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Bezpieczeństwo 
najlepszą inwestycją

„Przegląd Budowlany”: Czym jest dla Pani BHP?
– Justyna Mierzejewska: Dla niektórych BHP to tyl-
ko wymóg formalny, skodyfikowany zbiór zasad, a dla 
innych to w pewnym sensie wartość ideologiczna. 
Ja zaliczam się do tej drugiej grupy. Choć może za-
brzmieć to górnolotnie, dla mnie BHP to wartość, 
która inspiruje – jest pasją i możliwością spełniania 
własnych ambicji. To dbałość o ludzkie życie, o bez-
pieczny powrót z pracy do domów, do uśmiechów 
naszych bliskich.

Jak kobieta radzi sobie w męskim świecie, z którym 
kojarzone jest wciąż budownictwo?
– Budownictwo nie ma płci. Rola kobiet w naszym spo-
łeczeństwie cały czas ewoluuje. Zmienia się sposób po-
strzegania kobiet w biznesie, nauce, kulturze czy spo-
rcie, a także w budownictwie.
W NDI mamy wiele wspaniałych, przedsiębiorczych 
i przebojowych kobiet, które świetnie radzą sobie z za-
rządzaniem projektami budowlanymi. Powiem więcej: 
praca z męską częścią branży jest ciekawym doświad-
czeniem i daje wiele satysfakcji.

Bezpieczeństwo pracy w firmie budowlanej to duże 
wyzwanie. Jakie zasady obowiązują w tym obsza-
rze w NDI?
– To prawda, że budownictwo jest branżą, która za-
licza się do najbardziej wypadkowych gałęzi gospo-
darki. W naszej branży występuje szereg prac zali-
czanych do szczególnie niebezpiecznych. Jednym 
z filarów biznesowych NDI jest dbałość o bezpieczeństwo 

pracowników i zapewnianie środowiska pracy wolne-
go od wypadków.
Początek życia projektu to etap, na którym mamy naj-
większy wpływ na bezpieczeństwo przy realizacji inwe-
stycji. To czas, kiedy dokonujemy analizy i oceny ryzyk 
na ofertowanym projekcie, dobieramy odpowiednie 
zabezpieczenia BHP.
Każdy proces realizacji poszczególnych zadań zaczy-
namy od szkolenia wprowadzającego BHP dla osób 
uczestniczących w tych zadaniach. Pracownik pozna-
je wymagania BHP na projekcie, ale także dowiaduje 
się, że bezpieczna realizacja jest bardzo ważnym ele-
mentem całego procesu produkcyjnego, czego dowo-
dzą na co dzień wzorowe postawy zespołów realizacyj-
nych, które budują i rozwijają kulturę bezpieczeństwa. 
Polityka bezpieczeństwa w organizacji jest doskonale 
znana naszym pracownikom, podwykonawcom, a jej 
realizacja jest zgodna z normą 45001:2018.

Często powtarza się, że przykład idzie z góry. Czy 
ma to przełożenie także na kwestie bezpieczeń-
stwa?
– Zdecydowanie tak. Kierownictwo musi być w peł-
ni zaangażowane w kwestie dotyczące bezpiecznej 
realizacji. To na nas spoczywa obowiązek przekaza-
nia wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjne-
go, pracownikom, podwykonawcom, że wysoki po-
ziom bezpieczeństwa stanowi element filozofii NDI. 
Opieramy się na postępowaniu etycznym, wzajem-
nym zaufaniu, odpowiedzialnym podejściu zarówno 
do zdrowia swojego, jak i współpracowników. Zdrowie 

rozmowa z Justyną Mierzejewską, 
Kierownikiem działu bHP w ndI
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i bezpieczeństwo pracowników, podwykonawców, do-
stawców oraz partnerów biznesowych stanowi dla nas 
wartość nadrzędną.

W marcu tego roku NDI przystąpiło do PBB jako 
członek zwyczajny. Jakie ma to znaczenie w kon-
tekście poprawy bezpieczeństwa na realizowanych 
projektach?
– Cieszymy się, że Grupa NDI oficjalnie dołączyła jako Sy-
gnatariusz do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Bu-
downictwie. Teraz wspólnie z członkami Porozumienia 
skupiamy się nad kontynuacją misji minimalizacji wypad-
kowości na polskich budowach, włączając się w szereg 
projektów mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa. 
Raport podsumowujący 10-lecie działań Porozumie-
nia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie doskonale ob-
razuje, że działania podejmowane w ramach Porozu-
mienia przez firmy członkowskie, mają realny wpływ 
na ograniczenie wypadków na polskich budowach.

Z bezpiecznej realizacji procesów budowlanych 
płyną same korzyści – NDI ma tego świadomość, 
ale czy to samo można powiedzieć o całej branży 
budowlanej?
– W branży budowlanej w kwestiach bezpieczeństwa 
jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Jestem pewna, 

że przy wspólnym wysiłku na rzecz promowania bez-
piecznej pracy, przestrzegania przepisów BHP, każdy 
przedsiębiorca zrozumie, że warto inwestować w do-
brze zaplanowaną i zorganizowaną pracę.
Jedno z haseł promujących Tydzień Bezpieczeń-
stwa przed kilkoma laty brzmiało: „Bezpieczeństwo 
się opłaca. Wszystkim”. To oczywiste, że profilakty-
ka i zapobieganie jest o wiele tańsze niż leczenie 
skutków wypadków. Pamiętajmy też, że niektórych 
skutków za żadne pieniądze nie będziemy w sta-
nie odwrócić.

Czego można Państwu życzyć w BHP przy okazji re-
alizacji dużych inwestycji budowlanych, chociaż-
by takiej jak budowa kanału żeglugowego na Mie-
rzei Wiślanej?
– Mierzeja Wiślana to wielkie wyzwanie inżynieryjne, 
a tym samym wielka praca do wykonania dla służb 
BHP. Życzmy sobie wzajemnie przede wszystkim bez-
wypadkowej pracy. W pierwszej kolejności musimy 
jednak polegać na naszym profesjonalizmie i odpo-
wiedzialności zawodowej.

Dziękuję za rozmowę.

Grażyna Furmańczyk-Ziemińska

X KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
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MINISTRA INFRASTRUKTURY
KOMITETU NAUKI PZITB

REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

RENOWACJA BUDYNKÓW 
I MODERNIZACJA OBSZARÓW  

ZABUDOWANYCH
15–17 września 2021 r. 

Zielona Góra

TEMATYKA KONFERENCJI
Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
- rewitalizacja zasobów budowlanych;
- problemy remontowe budynków i budowli;
- adaptacja obiektów na cele użytkowe;
- renowacja budynków zabytkowych;
- modernizacja obszarów zabudowanych;
- problemy finansowania rewitalizacji;
- zagadnienia materiałowe, konstrukcyjne
 i wykonawcze w zakresie remontów i renowacji;
- renowacja w zrównoważonym rozwoju budownictwa;
- inne zagadnienia towarzyszące tematyce konferencji.

CEL KONFERENCJI
Celem konferencji jest prezentacja aktualnych wyników 
badań w zakresie renowacji budynków i modernizacji 
obszarów zabudowanych. Do udziału w konferencji za-
praszamy pracowników naukowych, projektantów, wy-
konawców, producentów materiałów budowlanych oraz 
pracowników administracji rządowej i samorządowej.

KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz – przewodniczący

SEKRETARZ NAUKOWY
dr inż. Artur Juszczyk

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ  – przewodnicząca

WAŻNE TERMINY
Przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa  
i streszczenia referatów 15.03.2021

Przesłanie uczestnikom Komunikatu nr 2,  
potwierdzenia przyjęcia referatów  
i wytycznych ich przygotowania  22.03.2021

Przesłanie pełnego tekstu referatu,  
termin nieprzekraczalny  20.04.2021

Przesłanie uczestnikom informacji  
o akceptacji referatu 02.06.2021

Uiszczenie opłaty za udział w konferencji 14.06.2021

Przesłanie uczestnikom Komunikatu nr 3  
i programu konferencji 30.08.2021

WARUNKI UCZESTNICTWA
Kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz streszczenia  
referatów należy przesłać na adres Komitetu  
Organizacyjnego:
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Budownictwa „Renowacje”
ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
tel.  068 3282 416;  068 3282 290;    
e-mail:  renowacje@ib.uz.zgora.pl

Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej: 
www.renowacje.uz.zgora.pl


