw Zagłębiu Dąbrowskim.

Wszystkie spółki węglowe, wszystkie zakłady zaplecza górnictwa węglowego
i Przedsiębiorstwa koopeĄące znajdują się w bardzo trudnej sl.tuacji ekonomicznej
i sPołecznej. Wymuszonę przez związki zawodowe na rządzących decyzje w sprawie
wsparcia sektora przyniosły krótkoterminowy efekt. Niestety, wysuwane przęz zwiryek
projekty dzińań średnio- i długookresowych, które mają na celu wprowadzenie sektora
na trwŃą Ścieżkę sanacji, nie spotkały się z akceptacją decydentów z ekipy rządzącej.
RÓwnież wŁadze samorządowe w województwie nie podejmują żadnych działań wobec
narastających problemów w górnictwie, tak jakby nie widziały bezpośredniego zwięku
Pomiędzy dochodami budzetów samorządów a kondycjągórnictwa i gospodarki w regionie.

Przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych zapomnieli, że ich rolą jest
służenie obywatelom i społeczeństwu. Stanowisko i fuŃcje publiczne, które pełnią wiążą się
z braniem na swoje barki odpowiedzialności za całą społeczność, w imieniu której sprawują
tządY. Unikanie tej odpowiedzialności, skupianie się wyłącznie na wąskich, grupowych
i osobistych interesach jest zaprzeczeniem idei słuzby publicznej. Taka postawa
dYskwalifikuje osoby piastujące te stanowiska pod względem politycznym i moralno-
etycznym.

Prezesi zarządow spółek węglowych i innych spółek Skarbu Państwa, a więc będących
wsPÓłwłasnoŚcią wszystkich obywateli, też zapominają że pełnią funkcję szczegóIną To, jak
zarządzająjak dbają o firmę i o pracowników, ma być wzorcem dla innych firm, pokazywać,
jak w praktyce powinna wyglądać społeczna odpowiedzialnośó przedsiębiorstw. To, co
obserwujemy w spółkach węglowych, jest zaptzeczeniem idei społecznej odpowiedzialności
biznesu. To antywzorzec. Jawne lekceważenie strony związkowĄ, pozolowanie dialogu
v,ryłącznie na uzytek mediów, próby poróżnienia pomiędzy sobą pracowników różnych
koPalń i różnych związkow zawodowych, wprowadzantę metod zarządzaniapoprzęzkonflikt.
To są działania niedopuszc zalne i naganne, które budz ąnasz głęboki sprzeciw.
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Brak zdecydowanej reakcji władz rządowych i samorządowych na dramatyczną
sytuację, w jakiej znaleźli się pracownicy kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu i ich
rodziny oraz postawa zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego wobec pracowników
sosnowieckiej kopalni jest dla gómików z innych kopalń wyraźnym sygnałem, ze wkrótce
i oni mogą być potraktowani podobnie. Mogą zostac z dnia na dzień pozbawieni stabilizacji
i miejsc pracy, pozostawieni sami ze swoimi problemami.

Zarząd Regionu Sląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność przypomina, ze 1,5 roku
temu centrale zwią7kowe zrzeszol7ę w Międzyzwiązkowym Komitecie Protestacyjno-
Strajkowym zotganizowŃy czterogodzinny solidarnościowy strajk generalny na Śąsku
i w Zagłębiu Dąbrowskim. Ta akcja była dowodem, ze pracownicy w nasz}.rn regionie nie są
zatomizowaną grupą niewolników, którą można bezkarnie wykorzystywać. Większość
pracowników zakładów pracy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim doskonale wie,
że przedsiębiorstwa w naszym regionie to system naczyń połączonych, że upadek
i zwolnienia w jednym zakJadzie czy branży, pociągają za sobą upadęk i zwolnienia w innych
zal<ładach i branżach. Dlatego będziemy tych zakŁadów i miejsc pracy bronić, dla dobra
naszych dzieci, naszych rodzin. Bo dla nas, w przeciwieństwie do chwilowych decydentów
przywiezionych w teczkach zWarszav,ry, Lublina czy Pułtuska, Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie
to po prostu ojczyzna.

W obecnej sytuacji pojedyncze, dorńne działania są już niewystarczające
i bezcelowe. Dlatego Zarząd Regionu Śląst o-Dąbrowskiego wzywa przedstawicieli
wszystkich środowisk, którym leży na sercu dobro naszego regionu, do podjęcia wspólnych
działańnarzecz ratowania śląskiego gómictwa, a tym samym całego przemysłu i gospodarki
w naszym województwie. To współdziałanie powinno objąć nie tylko centrale zwiąpkowe
w gómictwie, ale zwięki zawodowe ze wszystkich branż. Obok reprezentantów strony
społecznej powinni stanąć przedstawiciele wszystkich szczebli władz samorządowych, wszak
przyszłość śląskich i zagłębiowskich gmin, powiatów, miast oraz całego wojewódźwa zależy
od stanu przemysłu i gospodarki w regionie. Potrzebne jest takze wsparcie organizacji
pracodawców i przedsiębiorców, którzy uświadamiają sobie złożoność systemu społeczno-
gospodarczego w naszym regionie, ktorzy doskonale zdają sobie sprawę, że zapaśc
w sektorze górniczym doprowadzi do regresu w innych branżachi zal<ładach przemysłowych,
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w sektorze usług.
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