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warto ryzykować
ytu rodziny

z alkohol
roku zmarła mu żona, a syn zginął w wypadku motocyklowym. Chłop zaczął pić.
Koledzy nawet szukali go w lesie, bo bali
się, że popełni samobójstwo. Pomogliśmy
mu znaleźć oddział odwykowy, po leczeniu
wrócił do pracy, teraz jest na emeryturze
i radzi sobie w życiu. Ja wiem, że dyrekcja
patrzy z punktu widzenia dyscypliny pracy. My patrzymy w sposób życiowy. Są też
przypadki beznadziejne. Pracownik jest bardzo niezdyscyplinowany, nie szanuje pracy,
bumeluje, nie chce się leczyć. Wtedy nie
możemy pomóc.
A.D.: Ja jestem zwolennikiem leczenia
osób uzależnionych. Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli ktoś przyjdzie, opowie o swoich
problemach albo o problemach kolegi. Zanim
dojdzie do najgorszego, można opracować
plan ratunkowy. Nie słyszałem, aby dyrekcja kogoś szykanowała dlatego, że chce się
leczyć.
P.G.: Związek Zawodowy Górników
w Polsce pomógł wielu osobom, które chciały
się leczyć. Są teraz dobrymi pracownikami.
Co by pan zrobił z górnikiem, który ma 0,15
promila, bo przed zjazdem wypił piwo?

XXW kopalniach nie ma takich maszyn, które odmówiłyby pracy, jeżeli górnik podejdzie do nich i w wydychanym powietrzu
stężenie alkoholu będzie wynosić 0,00 promila. Z punktu widzenia technicznego picie piwa przed zjazdem nie ma żadnego
uzasadnienia.
P.G.: Mówimy o sytuacjach wyjątkowych.
Ja wcale nie mam zamiaru nikogo usprawiedliwiać. Natomiast staramy się przekonywać
pracowników, aby korzystali z ogólnie dostępnego alkomatu. Każdy, kto był na przykład poprzedniego dnia na urodzinach, może
sprawdzić swój stan trzeźwości. Jeżeli alkomat
coś wykaże, pracownik bierze urlop i nie ma
żadnych konsekwencji. Uważam, że to bardzo
rozsądne, aby samemu się pilnować.
XXMówicie panowie, że można byłoby ulgowo traktować tych, którzy mają stężenie alkoholu do 0,2 promila. Co dzieje się w sytuacji, kiedy górnik ma ciężki wypadek,
a w jego krwi jest 0,1 promila alkoholu?
Co w sytuacji, kiedy jest trwale niezdolny do pracy?
P.G.: Najprawdopodobniej nie dostanie
żadnych świadczeń, które przysługują poszkodowanemu. Dlatego związki podpisały
się pod apelem.
A.D.: Kontrola przy bramie wejściowej
ma między innymi zapobiec takim sytuacjom.
K.S.: Żaden z nas nie chce, aby dopuszczać do pracy ludzi pod wpływem alkoholu.
My jedynie przekonujemy, że oprócz karania dobrym rozwiązaniem jest leczenie. Ja
i moi koledzy podawaliśmy przykłady osób,
które były chore. Dzięki pomocy związków
zawodowych, kolegów z brygady i dyrekcji
skorzystały z leczenia i są bardzo dobrymi
pracownikami.
A.D.: Praca pod wpływem alkoholu
stwarza olbrzymie zagrożenie. Wspólny apel
dyrekcji i związków zawodowych świadczy
o tym, że chcemy zapobiegać temu zjawisku.
Kontrole przy wejściu do kopalni są skuteczne,
tak samo jak pomoc, którą organizujemy dla
osób uzależnionych. To naturalne, że z taką
inicjatywą występują związki zawodowe. Pomoc nie oznacza rozgrzeszania.
K.S.: Najlepiej jest pomagać w sytuacji,
kiedy pracownik nie podpadnie. Służymy taką
pomocą. Ja jestem z pokolenia, w którym królowało powiedzenie: „Bardzo dobry fachowiec
to taki, który zna się na robocie i potrafi litr
wódki wypić”. Oczywiście nie w pracy. Ale to
dowód, jakie kiedyś było przyzwolenie. To
była nawet presja.
XXJeżeli ktoś nie potrafił wypić litra, to nie
był bardzo dobrym fachowcem?
K.S.: Był tylko dobrym fachowcem.
P.G.: Mam nadzieję, że świadomość ludzi
się zmienia. Nie warto ryzykować swego życia
i bytu rodziny.
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