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Marek Wiza

Marek Wiza jest członkiem Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”.

Wniosek złożył Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
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Ja ką ro lę po wi nien Pa na zda niem
obec nie peł nić spo łecz ny in spek tor
pra cy?

Uwa żam, że oso by te peł nią nie -
zwy kle waż ną funk cję. Wska zu ją, co
na le ży po pra wić al bo udo sko na lić
w za kła dzie pra cy. Po tra fią za uwa żyć
uchy bie nia, któ rych nie do strze ga ją in -
ni. Ich dzia ła nia na rzecz po pra wy bez -
pie czeń stwa czę sto są jed nak nie do ce -
nia ne. Wy ni ka to przede wszyst kim
z bra ku chę ci po ro zu mie nia oraz źle
poj mo wa nej ry wa li za cji po mię dzy spo -
łecz ny mi in spek to ra mi pra cy, a wła ści -
cie la mi przed się biorstw i służ ba mi
bhp. Ta ki stan rze czy jest nie do pusz -
czal ny, bo prze cież wszyst kim po win no
za le żeć na po pra wie wa run ków pra cy.
Uwa żam, że spo łecz ny in spek tor pra cy
nie po wi nien być po strze ga ny ja ko
wróg tyl ko ja ko part ner i do rad ca
w roz wią zy wa niu pro ble mów.

Je śli do trze to świa do mo ści pra co -
daw ców, to ja bę dę wte dy usa tys fak -
cjo no wa ny, że uda ło mi się po go dzić
zwa śnio ne stro ny i że do szło do kom -
pro mi su.

Jak ukła da się Pa na współ pra ca
z Pań stwo wą In spek cją Pra cy? 

Bar dzo do brze. Zwłasz cza z Okrę -
go wym In spek to ra tem Pra cy w Po zna -
niu. Wspól nie sta ra my się po pu la ry zo -
wać wie dzę z za kre su pra wa pra cy
oraz bhp. Or ga ni zu je my szko le nia
i kon fe ren cje. Uwa żam, że oprócz
prze strze ga nia prze pi sów i kon tro li
w za kła dach pra cy, bar dzo waż ne jest
pro mo wa nie do brych prak tyk. Jed ną
z nich by ło se mi na rium pod na zwą
„Mniej dźwi gaj. Chroń krę go słup”. Za -
an ga żo wa li śmy do re ali za cji te go po -

my słu dwie po znań skie wyż sze uczel -
nie: AWF i Po li tech ni kę. 

Współ dzia łał Pan przy re ali za cji
Wiel ko pol skiej Stra te gii Ogra ni cza nia
Wy pad ków przy Pra cy 2010-2012. Ja -
kie by ły jej za ło że nia?

Pod sta wo wym ce lem stra te gii by ło
ogra ni cze nie licz by wy pad ków przez
kształ to wa nie i pro pa go wa nie kul tu ry
bez pie czeń stwa oraz do tar cie do jak
naj więk szej licz by pra co daw ców i ich
or ga ni za cji związ ko wych z in for ma cją
o pod ję tej mi sji. Nie od po wied nie wa -
run ki pra cy na ra ża ją pra co daw ców
na ogrom ne kosz ty zwią za ne z wy dat -
ka mi na ubez pie cze nia wy pła ca ne pra -
cow ni kom, któ rzy ule gli wy pad kom,
nie mó wiąc o kosz tach zwią za nych
z cho ro ba mi za wo do wy mi. Dla te go
przy two rze niu stra te gii przy świe ca ła
nam idea, że ta niej i efek tyw niej dla
pracodawcy jest za po bie gać niż ka rać.

Czy wcie le nie tej stra te gii w ży cie
przy nio sło wy mier ne skut ki? 

Po pod su mo wa niu do szli śmy
do wnio sku, że nie tyl ko wy eli mi no wa -
nie wy pad ków przy pra cy jest istot ne.
Po waż nym pro ble mem są rów nież cho -
ro by za wo do we. Two rzy my pro gram
dzia ła nia na la ta 2013-2020. Nasz ze -
spół bę dzie po sze rzo ny o spe cja li stów
z Wlkp. Me dy cy ny Pra cy i Sa ne pi du.
Prio ry te ty Stra te gii to 19 te ma tów do ty -
czą cych pro fi lak ty ki bez pieczeń stwa
pra cy. Za le ży nam na zmia nie po dej ścia
pra cow ni ka i pra co daw ców do wy ko ny -
wa nia pra cy w bez piecz nych wa run -
kach. Chce my też do trzeć do dzie ci. To
prze cież przy szli pra cow ni cy i wie dzę,
któ rą zdo bę dą, wy ko rzy sta ją w ży ciu
za wo do wym. 


