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Co według Pana jest obecnie naj-
większym problemem polskiego ko-
lejnictwa?

- To trudne i wielowątkowe zagad-
nienie. Nasz związek od lat na bieżąco
monitoruje problemy związane z zagro-
żeniami na kolei. Jeśli coś wymaga po-
prawy, bezzwłocznie interweniujemy.
Kolejowe przepisy bezpieczeństwa
mają 100 lat. Zebrano je w książeczce
„R1”, a każdy z nich został napisany
krwią…Wszystkie wypadki zostały opi-
sane, a następnie podjęto działania
prewencyjne, by uniknąć podobnych
zdarzeń. To pokazuje, że sukces w bu-
dowaniu bezpieczeństwa pracy opiera
się na systematyczności i doświadcze-
niach wielu pokoleń. Jednak mimo
upływu ponad 100 lat problemy na ko-
lei nadal istnieją. I jest z czym walczyć.

Jak Pan jako związkowiec ocenia
Kodeks pracy? Czy według Pana wy-
maga on doskonalenia, czy może na-
leżałoby opracować go od początku?

- Wprowadzanie zmian nie jest łatwe.
Inne są priorytety pracodawców, a inne
pracowników. Pracodawcy dążą do
większej elastyczności, a przecież pol-
ski Kodeks pracy już jest bardzo ela-
styczny. Dla pracowników to niedobry
kierunek. Podobnie jest z ustawą o Spo-
łecznej Inspekcji Pracy. Mówi się 
o zmianach, ale brakuje konsensusu.
Usunięcie części zapisów z tej ustawy
pozbawiłoby ją racji bytu. W obydwu
przypadkach brakuje porozumienia.
Uważam więc, że zmiany w Kodeksie
pracy powinny być ewolucyjne, a nie re-
wolucyjne. 

Jakie metody powinien Pana zda-
niem stosować związek zawodowy,

aby walka o prawa pracownicze była
skuteczna?

- Przede wszystkim należy zastoso-
wać wszelkie możliwe rozwiązania
prawne, łącznie z drogą sądową. Po
drugie – w trudnej sytuacji, np. gdy
ktoś łamie podpisane z nami porozu-
mienie, powinniśmy odwołać się do
ustawy o rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych. Możemy więc doprowadzić
nawet do strajku. W tym kontekście
ważna jest także współpraca i zaanga-
żowanie innych central związkowych.
Jednomyślność związków zawodo-
wych to podstawa osiągnięcia porozu-
mienia z pracodawcą.

Gdzie jest granica walki o prawa
pracownicze?

- Kolejarze, walcząc o swoje prawa,
walczą o bezpieczeństwo swoje i pasa-
żerów. Dlatego nie wolno pozwolić so-
bie na pobłażliwość i przymykanie oka
na nieprawidłowości. Np. maszyniści
bezwzględnie powinni pracować wed-
ług harmonogramu i na umowy o pra-
cę. Po kontrolach PIP i Urzędu Trans-
portu Kolejowego okazało się, że na 
10 000 maszynistów aż 500 wykonywa-
ło swoje obowiązki na umowę inną niż 
umowa o pracę, w dodatku przekra-
czając normy czasu pracy. To karygod-
ne! Nowy system kształcenia maszy-
nistów też pozostawia wiele do życze-
nia. Kiedyś młody kolejarz, zanim za-
czął samodzielnie prowadzić pociąg,
przez dwa lata jeździł jako pomocnik.
Odejście od modelu mistrz – czeladnik
jest błędem. Została zakłócona wymia-
na pokoleniowa, a to doświadczenie
jest podstawą w tworzeniu bezpiecz-
nych warunków pracy.

Stanisław Stolorz

Stanisław Stolorz jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Ochrony
Pracy przy Sejmie RP i Przewodniczącym Federacji Związków

Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych.
Wniosek złożyła Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.


