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Jerzy Demski

Od 1981 ro ku zwią za ny z Ko pal nią Wę gla Ka mien ne go „Piast” – czło nek Pre zy -
dium OPZZ i Ra dy OPZZ, czło nek Ko mi sji BHP ko pal ni „Piast”, Ko mi sji BHP
w Kom pa nii Wę glo wej S.A., czło nek Ko mi sji Bez pie czeń stwa Pra cy przy Wy ż-
szym Urzę dzie Gór ni czym.



Ja ko prze wod ni czą cy Związ ku
Za wo do we go Pra cow ni ków Do ło -
wych jest Pan za an ga żo wa ny
w spra wy spo łecz ne go nad zo ru
nad wa run ka mi pra cy. Ja kie ce chy
mu si po sia dać spo łecz ny in spek tor
pra cy w ko pal ni?

Gór nic two jest spe cy ficz ne i nie wy -
ba cza błę dów. Dla te go to mu si być
czło wiek, któ re mu mo żna ufać. Tam
na do le wa run ki pra cy zmie nia ją się
z mi nu ty na mi nu tę. Trze ba umieć bły -
ska wicz nie re ago wać na ka żde za gro -
że nie. Trze ba być od wa żnym, znać
swój od ci nek pra cy i swo ją za ło gę,
umieć nie ugiąć się pod naj mniej szym
na ci skiem mo gą cym mieć wpływ
na bez pie czeń stwo gór ni ków. To jest
od po wie dzial ność za ludz kie ży cie.
Oczy wi ście, w jed nej ko pal ni spo łecz -
na in spek cja pra cy dzia ła le piej, w dru -
giej tro szecz kę go rzej. Ale w tej, z któ -
rej ja się wy wo dzę, ko pal ni „Piast”,
in spek cja jest na wzo ro wym po zio mie.

Czy ja ko czło nek Ko mi sji BHP
w Kom pa nii Wę glo wej wspie ra Pan
i do strze ga wy sił ki po szcze gól nych
ko pal ni w za kre sie efek tyw ne go
wdra ża nia zin te gro wa ne go sys te mu
za rzą dza na bhp?

Zin te gro wa ny sys tem bhp to jest
pe wien do ku ment. Od do ku men tu
do rze czy wi sto ści dro ga jest da le ka.
Na sza fir ma skła da się z 17 ko palń. To
mo loch naj więk szy w Eu ro pie, sku pia -
ją cy 60 ty się cy lu dzi. Ma my ko pal nie
o ró żnym stop niu za gro żeń, a lu dzie
scho dzą co raz głę biej, wa run ki są co -
raz trud niej sze. Na ra zie, dzię ki Bo gu,
uni ka my du żych ka ta strof, bo Kom pa -
nia Wę glo wa po sia da już no wo cze sny

park ma szy no wy. Ale za wsze i wszę -
dzie mu si my pro wa dzić dzia ła nia pro fi -
lak tycz ne. Bo po wy pad ku już jest
za póź no na co kol wiek. 

Po pu la ry zu je Pan bez pie czeń -
stwo pra cy. W ja ki spo sób mo żna
sku tecz nie pro mo wać tak nie po pu -
lar ne na co dzień za gad nie nia, któ re
na bie ra ją wa gi i zna cze nia w mo -
men cie za ist nie nia wy pad ku?

Nie któ rzy mó wią, że ten te mat mo ż-
na za ga dać. To nie praw da. Trze ba mó -
wić, uczyć i po wta rzać. W ko pal niach
do cho dzi wła śnie do wy mia ny ca łej ka -
dry, bo przez 17 lat nie przyj mo wa no
ni ko go do pra cy. Dzi siaj prak tycz nie
40 proc. gór ni ków to ci o dwu, trzy let -
nim sta żu. To lu dzie bar dzo mło dzi,
o zni ko mym do świad cze niu. Ale są
am bit ni, chcą się uczyć. Im wię cej bę -
dzie my z ni mi roz ma wiać, kon se kwent -
nie pod no sić po ziom szko le nia, tym
lep sze uzy ska my efek ty. A naj le piej
uczyć się na do świad cze niu star szych
ko le gów, któ rzy też chęt nie po ma ga ją.

Któ re z Pań skich dzia łań z dzie -
dzi ny bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
uwa ża Pan za naj wa żniej sze?

Dzia łal ność na rzecz bez pie czeń -
stwa w gór nic twie to pra ca zbio ro wa.
Jed na oso ba ni cze go nie zdzia ła.
A naj więk szym suk ce sem jest to, że
dzi siaj prze ła mu je się pew na ba rie ra.
Że wę gla nie wy do by wa się już
za wszel ką ce nę, że mó wi się o bez pie -
czeń stwie lu dzi. Co wię cej, gór ni cy sa -
mi przy cho dzą do nas, do związ ków
za wo do wych, i zgła sza ją do strze żo ne
za gro że nia. Ma ją świa do mość, że
na gó rze cze ka ją na nich ro dzi ny,
do któ rych chcą bez piecz nie wró cić.
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