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G£ÓWNY INSPEKTOR PRACY
Iwona Hickiewicz

Halina Krahelska urodzi³a siê 1886 r. w Odessie. 
By³a bardzo aktywn¹ dzia³aczk¹ niepodleg³oœciow¹, 

a tak¿e pisark¹ i publicystk¹. 
W latach 1912-1917 przebywa³a na zes³aniu. Po powrocie do Polski,

w latach 1919-1931 by³a inspektorem pracy w Ministerstwie Pracy
i Opieki Spo³ecznej, 

pe³ni³a m.in. funkcjê Zastêpcy G³ównego Inspektora Pracy.
Szczególne miejsce w Jej dzia³alnoœci inspektorskiej 
zajmowa³a problematyka ochrony zdrowia kobiet, 

opieka nad matk¹ i dzieckiem oraz praca m³odocianych.
Halina Krahelska jest autork¹ wielu opracowañ dotycz¹cych ochrony

pracy, m.in. „Ochrona pracy w Polsce”, 
„Prawda o stosunkach pracy”.

Podczas II wojny œwiatowej by³a cz³onkiem Armii Krajowej 
(dzia³a³a w Wojskowym Biurze KG AK).

Zmar³a w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück w 1945 roku. 
Tu¿ przed œmierci¹ napisa³a „Wytyczne w sprawie organizacji Inspekcji

Pracy w Polsce Niepodległej po II-giej Wojnie Światowej”.
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Od ukończenia studiów pracuje
Pan na Uniwersytecie Łódzkim. Od 12
lat jest Pan także sędzią Sądu Najwyż-
szego. Jak z tej perspektywy ocenia
Pan obowiązujący Kodeks pracy?

Są fragmenty Kodeksu wprowadzo-
ne w kolejnych nowelizacjach, które
mogą być trudne do zrozumienia. Wy-
nika to zarówno z nieprzejrzystych za-
łożeń merytorycznych, jak i języka oraz
sposobu redagowania przepisów, np.
dotyczących równego traktowania.
Najważniejszym przykładem jest jed-
nak Dział Ósmy Kodeksu w części do-
tyczącej urlopów związanych z rodzi-
cielstwem. Po przeczytaniu tych prze-
pisów pracownik może rzeczywiście
nie wiedzieć, do czego ma prawo.
Trudne do zrozumienia i mało czytelne
są też np. przepisy o czasie pracy i
układach zbiorowych pracy. 

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pra-
cy, której był Pan członkiem, działają-
ca w latach 2002-2006 r., zapropono-
wała objęcie częściową ochroną pra-
cy także osoby zatrudnione na pod-
stawie umowy cywilnoprawnej.Czy ta
propozycja jest dalej aktualna?

Istotą prawa pracy, którą wyraża art.
24 zdanie pierwsze Konstytucji, jest
ochrona pracy przez państwo. Co do
zasady udzielenie tej ochrony nie po-
winno zależeć od tego, jaką umową
związany jest wykonawca pracy, lecz od
jego rzeczywistej pozycji socjalnej. Na-
dal jednak pracownicy świadczący pra-
cę pod kierownictwem pracodawcy i na
jego rzecz, powinni korzystać z najszer-
szej ochrony. Kwestią do dyskusji jest
natomiast metoda i zakres objęcia
ochroną innych wykonawców pracy.

Jestem przeciwny uzależnianiu tej
ochrony od rodzaju zawartej umowy cy-
wilnoprawnej. Jest to zawodne, choćby
dlatego, że w praktyce powstają poważ-
ne trudności w odróżnianiu, np. umów
zlecenia od umów o dzieło. Właściwą
metodę rozszerzenia wskazuje właśnie
wspomniany projekt Kodeksu pracy.
Zgodnie z nim, ochrona przysługiwała-
by osobie zatrudnionej na podstawie
umowy, innej niż umowa o pracę, wyko-
nującej pracę osobiście lub z pomocą
członków rodziny pozostających z nią
we wspólnym gospodarstwie domo-
wym, na rzecz jednego podmiotu za-
trudniającego. Chodzi tu o pracę ciągłą
lub powtarzającą się, za wynagrodze-
niem przekraczającym połowę wyna-
grodzenia minimalnego. Przepisy te
miałyby być stosowane także w razie
wykonywania pracy o takim charakterze
na rzecz podmiotu zatrudniającego,
niebędącego jedynym podmiotem za-
trudniającym tę osobę, o ile uzyskuje
ona od niego większą część swego
łącznego wynagrodzenia, przekraczają-
cą połowę wynagrodzenia minimalne-
go. Zakres ochrony jest oczywiście do
dyskusji, ale pewne wskazane przez
Komisję elementy wydają się niezbęd-
ne, jak np. potwierdzenie na piśmie tre-
ści umowy, minimalne okresy wypowie-
dzenia, ograniczenie wypowiadania
umowy kobiecie w okresie ciąży i w cią-
gu 8 tygodni po porodzie, prawo do
bezpiecznych i higienicznych warun-
ków pracy, prawo do bezpłatnego urlo-
pu wypoczynkowego oraz do urlopu
macierzyńskiego, objęcie układami
zbiorowymi pracy i objęcie właściwo-
ścią sądów pracy. 

Zbigniew Hajn

Prof. dr hab. Zbigniew Hajn – kieruje Zakładem Europejskiego 
i Zbiorowego Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji

Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2003 r. jest sędzią Sądu Najwyższego.
Nagroda przyznana została z inicjatywy Głównego Inspektora Pracy.



Jak ocenia Pan poziom bezpie-
czeństwa pracy w kopalniach?

Postęp w tej dziedzinie jest kolosal-
ny. Jak wielki? Mogę przytoczyć pe-
wien przykład wypadku, który wydarzył
się 35 lat temu, zaraz na początku mo-
jej kariery zawodowej. Biczujący łań-
cuch kombajnu uderzył nadsztygara 
w głowę. Na szczęście przeżył. To zda-
rzenie wywarło ogromny wpływ na
moje myślenie o bezpieczeństwie pra-
cy, bo w tamtych latach często docho-
dziło do podobnych sytuacji. Duża licz-
ba tego typu wypadków spowodowała,
że łańcuchy w kombajnach zastąpiono
bezcięgłowym systemem posuwu.
Wtedy uświadomiłem sobie, jak ważne
jest wprowadzanie nowatorskich roz-
wiązań w unowocześnianiu sprzętu
górniczego. Dziś pod tym względem
niewątpliwie należymy do światowej
czołówki. 

Był Pan jednym z wprowadzają-
cych inowacyjne rozwiązania tech-
niczne sprzętu górniczego…

Praca w górnictwie to nieustająca
walka z naturą. W szczególności wy-
padki wymuszają na nadzorze podej-
mowanie wielokierunkowych działań 
w celu poprawy bezpieczeństwa górni-
ków. Współpraca producentów i użyt-
kowników daje bardzo dobre efekty.
Wdrożyliśmy wiele lat temu w kopal-
niach rud metali nieżelaznych projekt
wzmocnionych kabin, chroniacych
operatorów przed opadem skał ze
stropu w pojazdach oponowych oraz
przystosowaliśmy przenosniki taśmo-
we do jazdy ludzi. Dzięki tym rozwiąza-
niom, górnicy - operatorzy nie ulegają
wypadkom pomimo, że wielokrotnie

pojazdy zostały uwięzione wśród opa-
dających skał. Zmiany konstrukcyjne
przenośników taśmowych sprawiły, że
górnicy dużo szybciej, bezpieczniej 
i bez zmęczenia docierają do odleg-
łych miejsc pracy na dole w kopalni…

Czy w dobie kryzysu ekonomicz-
nego wydobycia węgla da się utrzy-
mać obecny poziom bezpieczeń-
stwa?

Budzi to niepokój, czy będzie odpo-
wiednia ilość środków na potrzeby
związane z bezpieczeństwem – tak, aby
praca górnika była bezpieczna. Mam
nadzieję, że dla przedsiębiorców, w dal-
szym ciągu, pomimo kryzysu bezpie-
czeństwo będzie najważniejsze. 

Od 5 lat jest Pan członkiem zarzą-
du Fundacji „Bezpieczne Górnictwo”
im. prof. Wacława Cybulskiego. Jakie
znaczenie Pana zdaniem ma istnie-
nie fundacji?

Ta działalność społeczna sprawia mi
wiele satysfakcji. Staramy się dotrzeć
do górników oraz młodzieży uczącej się
górnictwa, zachęcając ich do bezpiecz-
nych zachowań. Nasza praca przynosi
wymierne korzyści. Coraz więcej górni-
ków angażuje się w konkursy na rzecz
innowacji i bezpieczeństwa, które orga-
nizujemy. Udział w nich ma znaczenie
prestiżowe. Nagradzamy firmy statuetką
naszej patronki św. Barbary i dyploma-
mi, a osobom indywidualnym przyzna-
jemy nagrody rzeczowe lub finansowe.
Szczególnie wyróżniamy górników za
postawę w sytuacjach ratujących zdro-
wie, życie czy też mienie. Uważam, że
fundacja zrobiła wiele dla bezpieczeń-
stwa w górnictwie, ale jeszcze sporo
wyzwań pozostało przed nami...
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Józef Koczwara

Józef Koczwara jest dyrektorem Departamentu Energomechanicznego
w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Wniosek złożył Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.



Kieruje Pani pracami Rady Ochro-
ny Pracy. Co uważa Pani za najwięk-
szy sukces w działaniu Rady w ostat-
nich latach?

Coraz lepsze funkcjonowanie pro-
cedur dotyczących egzekwowania na-
szych wniosków kierowanych do orga-
nów administracji publicznej. W latach
2013-2014 Rada Ochrony Pracy przy-
jęła 27 stanowisk zawierających ogó-
łem 164 wnioski, z czego zrealizowa-
nych zostało ponad 140. Dowodzi to
skuteczności działania Rady. Wszyst-
kie wnioski, w tym również te niezreali-
zowane, świadczą o trafnej identyfika-
cji problemów pojawiających się 
w szeroko rozumianym obszarze bez-
pieczeństwa i higieny pracy.

Co jest dziś Pani zdaniem najważ-
niejszym zadaniem Rady?

Konsekwentna i możliwie coraz sku-
teczniejsza realizacja podstawowego
zadania powierzonego nam przez
ustawodawcę, tj. nadzoru w sprawach
dotyczących przestrzegania prawa
pracy, legalności zatrudnienia oraz
działalności Państwowej Inspekcji Pra-
cy. Naszym bogactwem są członkowie
reprezentujący stronę rządową, partne-
rów społecznych, parlament i środo-
wiska eksperckie. Umożliwia to szero-
kie spojrzenie z różnych perspektyw
na problemy ochrony pracy i sprzyja
wypracowywaniu dobrych rozwiązań.
A ponieważ szczególnie blisko nam do
Sejmu i Senatu, chcemy jeszcze lepiej
wykorzystać ten fakt do wpływu na klu-
czowe decyzje ustawodawcy w spra-
wie stanowienia dobrego prawa pracy.

Kodeks pracy był uchwalony dość
dawno, a od tego czasu dokonano 

w nim dużo zmian. Czy należy przy-
gotować nowy Kodeks pracy?

Liczne, czasem bardzo obszerne no-
welizacje Kodeksu pracy sprawiły, że
stał się on nieczytelny. Przepisy w nim
zawarte są trudne do zrozumienia za-
równo dla pracowników jak i pracodaw-
ców, co więcej nawet prawnicy różnie je
interpretują. Nie bez znaczenia jest też
to, że powstał w innej rzeczywistości
społeczno-ekonomicznej. Sądzę, że
nowa Rada Dialogu Społecznego mog-
łaby być właściwym miejscem do prac
nad nowym Kodeksem. Punkt wyjścia
do prac mogłyby stanowić projekty in-
dywidualnego i zbiorowego kodeksu
prawa pracy przygotowane przez wybit-
nych ekspertów z Komisji Kodyfikacyj-
nej Prawa Pracy.

Czy Pani zdaniem, dla inspekcji,
zwłaszcza w kontekście naszego
członkostwa w Unii Europejskiej
priorytetem powinna być kontrola
czy prewencja?

Statystyki inspekcji pracy pokazują,
że dużą grupę ofiar wypadków przy
pracy stanowią osoby z niewielkim sta-
żem pracy oraz doświadczeni rutyno-
wani fachowcy. Świadczy to o tym, że
nie została u nich zaszczepiona kultura
bezpiecznej pracy. Promocja bezpiecz-
nych zachowań powinna zaczynać się
już na poziomie szkolnym i trwać przez
cały okres aktywności zawodowej. Od-
powiednio kierowane kampanie pre-
wencyjne podnoszą poziom bezpie-
czeństwa społeczeństwa. Dlatego uwa-
żam, że szeroko pojmowana prewencja
powinna stanowić tak samo ważny filar
funkcjonowania inspekcji jak działal-
ność kontrolno-nadzorcza.
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Izabela Katarzyna Mrzygłocka

Izabela Katarzyna Mrzygłocka jest Przewodniczącą Rady Ochrony Pracy
przy Sejmie RP. Posłanka V, VI i VII kadencji na Sejm RP.

Wniosek złożył Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy 
przy Sejmie RP.



Pracuje Pan w Mostostalu od po-
czątku swojej działalności zawodo-
wej. Kiedyś olbrzymia firma, dziś za-
trudnia 200 osób. Względy emocjo-
nalne czy coś więcej?

Do Mostostalu trafiłem przypadkiem
ponad 40 lat temu. Przez ten czas mia-
łem wiele ofert pracy. Jednak ze wzglę-
du na renomę firmy nie skorzystałem 
z tych propozycji. Swojej decyzji nie ża-
łuję. Spodobała mi się praca w terenie,
kontakt z ludźmi, likwidowanie zagro-
żeń na stanowiskach… To przynosiło
satysfakcję, a także związało mnie emo-
cjonalnie z tym zakładem. Do dziś pra-
cuję w Mostostalu na pół etatu oraz pro-
wadzę firmę doradczą. Współpracuję 
z firmami budowlanymi, przemysłu cięż-
kiego i stoczniowego. 

Zaangażował się Pan w działania
ogólnopolskiego stowarzyszenia pra-
cowników służb bhp. W latach 2007-
2015 pełnił Pan funkcję prezesa. Co
było motywem przewodnim Pańskie-
go działania?

Kiedy obejmowałem prezesurę, po-
stawiłem na poszerzenie działalności.
Na początek zorganizowaliśmy konfe-
rencje i seminaria. Następnie zadbaliś-
my o to, aby było nasze stoisko na tar-
gach SAWO. Zainicjowaliśmy kongres
służb bhp. Uczestniczyliśmy w spotka-
niach w sejmie. Ta aktywność zaowoco-
wała. Zrobiło się o nas głośno w me-
diach, wśród posłów i senatorów. Coraz
więcej pracowników służb bhp zapisy-
wało się do stowarzyszenia. Ale to nie
koniec starań. W perspektywie wystąpi-
my z projektem ustawy o samorządzie
zawodowym służb pracowników bhp.
Chciałbym, żeby utworzenie samorządu

dodało prestiżu nie tyko naszym człon-
kom, ale wszystkim pracownikom służb
bhp. Liczę w tej kwestii na wsparcie in-
spekcji pracy.

Był Pan pomysłodawcą utworze-
nia Centralnego Ośrodka Szkolenio-
wego w Kaliszu. Jak z perspektywy
ocenia Pan ideę utworzenia tej pla-
cówki?

Idea była dobra, ale spóźniona o 20
lat. Centralny Ośrodek Szkoleniowy po-
winien powstać wówczas, gdy tworzyło
się stowarzyszenie. Efekt tego jest taki 
– brak specjalistycznych szkoleń w od-
działach. Pracownicy służb bhp wolą
szkolić pracodawców i pracowników we
własnych firmach, niż w oddziałach. 

Co Pana zdaniem było główną
przyczyną wypadków, z którymi się
Pan zetknął? 

Przykład idzie z góry. Na szkoleniach
przytaczam 1 punkt artykułu z Kodeksu
pracy o obowiązkach osób kierujących
pracownikami. Mówi on o egzekwowa-
niu od podległych pracowników prze-
strzegania zasad i przepisów bezpiecz-
nej pracy. Niestety, kadra techniczna za-
rządzająca pracownikami nie  zawsze
poczuwa się do odpowiedzialności. Lek-
ceważy problemy. Podobnie pracownicy
w małych firmach bywają przypadkowi,
bez kwalifikacji. Ma to swoje konsek-
wencje. Nie działa wtedy tzw. system
pokoleniowy. Polega on na przekazywa-
niu wiedzy i doświadczeń kadra-kadrze,
pracownik-pracownikowi. Tolerancja
złych nawyków w pracy powoduje, że
pracownik pozornie jest zadowolony, ale
naraża się na nieszczęśliwe zdarzenia.
Dopiero po wypadku śmiertelnym na-
stępuje krótkotrwałe otrzeźwienie. 
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Marek Nościusz

Marek Nościusz jest Wiceprezesem Zarządu Głównego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
Wniosek złożył Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego

Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.



Jak to się stało, że został Pan dzia-
łaczem związkowym i zainteresował
się Pan tematyką ochrony pracy?

Mój ojciec był społecznikiem. Dzia-
łalność związkową mam więc chyba 
w genach. Związkowcem branży che-
micznej zostałem w latach siedemdzie-
siątych. Warunki pracy nie należały do
bezpiecznych. Przekroczenie norm do-
puszczalnych stężeń na stanowiskach
pracy to ówczesna codzienność. Zało-
dze przysługiwał dodatek związany 
z pracą w warunkach szkodliwych. Pra-
cownicy woleli go dostawać, niż dążyć
do poprawy bezpieczeństwa. Pieniądz
był ważniejszy od zdrowia. Takie myśle-
nie należało zmienić. Przez wiele lat,
wykorzystując struktury związkowe, na-
ciskaliśmy na ministrów i pracodawców,
by unowocześniono przestarzałe tech-
nologie. Nasze starania przyniosły re-
zultaty. Poprawiały się warunki pracy.
Dziś nie ma już problemu chorób zawo-
dowych w takiej skali jak kiedyś. Teraz
należy zwracać uwagę na zagrożenia
związane z nowymi urządzeniami i tech-
nologiami.

Co roku z Pańskiej inicjatywy
Rada Wojewódzka OPZZ wojewódz-
twa dolnośląskiego ocenia stan prze-
strzegania prawa pracy oraz przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jaka jest ocena ostatnich lat? 

Poprawił się standard w warunkach
pracy. Pracodawcy coraz częściej
przestrzegają przepisów bezpieczeń-
stwa. Jeśli coś zawodzi, to najczęściej
czynnik ludzki. Dużo należy zrobić 
w dziedzinie nadzoru. Najgorzej jest
jednak z naruszaniem przez pracodaw-
ców uprawnień pracowniczych wynika-

jących ze stosunku pracy. Mam tu na
myśli niewypłacanie wynagrodzenia na
czas, źle wyliczane godziny nadliczbo-
we czy nieuczciwe ewidencjonowanie
czasu pracy. Brakuje też skutecznego
sposobu karania pracodawców. Cza-
sami zdarza się, że sądy pracy nakła-
dają niższą grzywnę niż mandat karny
wydany przez inspektora pracy. Ma-
ksymalna wysokość kar u nas to 30 ty-
sięcy złotych, tymczasem w Finlandii
czy Hiszpanii pracodawca musi zapła-
cić cztery razy więcej. Taka dyspropor-
cja jest niedopuszczalna.

Jakie metody popularyzacji wie-
dzy o ochronie pracy są Pana zda-
niem najskuteczniejsze?

Szkolenia. Nasze dzielimy na dwie
części: wykładową i bardzo atrakcyjną
praktyczną. Wykładowcy podczas za-
jęć zadają pytania uczestnikom szko-
leń co skłania ich do wnikliwych analiz
i wyciągania wniosków. Dzięki temu
potrafią później samodzielnie rozwiązy-
wać trudne problemy. W efekcie na
przykład napisanie pozwu do sądu
pracy nie sprawia naszym kursantom
żadnych trudności.

Jakie, Pana zdaniem, należałoby
wprowadzić zmiany, aby ochrona
warunków pracy była na wyższym
poziomie?

Moim zdaniem Rada Ochrony Pra-
cy powinna mieć inicjatywę ustawo-
dawczą. Nie może być tylko organem
doradczym i opiniotwórczym. Central-
na administracja państwowa powinna
mieć obowiązek odpowiedzi na wnio-
ski dezyderaty i zapytania rady. Obec-
nie większość dezyderatów trafia 
w próżnię. Należy to zmienić…
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Andrzej Otręba

Andrzej Otręba jest Przewodniczącym Rady OPZZ Województwa
Dolnośląskiego.

Wniosek złożył Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych.



Czy cechy wspomagają rzemieśl-
ników w tworzeniu bezpiecznych
miejsc pracy?

Prewencja jest najważniejsza. Na-
mawiam, by każdy cech ściśle współ-
pracował z inspekcją pracy. Bardzo
ważna jest zmiana wizerunku inspekto-
ra,  który ma nie tylko bloczek z man-
datami, ale może być też życzliwym
doradcą. Przynajmniej raz w roku ce-
chy organizują spotkania z inspektora-
mi. Dla rzemieślników i uczniów to do-
skonała okazja, by poznać wszelkie za-
grożenia występujące w ich zakładzie
pracy. Zaproponowałem, by każdy 
z mistrzów szkolących mógł sam
sprawdzić poziom bezpieczeństwa w
swojej firmie przez samokontrolę.
Uchwałą Zarządu Związku Rzemiosła
Polskiego wprowadzono to rozwiąza-
nie jako element nadzoru nad przebie-
giem praktycznej nauki zawodu młodo-
cianych pracowników. Obowiązuje ono
w całej Polsce. Warto także podkreślić,
że organizujemy dla uczniów zawodu
konkursy, które cieszą się ogromną
popularnością i znakomicie wpływają
na poprawę bezpieczeństwa pracy
podczas nauki zawodu.

Co może zrobić Związek Rzemio-
sła Polskiego w sprawie przywróce-
nia zajęć z bhp w szkołach?

Niestety, od pewnego czasu zanie-
chano realizacji tego przedmiotu. Je-
dynie w ramach podstaw techniki 
w szkołach zawodowych omawiane są
zagadnienia bhp. Według mnie to sta-
nowczo za mało. Problemy na lekcjach
omawiane są bardzo skrótowo. Nie
starcza czasu, żeby opanować podsta-
wowe zagadnienia. My możemy dzia-

łać tylko wtedy, gdy dyrekcja szkoły,
bądź nauczyciele, dostrzegają potrze-
bę poznawania tych zagadnień przez
uczniów. Z takich właśnie szkół wywo-
dzą się młodzi ludzie, którzy chętnie
biorą udział w naszych konkursach.

Jak zatem wpłynąć na szkoły, by
jednak uczyły bhp?

Nie możemy nikogo zmusić. Podej-
miemy rozmowy z Ministerstwem Edu-
kacji Narodowej, aby zmieniło podsta-
wę programową w szkołach zawodo-
wych. Jednak jeśli taka decyzja zosta-
nie podjęta, należy pamiętać o tym, że
będzie trzeba znaleźć nauczycieli, któ-
rzy podejmą się kształcenia w tym za-
kresie. Niezależnie od obecnej sytuacji
w szkołach, staramy się w każdym ce-
chu przeprowadzać kursy bhp. Robimy
to nie bez przyczyny. Obserwujemy, że
uczniowie chętnie w nich uczestniczą,
bo oceniają, że wykorzystają tę wiedzę
w swoim życiu zawodowym.

Kilka lat temu brał Pan udział 
w tworzeniu karty informacyjnej dla
pracodawców zatrudniających pra-
cowników młodocianych. Jak ocenia
Pan jej funkcjonowanie?

W ustawie o rzemiośle zapisane jest,
że Izby Rzemieślnicze sprawują nadzór
nad przebiegiem praktycznej nauki za-
wodu w zakładach rzemieślniczych. Na-
szych członków możemy jedynie po-
prosić o pokazanie stanowisk pracy. Za-
proponowałem, aby mistrzowie szkolą-
cy wypełniali kartę przynajmniej raz 
w roku na zasadzie dobrowolności.
Dzięki temu istnieje możliwość stwier-
dzenia, które zakłady pracują właściwie,
a w których występują problemy z prze-
strzeganiem bezpieczeństwa pracy.
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Karol Pufal

Karol Pufal jest Zastępcą Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.
Wniosek złożył Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.
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Co Pana zdaniem jest bardziej
efektywne: kontrola czy środki od-
działywania, takie jak np. konkursy
czy pikniki edukacyjne?

Najważniejsza jest profilaktyka. Każ-
dy sposób promowania dobrych prak-
tyk przynosi wymierną korzyść. Jednak
należy dostosować środki oddziaływa-
nia do odbiorcy. Pamiętajmy, że to co
atrakcyjne dla pracowników z dużym
stażem pracy, niekoniecznie zaciekawi
pracowników młodocianych. Młodzież
najlepiej przyswaja wiedzę z zakresu
bezpieczeństwa poprzez udział w kon-
kursach. Najbardziej sprawdziły się te
organizowane przez Państwową In-
spekcję Pracy i Związek Rzemiosła
Polskiego. Cieszą się one ogromnym
zainteresowaniem. Ostatnio wzięło 
w nich udział 150 osób z różnych
branż z naszego województwa. Oni lu-
bią rywalizować. A moją rolą jest po-
moc w osiągnięciu sukcesu.

Zajmuje się Pan także problema-
tyką przeciwpożarową. Jak Panu
udaje się pogodzić służbę bhp z po-
żarnictwem?

Potrzeba dużo czasu, by podołać
tym obowiązkom. Ochroną przeciwpo-
żarową zajmuję się od ponad 45 lat. To
moje powołanie. Ważne są też tradycje
rodzinne. Dziadek był strażakiem, 
ojciec, a teraz ja. Od zawsze lubiłem
nieść pomoc innym. Uratowałem kilka-
naście osób, wyciągając je z płonących
i zagrożonych pomieszczeń.

Specjalizuje się Pan w ochronie
pracy w branży meblarskiej. Jak Pan
ocenia stan bezpieczeństwa i prze-
strzegania przepisów na tle innych
krajów europejskich? 

W tej branży bezpieczeństwo popra-
wiło się dzięki nowoczesnym maszynom
zaopatrzonym w osłony. Jednak jest
jeszcze wiele do zrobienia. Co z tego, że
pilarka ma klin rozdzielczy i kaptur
ochronny nad tarczą, jeżeli pracownik
nie potrafi lub nie chce ustawić zgodnie
z instrukcją tych dwóch elementów. Pro-
blemem są więc złe nawyki. Na tle in-
nych krajów wypadamy jednak znako-
micie. Miałem okazję wizytować zakłady
produkujące meble we Francji, Nie-
mczech i Norwegii. Jestem dumny, że 
w wielu przypadkach poziomem bezpie-
czeństwa ich przewyższamy.

W ubiegłym roku został Pan uzna-
ny za „Najaktywniejszego pracowni-
ka służby bhp”. Gdyby miał Pan dać
kilka rad młodemu pracownikowi
służby bhp, co trzeba robić, by otrzy-
mać takie wyróżnienie? 

Poszerzanie wiedzy, cierpliwość 
i odrobina pokory. To podstawa. A jak
zdobyć tytuł? Być aktywnym. Niedawno
zorganizowaliśmy konkurs z okazji
Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypad-
ków przy Pracy i Chorób Zawodowych,
a także współzawodnictwo o puchar
prezesa grupy Szynaka w zakresie
udzielania pierwszej pomocy. Należy
wychodzić poza utarte schematy. Dlate-
go wprowadziliśmy system żółtych kar-
tek. Pracownicy jak piłkarze otrzymują
żółtą kartkę za przewinienie. W tym
przypadku za wykonywanie pracy w
sposób niezgodny z zasadami bezpie-
czeństwa pracy i przepisami przeciwpo-
żarowymi. Jest to skuteczny środek
profilaktyczny i dyscyplinujący jedno-
cześnie, bo coraz mniej jest wypadków
śmiertelnych, zbiorowych i ciężkich.

Wincenty Szarmach

Wincenty Szarmach jest specjalistą ds. bhp w Grupie Meblowej
Szynaka Meble Sp. z o.o.

Wniosek złożył Członek Zarządu Związku Pracodawców BCC.
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We wniosku o przyznanie nagrody
zaakcentowane zostały Pani starania,
aby wprowadzić bardziej rygorystycz-
ne normy dotyczące dichlorometanu.
Co było impulsem, by się tym zająć?

Impulsem do działania była kontrola
zakładu produkującego profile alumi-
niowe stosowane jako element kon-
strukcyjny ram okiennych. Nasi inspek-
torzy stwierdzili przekroczenie dopusz-
czalnych stężeń dichlorometanu. Po
zakończeniu kontroli wyciągnęliśmy
wnioski, żeby domagać się od Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej wpro-
wadzenia rozporządzenia o zmianie
najwyższego dopuszczalnego stężenia
dichlorometanu. I udało się. Przepis
obowiązuje do dziś. Mam nadzieję, że
wprowadzenie i respektowanie nowej
normy zapobiegło występowaniu cho-
rób zawodowych, zwłaszcza ostrych 
i przewlekłych zatruć.

Systematycznie podejmuje Pani
działania w sprawie azbestu. Na czym
polega Pani zdaniem skoordynowanie
działań różnych instytucji w realizacji
bezpiecznego postępowania z mate-
riałami zawierającymi azbest?

Problem usuwania azbestu powi-
nien być rozwiązany do 2032 roku. 
W tym czasie należy skoordynować
współpracę różnych instytucji. Rok
2007 był przełomowy. Zorganizowaliś-
my konferencję pod patronatem woje-
wody łódzkiego. Zaprosiliśmy władze
samorządowe i gminne z całego woje-
wództwa. Wykazaliśmy brak programu
w usystematyzowaniu wiedzy na temat
szkodliwości i bezpiecznego postępo-
wania z materiałami zawierającymi az-
best. Działania przynoszą efekty. Coraz

więcej firm usuwających azbest robi to
profesjonalnie, pod właściwą kontrolą.
Nadal jednak mamy jeszcze sporo 
w tej dziedzinie do zrobienia. 

Co obecnie, z punktu widzenia
wojewódzkiego inspektora sanitarne-
go, działającego na rzecz ochrony
zdrowia, jest kluczowym zadaniem? 

Stawiam na rozwój prewencji. Wy-
magam od swoich inspektorów nie tyl-
ko kontroli nad bezpieczeństwem sani-
tarnym, ale przede wszystkim stosowa-
nia środków prewencyjnych wobec pra-
codawcy i pracowników. Jest to m.in.:
udostępnianie wiedzy na temat ochrony
zdrowia poprzez programy walki z hała-
sem i paleniem tytoniu. Jedną z waż-
niejszych metod działań prewencyjnych
jest przekazywanie broszur i ulotek.
Ważną formą odziaływania są także
spotkania. Kontaktujemy się z różnymi
środowiskami. Na przykład z przedsta-
wicielami Lasów Państwowych. Staramy
się uświadomić leśnikom zagrożenia
związane z ukąszeniem kleszczy, które
wywołują boreliozę. Przeciwko borelio-
zie nie ma szczepionki, dlatego ważna
jest wiedza o zabezpieczaniu się.
Współpracujemy też z konsultantem do
spraw pielęgniarstwa województwa
łódzkiego, by chronić personel medycz-
ny przed chorobami zakaźnymi. To tylko
kilka wybranych przykładów…

Co jest dla Pani najważniejsze 
w pracy zawodowej?

Zespół ludzi, którzy pracują ze mną
i tak jak ja chcą nieustannie poszerzać
swoją wiedzę i doskonalić metody pra-
cy. Chciałabym, żeby przy realizacji za-
dań traktowali zdrowie pracujących
jako wartość najwyższą. 

Urszula Sztuka-Polińska

Dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska jest Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym w Łodzi.
Wniosek złożył Wojewoda Łódzki.
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Jak to się stało, że zainteresował
się Pan tematyką, która jest tak od-
legła od tego, czym zajmuje się Pan
na co dzień? 

Inspekcja pracy nie ma uprawnień
do kontroli służb mundurowych. Może
jedynie występować do kierowników
jednostek organizacyjnych z zapytania-
mi o przestrzeganie przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Dlatego, my
jako związek zawodowy funkcjonariu-
szy straży granicznej, tym bardziej
zwracamy uwagę na właściwe warunki
służby. Pilnujemy, czy regulacje doty-
czące bezpieczeństwa pracy zawarte 
w naszych dokumentach, są spełnio-
ne. Przyglądamy się, w jakich warun-
kach służą nasi koledzy i koleżanki.
Podczas wykonywania swoich obo-
wiązków są narażeni na wiele czynni-
ków szkodliwych, takich jak: hałas,
spaliny, czynniki atmosferyczne czy
stan bezpieczeństwa służby.

Mógł Pan przejść obojętnie…
Nie mogłem. Po pierwsze sam nie-

jednokrotnie doświadczałem wspom-
nianych niedogodności i zagrożeń wy-
nikających ze służby. Po drugie funk-
cjonariusze straży granicznej wszelkie
zagrożenia zgłaszają do naszego
związku. Na przykład problem pracy
na lotniskach w pomieszczeniach tylko
ze sztucznym oświetleniem. Zareago-
waliśmy. Okazało się, że w tym przy-
padku normy były nieprzestrzegane.

Zainicjował Pan pomiar emisji
spalin i ich wpływ na zdrowie funk-
cjonariuszy Straży Granicznej. Co
udało się zrobić w tej kwestii?

Badania rozpoczęliśmy już w latach
dziewięćdziesiątych. Sfinansował je

nasz związek. Przeprowadzone zostały
w Świecku, na zachodniej granicy. Tam
natężenie ruchu było największe. To
wpłynęło na zmianę warunków służby.
Została ona skrócona i zróżnicowana.
Funkcjonariusze na zmianę odprawiali
samochody ciężarowe i osobowe lub
pełnili służbę w pawilonie dla pieszych.
Dzięki rotacji udało się ograniczyć na-
rażenie funkcjonariuszy na czynniki
szkodliwe. Poprawiły się zatem warunki
służby. 

Jakie jeszcze zagrożenia udało
się związkowi zażegnać bądź ograni-
czyć?

Do ćwiczeń w strzelnicach zamknię-
tych stosuje się amunicję ołowianą.
Podczas strzelania uwalniają się różne
szkodliwe związki chemiczne w tym
ołów, powodujący groźną chorobę –
ołowicę. Najbardziej narażeni są na nią
instruktorzy strzelań. Podczas badań
lekarskich okazało się, że mieli prze-
kroczone wskaźniki tego pierwiastka 
w organizmie. Narażeni są także funk-
cjonariusze, którzy swoje obowiązki
wykonują w tych samych mundurach,
w których ćwiczą. Ołów osiada na
ubraniu. Po każdym treningu mundur
powinien być czyszczony chemicznie.
Niestety, nie jest to możliwe. Na nasz
wniosek zakupiono ubrania ochronne,
poprawiono pracę wyciągów, a część
zajęć odbywa się na zewnątrz. Ponow-
ne badania przeprowadzone wśród in-
struktorów wykazały, że spadł u nich
poziom ołowiu w organizmie. Obecnie
wystąpiliśmy z wnioskiem do komen-
danta głównego o zakup amunicji, któ-
ra nie będzie stwarzała zagrożenia
podczas ćwiczeń.

Mariusz Tyl

Mariusz Tyl jest starszym specjalistą Biura Kadr i Szkolenia Komendy
Głównej Straży Granicznej.

Wniosek złożył Przewodniczący Forum Związków Zawodowych.
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Co zachęciło Pana do zajęcia się
problemami związanymi z ochroną
pracy?

Po uzyskaniu uprawnień budowla-
nych coraz częściej zwracałem uwagę
na bezpieczeństwo pracy. Pracowałem
wtedy w Miejskim Przedsiębiorstwie Ro-
bót Instalacyjno-Inżynieryjnych w Rado-
miu. Wówczas odbyłem wiele szkoleń 
z  bhp. To one zainspirowały mnie do
zajęcia się tą tematyką. Zwłaszcza, że
zawsze bliskie mi są dobro i bezpie-
czeństwo drugiego człowieka.

Jest Pan współzałożycielem Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Pra-
cowników Służby BHP. Dlaczego po-
wstało takie stowarzyszenie? Jaki
jest jego cel i efekty działania?

Po ukończeniu studium bezpie-
czeństwa i higieny pracy w Warszawie,
gdzie uzyskałem tytuł technika bhp po
powrocie do Radomia rozpocząłem
pracę w Kombinacie Budowlanym. 
W kwietniu 1993 r. odbywał się I zjazd
stowarzyszenia, na który zostałem za-
proszony przez Pana Wacława Gudale-
wicza, założyciela i pierwszego preze-
sa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracowników Służby BHP. Oczywiście,
nie należałem do ścisłego grona zało-
życieli, bo grupę inicjatywną stanowili
o wiele starsi i bardziej doświadczeni
fachowcy w tej dziedzinie. Jako po-
czątkujący behapowiec wziąłem udział
w tym wydarzeniu, bo akces przynależ-
ności do stowarzyszenia złożyłem 
w 1985 r. Spotkałem tam wielu warto-
ściowych ludzi, niezwykle zaangażo-
wanych w kształtowanie bezpieczeń-
stwa pracy. Na zjeździe określono cele
i program: integracja pracowników

służby bhp, zdobywanie wiedzy, wza-
jemne wsparcie, wymiana doświad-
czeń. Postanowiłem włączyć się w tę
działalność. Utworzyłem oddział ra-
domski. I tak już zostałem… 

Obecnie stowarzyszenie stawia na
rozwój i udoskonalanie. Mamy ponad
2500 członków w 39 oddziałach na te-
renie całej Polski. Oddział radomski li-
czy 112 członków, organizujemy semi-
naria, tematyczne szkolenia, współpra-
cujemy z partnerami m.in. z Central-
nym Instytutem Pracy, Państwową In-
spekcją Pracy, Urzędem Dozoru Tech-
nicznego. Ostatnio w Radomiu zorga-
nizowaliśmy międzynarodową konfe-
rencję wraz z Centralnym Instytutem
Ochrony Pracy pt. „Podziel się bezpie-
czeństwem”. 

Jak Pan sądzi, dlaczego co roku
liczba wypadków przy pracy utrzy-
muje się na tym samym poziomie,
choć służby bhp są coraz lepiej zor-
ganizowane i wyszkolone?

Przyczyn jest wiele. W szkołach za-
wodowych na poziomie po gimnazjum 
i wyższym nie uczy się zasad bezpie-
czeństwa. Absolwenci mają kontakt z
tymi zagadnieniami dopiero w pierwszej
pracy. Szkolenia są za krótkie, prowa-
dzone niekiedy na niskim poziomie. Nie
da się przekazać obszernej wiedzy 
i wpoić bezpiecznych zachowań w cią-
gu kilku dni. Problem tkwi przede
wszystkim w edukacji młodzieży, przy-
zwyczajeniach mentalnych i w nikłej
świadomości istniejących zagrożeń 
w środowisku pracy. Zdarza się rów-
nież, że pracodawcy szukają obniżenia
kosztów pracy poprzez oszczędności
na bezpieczeństwie i higienie pracy.

Józef Witczak

Dr Józef Witczak jest głównym specjalistą ds. bhp w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

Wniosek złożył Przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”.



� Ry szard An drze jak (2005) � Jerzy Bartnik (2013) � Zdzi sław Bed na rek (1994) 

� Krzysztof Bielecki (2012) � E d ward Bo rak (2000) � Bo że na Bo rys -Szo pa (2001)

� Elżbieta Bożejewicz (2012) �Woj ciech Bra dec ki (2005) 

� Anna Bujnowska (2013) � Ry szard Ce le da (2003) � Józef Cencora (2008) 

�Michał Hubert Chałoński (2010) � Fran ci szek Choł drych (2002) 

�Hen ryk Chro bak (1991) � Zbi gniew Cierp ka (2003) �He le na Cioch (2004) 

� Ro man Ćwie long (1989) � Zu zan na Ćwi kliń ska (1989) �Halina Ćwirko (2012)

� Lucyna Dargiewicz (2014) � Lech Da wy dzik (1998) � Jerzy Demski (2012)

� Piotr Duda (2007) �Mi ro sław Feld mann (2005) �Hen ryk For mic ki (2003) 

� Ste fan Frej tak (1991) � Ze non Ga lew ski (1993) � Ka zi mierz Ga lic ki (2003) 

� Sta ni sław Ga wi necki (2007) � Stefan Gawroński (2009) 

� Eugenia Gienieczko (2011) � Józef Gierasimiuk (2011)

� Zdzisław Gnaciński (2012) � An to ni Go rze la ny (1995) � Ewa Górska (2012)

� Janusz Karol Grabowski (2009) � Kazimierz Grajcarek (2012)

� Zdzi sław Grą dec ki (1991) �Hen ryk Gro mek (1996) � Jó zef Grom ski (1996) 

� Zenon Grzelka (2007) � Ro man Gryn berg (2002) � Jan Grze sik (1997) 

� Ar wid Han sen (1991) �Danuta Herbut (2010) � Ja nusz In dul ski (1990) 

� Ste fan Ja kiel (1989) � Pa weł Ja nik (2004) � Ed mund Ja now ski (2000) 

� Zbi gniew Ja now ski (2001) �Henryk Karczowski (2009) 

� Zbi gniew Kiersz tejn (1990) � Kazimierz Kimso (2014) 

� Ka ta rzy na Ki ta jew ska (2006) �Maciej Klęczek (2013) 

� Ro man Klu czew ski (1990) � An drzej Kłu skie wicz (1994)

� Sławomir Jacek Koczywąs (2010) �Da nu ta Ko ra dec ka (1994) 

� Elżbieta Korzeniowska (2014) � Jan Ko sow ski (2006) �Hen ryk Ko wal ski (1995)

� Je rzy Ko wal ski (1999) � Kra jo wy Ze spół Ko or dy na cyj ny ds. Spo łecz nej In spek cji

Pra cy Fe de ra cji Związ ków Za wo do wych Pra cow ni ków Ochro ny Zdro wia (2005) 

�Mirosław Koziura (2014) � Piotr Kra su ski (1993) �Mie czy sław Krau se (1994)
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� Pa weł Krzysz to lik (1992) � Sta ni sław Ku ba siak (1993) � Andrzej Kulik (2010)

�Mi chał Ku szyk (2002) � Je rzy Lan ger (2000) � Jarosław Lepiarz (2009)

�Wik tor Lesz czyń ski (2004) �Hen ryk Le wan dow ski (1994) 

� Jerzy Lewandowski (2009) � Te re sa Liszcz (1998) � Piotr Litwa (2010) 

�Ma rian Li wo (2006) � An to ni Lu dwig (1998) � Janusz Łaznowski (2010) 

� Ed mund Łąt kow ski (1990) � Ry szard Łe pik (2005) � E d ward Łuż ny (2002)

� Roman Macuga (2008) �Wojciech Magiera (2012) � An na Ma li now ska (2002) 

� Je rzy Ste fan Mar cin kow ski (2006) � Ka zi mierz Ma rek (1989) 

� A dam Mar kow ski (2002) � Le szek Ma zur (1994) �Ma rek Ma zur kie wicz (2005)

� Jan Mi cha łow ski (1999) � Jan Mig da (2000) � Andrzej Mochoń (2012)

� Ze non Mro ziń ski (2000) �Woj ciech Mu szal ski (1997) 

� Zyg munt To masz Ni czy po ruk (2003) � Tadeusz Wacław Nowacki (2008)

� Krzysztof Oleksak (2014) � Be ne dykt Olek sy (1998) � Ro man Olek sy (1992)

�Michalina Olczak (2007) �Woj ciech Ole szak (2004) � Le szek Pa chol ski (1995)

� Barbara Paczuska (2008) � Andrzej Pakura (2014) � Piotr Pa na siuk (2006)

�Hen ryk Pan ka nin (1995) � Ryszard Paprotny (2013)

� Ka zi mierz Pa ster nak (2005) � I wo na Paw la czyk (1999) 

� An drzej Pasz kie wicz (2004) � Eu ge niusz Pa zik (1992) 

�Mał go rza ta Per kow ska -Karcz mar (1996) � Józef Piechota (2010) 

�Wło dzi mierz Pio trow ski (1991) �Wik tor Piw kow ski (2001) 

�Władysław Pluta (2007) �Daniel Podgórski (2010) � Ja dwi ga Po la czek (2003) 

� Sta ni sław Po piel (2001) �Maciej Prószyński (2007) �Witold Raczyński (2010)

� Elżbieta Rafalska (2014) �Da riusz Ra taj czak (2003) 

� Re dak cja „Przy ja cie la przy Pra cy” (2001) 

� Re dak cja mie sięcz ni ka „Bez pie czeń stwo Pra cy – Na uka i Prak ty ka” (2005)

�Maria Teresa Romer (2014) � Jan Ro sner (1990) � Jan Rulewski (2008)

�Wi told Ry bar czyk (1990) � Kon rad Ry dzyń ski (2005) � Jó zef Ryń (1997) 

1989-2014

imienia Haliny KrahelskiejNagroda Głównego Inspektora Pracy
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Na gro da im. Ha li ny Kra hel skiej przy zna wa na jest 
przez Głów ne go In spek to ra Pra cy za wy bit ne osią gnię cia 
w dzie dzi nie pre wen cji za grożeń za wo do wych, nad zo ru 
i kon tro li prze strze ga nia pra wa pra cy, wy na laz czo ści,

pro jek to wa nia i wdra ża nia bez piecz nych tech nik i tech no lo gii
w za kre sie ochro ny pra cy, a tak że po pu la ry za cji pra wa pra cy

i ochro ny zdro wia oraz bez pie czeń stwa pra cy.

� Zbi gniew Sal wa (1996) �Maciej Sas-Badowski (2007) 

�Wa le rian Sa ne tra (2003) � Fran ci szek Są dej (1998) � Zbi gniew Schi nohl (2006)

�Maciej Sekunda (2013) � Jo achim Sie kie ra (2006) � An drzej Sko rul ski (2002)

� Le szka Sku za (1989) � Le on Soł ty siak (2000) � Sta ni sław So wa (2006) 

� Lu dwik Sta szak (2006) � Stanisław Stolorz, (2014) � Tadeusz Sułkowski (2014)

�Ma rian Swi niar ski (1999) � Eugeniusz Szajba (2008) � Jan Szczer biń ski (2004)

� Ta de usz Szo pa (2000) �Wa cław Szu bert (1989) �Marek Szularz (2008)

� Sta ni sław Szum pich (1994) � Stanisław Szwed (2011) � Ta de usz Szy ma nek (2000)

� Jo an na Szy mań ska (2001) �Wi told Szy mań ski (1993) 

� Eugeniusz Śliwiński (2011) � Lech Śmi glew ski (1997) �Dariusz Trzcionka (2010)

� Ta de usz Ty miń ski (2001) �Marcin Tyrna (2011) 

� Jolanta Walusiak-Skorupa (2013) � Ewa Wągrowska-Koski (2011) 

� Stanisław Wieczorek (2009) �Marek Wiza (2013) 

�Wło dzi mierz Wło dar czyk (1997) � Romuald Wojtkowiak (2013) 

�Hen ryk Woj tuń (1995) � Andrzej Wojtyła (2007) � Je rzy Wrat ny (2004) 

� Józef Woźny (2008) � Jerzy Wroński (2009) � Irmina Wrotecka (2013)

�Wszech ni ca Spo łecz nej In spek cji Pra cy – Dzia ła ją ca 

Przy Za rzą dzie Re gio nu Dol ny Śląsk NSZZ „So li dar ność” (2004) 

� Teresa Wyka (2007) � Je rzy Za gór ski (1999) � Jó zef Za jąc (1996) 

� Krystyna Zakrzewska-Szczepańska (2008) �Wiesław Zarychta (2009)

�Wik tor Za wie ska (2004) � Ze spół Cen tral nej Sta cji Ra tow nic twa Gór ni cze go

w By to miu (2002) � Ta de usz Zie liń ski (1991) � I re ne usz Ziół kow ski (1992) 

� Józef Zych (2008) � Zbigniew Żurek (2013)

Laureaci 1989-2014


