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Co by ło przy czy ną po wsta nia Sto -
wa rzy sze nia Ochro ny Pra cy? Z cze go
jest Pan naj bar dziej dum ny, a cze go
nie uda ło się Pa nu zre ali zo wać? 

Po wo ła li śmy sto wa rzy sze nie po to,
że by wspie ra ło PIP oraz służ by bhp,
re pre zen tu jąc ich po glą dy w spo sób
nie za leż ny na fo rum pu blicz nym.
Chcie li śmy, by pro ble my, z któ ry mi
spo ty ka li śmy się na co dzień, do cie ra ły
do osób ma ją cych wpływ na po pra wę
wa run ków pra cy. Mam tu na my śli
rząd, po słów... Za suk ces uwa żam to,
że ist nie je my już prze szło 9 lat. Nie
prze trwa li by śmy tak dłu go, gdy by nie
po zy ski wa nie środ ków na na szą dzia -
łal ność z or ga ni za cji szko leń i eg za mi -
nów. Obec nie pra cu je my nad zmia ną
wi ze run ku. Pra gnie my być po strze ga ni
ja ko sto wa rzy sze nie, któ re jest do stęp -
ne dla każ de go, ko mu za le ży na po -
pra wie wa run ków pra cy. 

Prze wod ni czy Pan pra com Ze spo -
łu Pra wa Pra cy i Ukła dów Zbio ro -
wych Trój stron nej Ko mi sji ds. Spo -
łecz no -Go spo dar czych. Czy ta ka
ko mi sja jest po trzeb na? 

Uwa żam, że to je den z naj istot niej -
szych ze spo łów w Ko mi sji Trój stron nej.
Tam naj ostrzej ście ra ją się róż ne po glą -
dy do ty czą ce pra wa pra cy. Ostat nio
przed mio tem spo ru mię dzy rzą dem,
a związ ka mi za wo do wy mi są zmia ny
w roz dzia le 6. Ko dek su pra cy, od no szą -
ce się do wpro wa dze nia prze dłu żo ne go
okre su roz li cze nio we go. W opi nii pu -
blicz nej pa nu je prze ko na nie, że ko mi sja
nie pro wa dzi dia lo gu spo łecz ne go…
Otóż, nie praw da! Sam bra łem udział
w kil ku na stu spo tka niach, na któ rych
przed sta wia łem związ kow com pro po zy -

cje rzą du i pra co daw ców. Nie moż na,
więc ni ko mu za rzu cić bra ku do brej wo li.
Fak tem jest jed nak, że na sze ne go cja -
cje za koń czy ły się fia skiem. 

Czy w do bie spo wol nie nia go spo -
dar cze go w za kła dach pra cy prze -
strze ga ne są pra wa pra cow ni cze?

Im więk sze bez ro bo cie, tym więk sza
skłon ność pra co daw ców do nad uży wa -
nia swo ich upraw nień, a cza sa mi na wet
swo ich kom pe ten cji. Na le ży więc ogra -
ni czać kosz ty za trud nie nia, szcze gól nie
w ma łych fir mach, dą żąc do li kwi da cji
sza rej stre fy. Mam jed nak na dzie ję, że
sy tu acja po pra wi się stopniowo, na stą pi
wzrost go spo dar czy i PKB. Pa mię taj my
jed nak, że je ste śmy na cze le państw
UE, je śli chodzi o po ziom pra wa pra cy.
Szcze gól nie w ta kich dzie dzi nach jak:
wy miar urlo pu wy po czyn ko we go włącz -
nie ze świę ta mi, wy miar urlo pu ma cie -
rzyń skie go czy wy so kość za sił ków cho -
ro bo wych.. Sta no wi to dzi siaj ba rie rę
dla pra co daw ców, by by li skłon ni za -
trud niać pra cow ni ków le gal nie, zgod nie
z pra wem.

Pań ska fir ma SEKA S.A. otrzy ma ła
wie le na gród i wy róż nień, któ re
z nich ce ni Pan so bie naj bardziej?

Każ de z tych wy róż nień ma dla mnie
wiel kie zna cze nie. Naj bar dziej ucie szył
mnie Cer ty fi kat Ja ko ści Ty tuł Part ne ra
Szko le nia PIP, to dla te go, że kie dyś by -
łem przed sta wi cie lem ośrod ka szko le -
nia PIP a także Cer ty fi kat uzna nia kom -
pe ten cji jed nost ki edu ka cyj nej CIOP-PIB
oraz wy róż nie nia o cha rak te rze go spo -
dar czym Pul su Biz ne su. Dzię ki nim
mam pew ność, że uda ło się po go dzić
pro mo wa nie do brych stan dar dów z wy -
ni ka mi fi nan so wy mi. 
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