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Elżbieta Bożejewicz

Pre zes Za rzą du od dzia łu olsz tyń skie go Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia Pra -
cow ni ków Słu żby BHP. Z ogrom ną pa sją po pu la ry zu je pro ble ma ty kę bez pie -
czeń stwa i ochro ny zdro wia czło wie ka w śro do wi sku pra cy. Od 1976 roku zaj -
mu je się spra wa mi bhp w Iław skim Przed się bior stwie Bu dow la nym.



Czy pra ca be ha pow ca mo że być
atrak cyj na dla mło de go czło wie ka?
To chy ba nie jest dzie dzi na, w któ rej
ła two od nieść suk ces?

Pra ca w słu żbie bhp jest bar dzo
cie ka wym za ję ciem, wy ma ga ją cym
zdo by wa nia no wych do świad czeń
i cią głe go in we sto wa nia w swo ją wie -
dzę. Od cza su, kie dy za czy na łam swo -
ją przy go dę z bhp, wie le się zmie ni ło.
W śro do wi sku pra cy po ja wi ły się no we
za gro że nia, z któ ry mi trze ba so bie ra -
dzić. To jest za ję cie dla osób za in te re -
so wa nych roz wo jem za wo do wym, am -
bit nych i kre atyw nych. 

Mo gę się na wet po chwa lić, że
za mo ją na mo wą wie lu mło dych lu dzi,
któ rzy nie wy bra li swo jej dro gi za wo -
do wej, zde cy do wa ło się na bhp
i świet nie so bie te raz ra dzą. A suk -
ces? Dzię ki za an ga żo wa niu i do sko -
na le niu się mo żna go osią gnąć w ka ż-
dym za wo dzie.

Nad zo ro wa ła Pa ni du że bu do wy.
Co, z Pa ni punk tu wi dze nia, jest naj -
więk szym pro ble mem pod czas re ali -
za cji ta kich in we sty cji?

Na du żej bu do wie, gdzie czę sto jest
wie lu ró żnych pod wy ko naw ców, be ha -
po wiec stoi przed nie ma ły mi wy zwa -
nia mi. Nad zo ro wa łam bu do wę ga le rii
han dlo wych, szpi ta li, pły wal ni. W te go
ty pu in we sty cjach po wa żnym pro ble -
mem jest ogra ni cza nie środ ków fi nan -
so wych na za kup sprzę tu ochro ny
zbio ro wej i in dy wi du al nej. W ofer tach
prze tar go wych nie jed no krot nie nie
uwzględ nia się kosz tów zwią za nych
z bez pie czeń stwem pra cy w po żą da -
nym za kre sie, cze go re zul ta tem są tzw.
wy mu szo ne oszczęd no ści. A nie trze -

ba przy po mi nać, jak tra gicz ne mo gą
być kon se kwen cje oszczę dza nia
na bez pie czeń stwie pra cow ni ków.

Co za tem w ta kiej sy tu acji mo że
zro bić be ha po wiec? 

Przy du żym za an ga żo wa niu za rów -
no oso by nad zo ru ją cej bhp, jak i sa -
mych pra cow ni ków, mo żna po móc kie -
row nic twu bu do wy w stwo rze niu
bez piecz nych wa run ków pra cy. Po wo -
dze nie tej współ pra cy za le ży ta kże
od kul tu ry bez pie czeń stwa pa nu ją cej
w da nym za kła dzie pra cy. Jej bu do wa -
nie rów nież na le ży do za dań be ha pow -
ców i ma my tu taj cią gle wie le do zro -
bie nia. 

Oso bi ście lu bię nad zo ro wać bu do -
wy i du że, i ma łe. Zaw sze sta ram się
na wią zać do brą, opar tą na wza jem nym
zro zu mie niu współ pra cę z pra cow ni ka -
mi. Od no si to lep szy sku tek niż sto so -
wa nie kar. 

– Czy prze pi sy Ko dek su pra cy do -
ty czą ce bhp są obec nie wy star cza ją -
ce? Czy wi dzi Pa ni po trze bę zmian?

Więk szość prze pi sów Ko dek su pra -
cy, do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy, sfor mu ło wa na jest, mo im
zda niem, w wy star cza ją cym za kre sie.
Na to miast w prze pi sach wy ko naw -
czych war to wpro wa dzić pew ne po -
rząd ku ją ce mo dy fi ka cje. Mam na my śli
roz po rzą dze nia do ty czą ce słu żby bhp
czy też szko leń w tej dzie dzi nie. Wi dzę
ko niecz ność do ko na nia prze glą du sta -
nu praw ne go funk cjo nu ją cych prze pi -
sów, po nie waż nie któ re za pi sy roz po -
rzą dzeń nie ko re lu ją z prze pi sa mi
ko dek su. W kon se kwen cji ja ko be ha -
pow cy ma my pro blem z ich in ter pre ta -
cją i wdra ża niem w pra cy. 
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