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Romuald Wojtkowiak

Romuald Wojtkowiak jest Przewodniczącym Federacji Związków
Zawodowych METALOWCY.

Wniosek złożył Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych.



imienia Haliny Krahelskiej
19

Jest Pan prze wod ni czą cym Fe de -
ra cji Związ ków Za wo do wych
METALOWCY. Z ja ki mi pro ble ma mi
zma ga się bran ża me ta lo wa?

Bo lącz ką jest bar dzo zróż ni co wa ny
po ziom tech no lo gicz ny za kła dów.
Część dys po nu je no wo cze snym par -
kiem ma szy no wym o naj wyż szym stan -
dar dzie za bez pie czeń i w peł ni ko rzy -
sta z moż li wo ści tech ni ki. Tam
pra cow ni cy są bez piecz ni. Nie ste ty na -
dal jest za du żo ta kich, w któ rych są
sta re, zu ży te ma szy ny z za bez pie cze -
nia mi sprzed wie lu lat, gdzie uży wa się
prze sta rza łych tech no lo gii. Więk szość
firm jest w rę kach pry wat nych, a tam
nie dzia ła ją związ ki za wo do we. Pra co -
daw ca nie in we stu je w bez pie czeń stwo
pra cy, bo to ob ni ża zysk. Ja ko fe de ra -
cja mo że my jed nie pra co wać
nad zmia ną ogól nych prze pi sów bez -
pie czeń stwa pra cy.

Związ kow cy z Pol ski, Hisz pa nii,
Buł ga rii, Ma ce do nii – mię dzy in ny mi
z Pań skiej ini cja ty wy, re ali zu ją pro -
jekt „Bez pie czeń stwo i pro duk tyw -
ność – re la cje prze my sło we na rzecz
pod nie sie nia ja ko ści pra cy. Co po łą -
czy ło te czte ry tak róż ne kra je w jed -
nym pro jek cie?

Ce lem jest stwo rze nie do brych
prak tyk w za kła dach pra cy. W pierw -
szym eta pie po zna li śmy prze pi sy bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, obo wią zu -
ją ce w na szych kra jach. Są bar dzo
zbli żo ne, po dob nie jak in sty tu cje
ochro ny pra cy. Po tem pro wa dzi li śmy
kon tro le i po rów ny wa li śmy sy tu ację
w za kła dach. Na spo tka niach lo kal -
nych i mię dzy na ro do wych pa da ły pro -
po zy cje do brych prak tyk. Oka za ło się,

że do tych cza so we dzia ła nia w dzie dzi -
nie bez pie czeń stwa pra cy są nie wy -
star cza ją ce w ba da nych kra jach eu ro -
pej skich i w Pol sce. 

Co Pol ska mo że za ofe ro wać Eu -
ro pie w kwe stii pod no sze nia stan dar -
dów bez pie czeń stwa pra cy?

Sta ra my się, że by spo łecz ni in spek -
to rzy pra cy z za kła dów me ta lo wych we -
szli do struk tur eu ro pej skich. Spo łecz ny
nad zór nad wa run ka mi pra cy nie mal nie
wy stę pu je w Eu ro pie, a jest po moc ny.
In spek to rzy na co dzień są pra cow ni ka -
mi warsz ta tów i tym bar dziej są za an ga -
żo wa ni w ochro nę pra cy. Pro wa dzi my
szko le nia, na któ rych uczu la my ich, że
nie mo gą ule gać na ci skom pra co daw -
ców. Dla te go też w po ro zu mie niu z Eu -
ro pej ską Fe de ra cją Prze my słu stwo rzy li -
śmy gru pę kon sul tan tów. Pię ciu
spo łecz nych in spek to rów pra cy ma pre -
zen to wać pol skie do świad cze nia, uczyć
się tam tej szych roz wią zań i prze ka zy -
wać tę wie dzę w Pol sce. Do tej po ry
uczest ni czy li w spo tka niach, gdzie ob -
ser wo wa li wa run ki pra cy w eu ro pej skich
za kła dach me ta lo wych. Prze ko na li się,
że ustęp stwa mo gą się źle skoń czyć.
Te raz bę dą pro po no wać roz wią za nia
uni wer sal ne dla ca łej Eu ro py. 

W re ko men da cji do na gro dy pod -
kre śla no Pań skie po sza no wa nie ety ki
za wo do wej. 

Do dba ło ści o wa run ki bez piecz nej
pra cy je stem przy zwy cza jo ny od za -
wsze. Na uczo no mnie, że tak trze ba, te -
raz ja mó wię to in nym. Do te go zo bo -
wią zu je rów nież mo ja funk cja. Ja ko
prze ło żo ny mo gę po wie dzieć, że stan -
dar dy bhp obo wią zu ją nie tyl ko przy ob -
słu dze to ka rek, ale w każ dej in nej pra cy.


