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Zbigniew Żurek

Zbigniew Żurek jest Wiceprzewodniczącym Rady Ochrony Pracy 
i Wiceprezesem Zarządu Business Center Club.

Wniosek złożyła Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy.
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Czy pa mię ta Pan swo je na sta wie -
nie do te ma ty ki bhp na po cząt ku
swo jej pra cy za wo do wej?

Za wsze ce ni łem ży cie i zdro wie,
a ba łem się wy pad ków. Kie dy ja ko in -
ży nier za czy na łem w la tach 70. pra cę
na bu do wie, stan dar dy bez pie czeń -
stwa by ły zu peł nie in ne niż dziś. Wte dy
naj waż niej sza by ła wy daj ność pra cy;
wa run ki pra cy i jej bez pie czeń stwo
mia ły zna cze nie dru go rzęd ne. Jak mo -
głem – sta ra łem się prze ko ny wać
do bhp tak pod wład nych jak prze ło żo -
nych. By ło war to! Nie jed no krot nie tak
ra to wa ło się zdro wie i ży cie. Bar dzo
utkwił mi w pa mię ci przy pa dek do -
świad czo ne go bry ga dzi sty, mu ra rza,
któ ry mi mo mo ich po le ceń nie chciał
za ło żyć ka sku. Kie dy go wresz cie za ło -
żył, nie mi nę ło pół go dzi ny, jak spa da -
ją cy ka wa łek teo w ni ka ude rzył w kask,
prze bił go, ra niąc mu ra rza, któ ry bez
niego zgi nął by na miej scu.

Jest Pan współ za ło ży cie lem i eks -
per tem eli tar nej or ga ni za cji BCC. Co
jest isto tą tej pra cy?

Re pre zen tu jąc śro do wi sko przed -
się bior ców, zaj mu ję się dwo ma ob sza -
ra mi: pra wem pra cy i dia lo giem spo -
łecz nym. Śle dzę ini cja ty wy le gi sla cyj ne
zwią za ne z wspo mnia ną te ma ty ką, opi -
niu ję usta wy pod ką tem roz wią zań słu -
żą cych pol skiej go spo dar ce. Mo ją ro lą
ja ko me dia to ra lub ne go cja to ra jest po -
szu ki wa nie kom pro mi su, roz wią zań ko -
rzyst nych za rów no dla pra co daw ców,
jak i pra cow ni ków.

Jak oce nia Pan Ko deks pra cy
z per spek ty wy fa chow ca i wie lo let -
nie go człon ka Ra dy Ochro ny Pra cy?
Czy po trzeb ne są zmia ny?

Uwa żam, że obec ny ko deks na le ży
po pro stu na pi sać na no wo. Cią głe no -
we li za cje utrud nia ją zro zu mie nie ca ło -
ści. Zre for mo wa nie Ko dek su pra cy
BCC trak tu je ja ko jed no ze swo ich
pod sta wo wych za dań. Uwa ża my, że
pra ce nad nim na le ży roz po cząć nie -
zwłocz nie. Podstawą do roz mów mógł -
by być le żą cy od lat w szu fla dach
urzęd ni ków re zul tat pra cy Ko mi sji Ko -
dy fi ka cyj nej, któ ra mię dzy in ny mi za -
pro po no wa ła po dział ko dek su na dwa
to my, trak tu ją ce o in dy wi du al nym
i zbio ro wym pra wie pra cy.

Jest Pan człon kiem Ze spo łu
Skarg Ra dy Ochro ny Pra cy. Ja kie
skar gi są naj częst sze?

Wie le skarg, ja kie do nas do cie ra ją,
to te, któ rych rozpatrzenie le ży w kom -
pe ten cjach Pań stwo wej In spek cji Pra cy,
do któ rej je prze ka zu je my. Nad zo ru jąc
nie któ re po stę po wa nia skar go we,
szcze gól ną uwa gę zwra ca my na skar gi
o cha rak te rze per so nal nym, szcze gól -
nie na te, na szczę ście nie licz ne, do ty -
czą ce in spek to rów pra cy.

Co uwa ża Pan za naj waż niej sze
w swo jej pra cy?

Ja ko czło nek Ko mi sji Trój stron nej
oraz prze wod ni czą cy Ze spo łu ds. roz -
wo ju dia lo gu spo łecz ne go, sta ram się
ro bić, co w mo jej mo cy, że by pod czas
ne go cja cji uda wa ło się wy pra co wy wać
wspól ne sta no wi ska. Że by za miast wy -
gra nych i prze gra nych wszyst kie stro -
ny mo gły mieć po czu cie suk ce su,
choć by cząst ko we go. War to ścią dia lo -
gu sa mą w so bie jest wy mia na ar gu -
men tów. Na wet pod czas trud nych roz -
mów w pew nym stop niu prze sią ka my
spo so bem my śle nia dru giej stro ny. 


