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agnieszka materna/jastrzębski węgiel

wspanialsza katastrofa
żywi kursu akcji
– Pracujemy nad tym cały czas. Każdy
z inspektorów, który ma prawo wydawania
decyzji administracyjnych, musi zdawać sobie sprawę z tego, że w ślad za uprawnieniami idzie odpowiedzialność. Podstawowym
obowiązkiem jest stosowanie prawa. Już mówiłem, że nic nie może odbywać się na zasadzie „widzimisię”. Jak nie będzie „widzimisię”,
nie będzie ryzyka, że polegniemy w starciu
nawet z najlepszą kancelarią prawną.
XXOgląda pan amerykańskie filmy
o prawnikach walczących ze sobą na sali
sądowej?
– Oglądam.

wartym miejscu
r e k l a m a

XXI wciąż jest pan optymistą? Przecież pan
i pańscy ludzie będziecie rozwalcowywani jak na amerykańskim filmie.
– Nie sądzę. Myślę, że prawo będzie na
tyle czytelne dla pracodawców, kierowników
ruchu zakładów i dla inspektorów, że zostanie
do minimum ograniczona dowolność interpretacji. Dla nas kontakt z prywatnymi pracodawcami nie jest czymś nowym, bo przecież
WUG nie zajmuje się tylko górnictwem węgla
kamiennego. Nadzorujemy około 6,5 tysiąca
zakładów górniczych, z czego większość to
prywatne firmy. Mamy za sobą także spory
sądowe związane z decyzjami o wstrzymaniu
ruchu zakładu górniczego. Wygrywaliśmy

nawet w sądzie apelacyjnym. Nie mamy kompleksów. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że
teraz wszyscy odwołują się od decyzji, a kiedyś było to nie do pomyślenia. Przytłaczającą
większość z tych odwołań wygrywamy.
XXW tym uwikłaniu prawnym inspektorzy górniczy znajdą czas, aby zająć się
tak zwanym czynnikiem ludzkim, który
w około 80 proc. jest główną przyczyną
wypadków?
– To dla nas priorytet. Organizujemy
spotkania z kadrą inżynieryjno-techniczną,
z przodowymi i zwykłymi pracownikami, aby
omawiać wnioski wynikające z prac komisji
powypadkowych. Szkolimy Społecznych Inspektorów Pracy. Popularyzujemy tak zwane
dobre praktyki służące poprawie bezpieczeństwa, które są wypracowywane w kopalniach.
Uruchomiliśmy specjalny kanał filmowy na
You Tube z materiałami szkoleniowymi. Są
tam między innymi materiały ze sprywatyzowanej firmy Górażdże Cement SA. Firma
prywatna, jedna z wielu w ogólnoświatowej
grupie kapitałowej, w której nie do pomyślenia jest łamanie zasad bhp. Takie standardy
narzucił właściciel spoza Polski.
XXFirmy prywatne z tradycjami już dawno zrozumiały, że trup ożywia kolumnę gazety brukowej, uatrakcyjnia akcję
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kryminałów i szkodzi akcjom na giełdzie.
Sądzi pan, że polskie firmy górnicze przekonały się do tego, że lepiej ponieść stratę finansową niż stratę ludzką?
– Górażdże Cement SA była polską
firmą państwową. Zmienił się właściciel
i zmieniła się mentalność. Tak samo będzie
z polskimi kopalniami. Każdy menedżer wie,
że nawet najwspanialsza katastrofa nie ożywi
kursu akcji jego firmy.
XXChyba nieprędko tak będzie
w górnictwie.
– Uważam, że stanie się to szybciej, niż
pan sobie wyobraża. Po pierwsze, żadnej
firmy giełdowej nie stać na to, aby jej logo
kojarzyło się z cmentarzem. Po drugie,
lobbyści zwalczający węgiel będą wykorzystywać każdy poważny wypadek, aby udowodnić, że inne źródła energii są bardziej
przyjazne dla ludzi, bo ich eksploatacja nie
wiąże się z ofiarami. W Niemczech udało
się wdrożyć najwyższe standardy bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego.
U nas też się to uda. Procesy prywatyzacyjne
pomogą w osiągnięciu tych standardów. Nie
będzie przyzwolenia administracji rządowej
i przyzwolenia społecznego na to, aby w kopalniach ginęli albo byli okaleczani górnicy.
Stan bezpieczeństwa poprawi się bardzo
szybko albo kopalnie będą zamykane. l

