Laureat OPZZ Nagrody im. Haliny Krahelskiej w 2020 roku
Bronisław Szczeciński
Kolega Bronisław Szczeciński jest długoletnim i bardzo aktywnym działaczem
związkowym i społecznym, pracującym w Zakładzie Linii kolejowych w Sosnowcu od
sierpnia 1976 r. do chwili obecnej, na stanowisku starszego dyżurnego ruchu.
W tym roku tj. 2020 mijają 44 lata jego nieprzerwanej pracy w jednym
przedsiębiorstwie początkowo PKP, a dziś po przekształceniach - PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A). Przez całą aktywność zawodową – działa w strukturach
Międzyzakładowej Komisji Rejonowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP, w
której od kilku kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego m.in.
za sprawy BHP i współpracę z medycyną pracy. Od 2001 roku pełni funkcję
Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy ds. inżynierii ruchu, a od 2005 roku do
chwili obecnej, z dużym powodzeniem, funkcję Zakładowego SIP.
Z OPZZ jest związany od początku powstania tj. od 36 lat, pracując w obszarze
bezpieczeństwa pracy Branży Transport, a od kilku kadencji pełni funkcję
wiceprzewodniczącego Komisji ds. Ochrony Pracy odpowiedzialnego za branżę
transportową. Od kwietnia 2019 roku został powołany przez Prezydium Rady OPZZ
Województwa Śląskiego na Przewodniczącego Rady Powiatowej OPZZ w Sosnowcu.
Cały jego okres pracy w zawodowej i związkowej to aktywność w obszarze
problematyki ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w branży kolejowej.
Działalność w obszarze społecznej inspekcji pracy to jego codzienność.
Kolega Bronisław Szczeciński corocznie przedstawia do zatwierdzenia organizacjom
związkowym szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności. Jest zwolennikiem
pisania zaleceń dokumentujących aktywność i działania społecznego inspektora pracy
- przez prawie 13 lat pełnienia funkcji SIP przedstawił pracodawcy do realizacji 388
zaleceń o różnorodnej wadze naruszeń prawa pracy i bhp (opisy spraw, jakich zalecenia
dotyczyły są zawarte w szczegółowych sprawozdaniach).
Jako Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy jest reprezentantem i aktywnym
członkiem zakładowej Komisji BHP jako jej wiceprzewodniczący. Na niwie komisji
również składa wnioski o poprawę warunków pracy. Corocznie na terenie Zakładu Linii
Kolejowych w Sosnowcu, który ze względu na branżę transportową oraz organizację
struktur pracodawcy zajmuje niemal 1/3 terytorium województwa śląskiego, odbywają
się społeczne przeglądy stanowisk pracy. To kwintesencja wiedzy o warunkach i
miejscach pracy załogi, ale także jego nadzór nad warunkami pracy. Na podstawie
przeglądów planowane są konkretne działania mające zapewnić systematyczną
poprawę warunków pracy na najbliższy rok oraz w perspektywie na lata następne.
Kolega Bronisław Szczeciński od 2009 roku wielokrotnie był laureatem w
konkursach Państwowej Inspekcji Pracy na ,,Najaktywniejszego Społecznego
Inspektora Pracy” organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach,
gdzie czterokrotnie zwyciężał, a także zajmował drugie i trzecie miejsca.
Ostatni konkurs wygrał 23 sierpnia 2019 roku.

Od 2012 roku propagował ideę wzmocnienia rangi konkursu na ,,Najaktywniejszego
Społecznego Inspektora Pracy” do szczebla centralnego, upowszechniając w ten
sposób aktywność i działalność społecznych inspektorów pracy i czyniąc ten konkurs
prestiżowym. Udało się to, dzięki współpracy z Państwową Inspekcją Pracy w 2019 roku,
kiedy po raz pierwszy ranga konkursu została wzmocniona i odbył się on po raz
pierwszy na szczeblu krajowym, obok konkursów regionalnych.
W czerwcu 2015 roku, jako jeden z nielicznych przedstawicieli związkowych, brał
udział w konferencji z okazji 65 rocznicy powstania Społecznej Inspekcji Pracy,
wygłaszając obszerny referat o aktualnych zagrożeniach dla dalszego funkcjonowania
SIP wynikających m.in. ze złożenia przez Konfederację Pracodawców Lewiatan wniosku
do Trybunału Konstytucyjnego o niezgodność zapisów ustawy z 24 czerwca 1983 roku
o Społecznej Inspekcji Pracy z konstytucją.
Jest bardzo zaangażowany w sprawy pracownicze nie tylko związane z
bezpieczeństwem pracy, ale także z rozwiązywaniem sporów pracowniczych oraz
wdrażaniem zmian organizacyjnych w branży transportowej. Na co dzień pomocny dla
pracowników, związkowców i społecznych inspektorów pracy – reaguje na przypadki
nieprzestrzegania przez pracodawców łamania prawa, podejmując liczne interwencje o
przeprowadzenie kontroli w zakładach pracy i eliminując zagrożenia w środowisku
pracy związane z wypadkowością.
Jest społecznikiem i propagatorem nowych inicjatyw.
W styczniu 2015 roku zainicjował powołanie do życia Stowarzyszenia Społecznych
Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Śląski, w którym pełni funkcję
Prezesa. Dzięki jego aktywności, od 2017 roku w szkoleniach organizowanych w
siedzibie Stowarzyszenia Społecznych Inspektorów Pracy RP Oddział Śląski w
Sosnowcu biorą udział inspektorzy Pracy z OIP w Katowicach (pierwsze takie szkolenie
odbyło się w styczniu 2017 roku z udziałem OIP w Katowicach Pana Lesława Mandraka)
– od tej pory współpraca Stowarzyszenia SIP RP jest stała, systematyczna i dotyczy
szeregu aktywności szkoleniowych.
Realizacja i organizowanie szkoleń w tym zakresie oraz przeprowadzanie codziennych
konsultacji w zakresie przestrzegania prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
czyniły i wciąż czynią z niego lidera w środowisku związkowym.
Jego doświadczenie i wiedza jest wykorzystywana także w szerokiej działalności
pozazawodowej. Świadczy o tym np. występowanie w roli pełnomocnika procesowego
do reprezentowania członków związku w postępowaniach sądowych przed Sądami
Pracy w sprawach związanych z prawem pracy, do roli której został rekomendowany z
upoważnienia MKR ZZDR PKP od 2014 roku.
W październiku 2019 roku został wybrany przez Radę Miasta Sosnowiec do
pełnienia zaszczytnej funkcji Ławnika przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu na kadencję
2020 - 2023. W Radzie Ławniczej pełni funkcję wiceprzewodniczącego.
Czynnie, bieżąco i skutecznie zajmuje się szeroko zakrojonymi działaniami na rzecz
prewencji wypadkowej. To dzięki jego namowom i determinacji, dyrektor ZLK
Sosnowiec przystąpił do akcji ,,Śląska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy”,

której patronuje m.in. wojewoda śląski, radio i TVP Katowice. Jest także koordynatorem
wyznaczonym do kontaktów z OIP w Katowicach.
Pomimo olbrzymiego doświadczenia praktycznego i wiedzy, ciągle podnosi swoje
kwalifikacje, ale też wiedzę przekazuje innym i chętnie się nią dzieli.
W całej dotychczasowej pracy związkowej i społecznej – w przeszłości i obecnie - stara
się popularyzować wiedzę o bezpieczeństwie pracy. Przykładem była debata na temat
e – learningu jako jest metody szkoleniowej zorganizowana w maju 2015 roku w
Ośrodku Szkoleniowym PIP we Wrocławiu i przy współudziale wszystkich central
związkowych oraz publicystycznych miesięczników z zakresu bepieczeństwa pracy jak
,,Atest” czy ,,Przyjaciel przy Pracy”.
Ukończył wiele cyklów szkoleniowych organizowanych przez prestiżowe firmy m.in.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, SANNORT z Sandomierza, Akademię
dla Społecznych Inspektorów Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w
Katowicach, a także liczne seminaria dla ZSIP organizowane w Ośrodku Szkoleniowym
PIP we Wrocławiu, kursy międzynarodowe organizowane przez Europejski Instytut
Związków Zawodowych, warsztaty szkoleniowe dla pełnomocników procesowych i
wiele innych. Ze wszystkich szkoleń posiada stosowne certyfikaty i zaświadczenia,
dołączone do niniejszego wniosku w obszernym uzasadnieniu.
Z udziału w każdym wydarzeniu – sporządza obszerne relacje, przekazywane i
drukowane w ogólnokrajowej prasie związkowej, propagując w ten sposób zagadnienia
bezpieczeństwa pracy wśród pracowników ale i dla ogółu społeczeństwa. Dokonania i
artykuły kolegi Bronisława można przeczytać m.in. w branżowych miesięcznikach
,,Atest”, ,,Przyjaciel przy Pracy”, związkowym biuletynie informacyjnym Związku
Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP ,,Na Nastawni” czy na stronach internetowych.
Udziela się także w związkowych strukturach międzynarodowych związanych z
problematyką bezpieczeństwa pracy. Niemal corocznie, systematycznie bierze udział w
międzynarodowych konferencjach w tematyce BHP, tzw. Regionalnych Związkowych
Debatach BHP z udziałem krajów Europy Środkowo – Wschodniej, przekazując polskie
doświadczenia z zakresu prawnej ochrony pracy i warunkach pracy (m.in. konferencje
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w Krakowie - 2010 i 2016 roku, w
Pradze - 2014 rok, w Wilnie – 2015 rok, w Ostendzie - 2018 rok, w Warszawie – 2019
rok, w Brukseli i Rydze – 2020 rok).
Całokształt jego aktywności i działalności został i jest cały czas doceniamy,
poprzez przyznawanie licznych dyplomów, statuetek, wyróżnień i podziękowań.
Posiada liczne odznaczenia branżowe, związkowe i zawodowe m.in.: Głównego
Inspektora Pracy ,,Za Zasługi dla Ochrony Pracy”, ,,Zasłużony dla OPZZ”, ,,Przodujący
Kolejarz RP” (Odznaka srebrna i złota), ,,Zasłużony dla Związku Zawodowego
Dyżurnych Ruchu PKP” (Odznaka srebrna i złota), ,,Zasłużony dla Kolejnictwa”,
,,Zasłużony dla Transportu RP”. W dniu 27 listopada 2018 roku podczas uroczystej Gali
na Zamku Królewskim w Warszawie jako jedyny przedstawiciel z branży transportowej
z rąk Głównego Inspektora Pracy Pana Wiesława Łyszczka otrzymał Wyróżnienie
Specjalne dla najlepszych Społecznych Inspektorów Pracy w Polsce, a rok później, 26
listopada 2019 roku, podczas tej samej Gali wręczenia Nagród pierwszej edycji

ogólnopolskiego konkursu na ,,Najlepszych Społecznych Inspektorów Pracy w Polsce”
- Kolega Bronisław Szczeciński został jego pierwszym Laureatem i otrzymał Nagrodę
Główną.
W grudniu 2018 roku całokształt jego dotychczasowej pracy został doceniony
przez Prezesa Zarządu PKP PLK SA Pana Ireneusza Merchela – kolega Bronisław
otrzymał gratulacje i dyplom uznania od władz spółki podczas uroczystości w Centrali
Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe w Warszawie.
Stale przyczynia się do sukcesów swojego środowiska pracy – m.in. ze względu na
doskonałą współpracę z pracodawcą w zakresie poprawy warunków pracy, Zakład Linii
Kolejowych w Sosnowcu, w którym pracuje, otrzymał wyróżnienie nadawane przez
Komisję Krajową NSZZ Solidarność i nominację do tytułu ,,Przyjaznego Pracodawcy”.
Kolega Bronisław, oprócz sukcesów osobistych związanych ze swoją
wszechstronną działalnością zawodową, społeczną, związkową - jest przede wszystkim
osobą lubianą przez swoje środowisko pracy i życia.
Chętny do pomocy innym, doskonały organizator, pełen pasji i determinacji w
działaniu – jeśli chodzi o rzeczy ważne i trudne, jest to dla niego takim samym
wyzwaniem, jak angażowanie się w małych sprawach. Jego konsyliacyjna, ale twarda i
zawsze merytoryczna postawa budzi respekt i szacunek u innych – zarówno
pracowników, jak i pracodawców. Szanuje ludzi i sam jest szanowany. Jest bardzo znaną
osobą w okręgu śląskim i środowisku związkowym – cieszy się uznaniem i zaufaniem,
zarówno ze strony związkowców jak i pracodawców. W pracy zawodowej zawsze jest
stawiany za wzór pracownika kompetentnego, ambitnego, rzetelnego, stawiającego
sobie wysokie wymagania. Wykazuje się dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem –
na każdym odcinku aktywności sprawy bezpieczeństwa pracy i podnoszenie
świadomości w tym zakresie są na pierwszym miejscu. Jego kilkudziesięcioletnie
doświadczenie, jako pracownika i związkowca są przykładem dobrej współpracy,
zaangażowania, pogłębiania wiedzy i umiejętności w codziennym stawianiu czoła
przeciwnościom. Jest konsekwentny i ambitny. Jako osoba wiarygodna jest wzorem
uczciwości, rzetelności, odpowiedzialności i przede wszystkim osobą przedkładającą
interes publiczny nad prywatny.
Zawsze przygotowany do zadań jakie podejmuje, co przekłada się na
merytoryczną współpracę z kierownictwem zakładu pracy, związkami zawodowymi,
służbą BHP i SIP. Jego codziennością jest systematyczna poprawa warunków pracy,
stara się, by załoga, z którą pracuje (1702 osób), pracowała w coraz lepszych i
bezpiecznych warunkach. Mówi o sobie skromnie, że jest tylko „jednym z elementów
sprawnie działającej maszyny”. Jako ZSIP stawia sobie poprzeczkę bardzo wysoko, a
pytany o najważniejsze swoje osiągnięcie mówi, że jest ono dopiero przed nim.
Warszawa, 16 grudnia 2020 r.

