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Zdzisław Gnaciński

Od 1972 ro ku za wo do wo zwią za ny z pol ski mi ko le ja mi. Od 30 lat peł ni funk cję
SIP. Obec nie pra cu je w PKP CAR GO S.A. w Po zna niu, gdzie jest człon kiem Za -
kła do wej Ko mi sji Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy. Za sia da też w Ko mi sji BHP
przy Fe de ra cji Związ ków Za wo do wych Pra cow ni ków Ko le jo wych w War sza wie. 



Skąd Pa na za in te re so wa nie pro -
ble ma ty ką bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy na ko lei?

My ślę, że mam za ko do wa ną po trze -
bę po ma ga nia in nym. Trzy dzie ści lat
te mu zo sta łem wy de le go wa ny przez
związ ki do wy ko ny wa nia za dań spo -
łecz ne go in spek to ra pra cy i za an ga żo -
wa łem się w tę wa żną dzia łal -
ność. I cią gle du żo jest spraw, któ re
na bie żą co zgła sza ją pra cow ni cy i któ -
re trze ba za ła twić. Za kła do wa Ko mi sja
BHP, w któ rej dzia łam, na bie żą co mo -
ni to ru je spra wy bez pie czeń stwa na
ró żnych sta no wi skach pra cy i w ra zie
po trzeb wy cią ga sto sow ne wnio ski.
Zaj mu je my się też co rocz nym prze glą -
dem sta no wisk pra cy, pod czas któ re go
spraw dzamy czy wa run ki pra cy na po -
szcze gól nych sta no wi skach są pra wi -
dło we. A to istot ne, bo prze kła da się
na bez pie czeń stwo na ko lei.

Ja ka jest dziś ro la spo łecz ne go
in spek to ra pra cy? Czy ta ka funk cja
istot nie jest po trzeb na?

Zde cy do wa nie tak. Są dzę, że ro la
spo łecz ne go in spek to ra pra cy jest dziś
na wet istot niej sza, niż kie dyś w okre sie
PRL. Wte dy ko lej speł nia ła mi sję spo -
łecz ną, dziś jest przed się bior stwem,
któ re ma osią gać zysk. W tej no wej rze -
czy wi sto ści SIP jest kimś, do ko go naj -
ła twiej pra cow nik mo że zgło sić pro -
blem, ła twiej nie kie dy niż do sze fa, któ ry
mo że go zi gno ro wać. W na szym przed -
się bior stwie trud ność pra cy spo łecz ne -
go in spek to ra pra cy wy ni ka też z fak tu,
że za kład swym za się giem obej mu je kil -
ka wo je wództw, co ozna cza zró żni co -
wa ny te ren z od mien ny mi pro ble ma mi
i wy ma ga nia mi.

Co uwa ża Pan za swo je naj więk -
sze osią gnię cie w dzia łal no ści
na rzecz bez pie czeń stwa pra cy?

Naj więk szym osią gnię ciem jest to,
że sa mi pra cow ni cy zgła sza ją się
do mnie z pro ble ma mi. Jest to dowód,
że ma ją do mnie za ufa nie. To wa żne,
że by umieć roz ma wiać z ludź mi i ich
wy słu chać. Te spra wy pró bu ję póź niej
za ła twiać u dy rek cji za kła du i tu też 
wa żna jest umie jęt ność roz mo wy i słu -
cha nia dru giej stro ny. Przez współ pra -
cę naj ła twiej prze cież za ła twiać ka żdą
spra wę. I naj le piej ro bić to na szcze blu
za kła du, bo jak ze spra wą trze ba iść
wy żej, to zna czy, że już jest źle. Do dat -
ko wym atu tem do brej współ pra cy
na po zio mie za kła du są czę ste spo tka -
nia z za kła do wą słu żbą BHP i oma wia -
nie bie żą cych pro ble mów na po szcze -
gól nych sta no wi skach pra cy, któ re
zda niem spo łecz nych in spek to rów na -
le ża łoby roz wią zać. Dzię ki te mu mo gą
być one na bie żą co uzgad nia ne i za ła -
twia ne.

Z ja ki mi pro ble ma mi zma ga się
na co dzień spo łecz ny in spek tor
pra cy?

Jest ich bar dzo wie le, jak choć by
wła ści wy stan po miesz czeń hi gie nicz -
no -sa ni tar nych – na ten cel by ły prze -
zna czo ne w tym ro ku bar dzo du że wy -
dat ki, co jest bar dzo po zy tyw nie
od bie ra ne przez pra cow ni ków. Po za
tym – brak wła ści wych roz wią zań
przy pra cy na wy so ko ści, przej ścia
i doj ścia do pra cy przez to ry oraz za -
bez pie cze nie stu dzie nek w to rach,
pra wi dło we go oświe tle nia i sze reg in -
nych spraw, któ re na le ży re gu lo wać
i zgła szać.
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