Nagroda Głównego Inspektora Pracy
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Warszawa 2018

W uznaniu zasług Haliny Krahelskiej dla rozwoju inspekcji pracy w Polsce
główny inspektor pracy ustanowił w 1989 roku „Nagrodę im. Haliny Krahelskiej”
przyznawaną za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia
w środowisku pracy.

Halina Krahelska

urodziła się w 1886 r. w Odessie. Za nielegalną
działalność zesłana na Syberię w latach 1912-1917.
Po przyjeździe do Polski od roku 1919 w inspekcji
pracy zajmowała się głównie problematyką ochrony
zdrowia kobiet i pracowników młodocianych. W latach
1927-1931 była zastępcą głównego inspektora pracy.
Podczas II wojny światowej działała w Wojskowym
Biurze Komendy Głównej AK. Zmarła w obozie
koncentracyjnym w Ravensbrück w 1945 r. Halina
Krahelska była autorką wielu opracowań dotyczących
ochrony pracy. Tuż przed śmiercią napisała „Wytyczne
w sprawie organizacji Inspekcji Pracy w Polsce
Niepodległej po II Wojnie Światowej”.

Nagroda honoruje dokonania laureatów w dziedzinie nadzoru i kontroli
przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych,
wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii,
a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

Nagroda Głównego Inspektora Pracy
Polityk, działacz samorządowy, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII
kadencji, członek Rady Ochrony Pracy VIII, IX i X kadencji.

Prawnik, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Inżynier transportu drogowego. Ukończył Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, a także studia podyplomowe
z zarządzania przedsiębiorstwem na tej samej uczelni
i z zakresu samorządu lokalnego na Uniwersytecie Śląskim.

Z resortem pracy związana zawodowo od 1996 r., od początku zatrudniona w Departamencie Prawa Pracy. Kieruje
nim od czerwca 2011 r.

Pracował w górnictwie i komunikacji, był wiceprezydentem, a następnie I zastępcą prezydenta Jastrzębia-Zdroju. W ramach działalności samorządowej był radnym Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój, wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, członkiem Zarządu Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, wiceprezesem Stowarzyszenia
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, skupiającego
gminy położone na granicy z Republiką Czeską.

Krzysztof Gadowski

Nagroda przyznana została
Krzysztofowi Gadowskiemu
z inicjatywy głównego inspektora pracy.

Jako poseł w poprzednich kadencjach Sejmu brał aktywny udział w pracach Komisji: Gospodarki, Infrastruktury,
Skarbu Państwa i do Spraw Unii Europejskiej. W obecnej
kadencji jest członkiem Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.
W każdej kadencji w trakcie sprawowania mandatu posła
zgłaszał setki interpelacji i dziesiątki zapytań poselskich,
z których wiele dotyczyło spraw socjalnych, a także sytuacji pracowników różnych branż i zawodów. Odnosiły się
one m.in. do zatrudniania w spółkach węglowych absolwentów szkół górniczych, sytuacji nauczycieli, likwidacji
miejsc pracy w górnictwie węgla kamiennego na Śląsku,
problemów z zatrudnieniem w grupie osób 60+.
Będąc członkiem Rady Ochrony Pracy, aktywnie uczestniczy w pracach jej zespołów problemowych, zwłaszcza
w Zespole ds. Skarg, któremu przewodniczył przez całą
IX kadencję.
W swojej działalności w Radzie Ochrony Pracy często zabiera głos w dyskusjach nad oceną istniejących i planowanych regulacji prawnych. „Zwraca w nich uwagę swoją
głęboką wiedzą o najtrudniejszych warunkach pracy, wnikliwością zgłębiania zagadnień, jak również niezwykle wyważonym sposobem prezentowania swoich poglądów”
– czytamy w uzasadnieniu kandydatury Krzysztofa Gadowskiego do Nagrody im. Haliny Krahelskiej.
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imienia Haliny Krahelskiej

W swojej pracy zajmuje się procesem legislacyjnym związanym z kształtowaniem rozwiązań z zakresu indywidualnego prawa pracy. Uczestniczyła w projektowaniu regulacji prawnych dotyczących m.in. kolejnych zmian
w Kodeksie pracy, w tym odnoszących się do uprawnień
pracowniczych związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich, uelastyczniających organizację czasu pracy, dotyczących tzw. syndromu pierwszej dniówki sprzyjającemu nielegalnemu zatrudnieniu.
Pracowała także nad zmianami w prawie w zakresie zatrudnienia tymczasowego, zmierzającymi przede wszystkim do zwiększenia ochrony prawnej pracowników tymczasowych oraz do usunięcia nadużyć na rynku pracy.
Kierowany przez nią departament był odpowiedzialny za
przygotowanie regulacji wprowadzającej minimalną stawkę godzinową dla umów cywilnoprawnych.
Wykonuje zadania związane z nadzorem merytorycznym
ministra pracy nad Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Współpracuje z Radą Ochrony Pracy przy Sejmie RP w zakresie prawa
pracy, w tym przepisów i zasad bhp, uczestniczy w dialogu
z partnerami społecznymi w trakcie posiedzeń zespołu ds.
prawa pracy Rady Dialogu Społecznego. Popularyzuje prawo pracy poprzez udział w licznych konferencjach.

Anita Gwarek

Rekomendację Anity Gwarek
do nagrody przedstawiła minister rodziny,
pracy i polityki społecznej.

Bierze udział w pracach komisji sejmowych i senackich,
wspomagając swoją wiedzą i doświadczeniem szefów
resortu pracy.
Za wspieranie dialogu z branżą agencji zatrudnienia otrzymała nagrodę specjalną Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Za rozwiązania legislacyjne w zakresie telepracy
doceniona nagrodą Bona lex „Gazety Prawnej”.
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Nagroda Głównego Inspektora Pracy
Działacz związkowy, członek Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,
zastępca przewodniczącego w Krajowym Sekretariacie
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego, a także
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla
Brunatnego Turów, współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.
Od początku swojej pracy zawodowej aktywnie działa na
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego
celem jest ograniczenie ryzyka zawodowego i szeroko rozumiana poprawa warunków pracy załóg zatrudnionych
w ruchu zakładu górniczego oraz pracowników oddziałów pomocniczych.

Wojciech Ilnicki

Z wnioskiem o przyznanie nagrody
Wojciechowi Ilnickiemu
wystąpił przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”.
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Pełnił funkcję społecznego inspektora pracy w KWB Turów w Bogatyni. Doprowadził do wprowadzenia systematycznych szkoleń społecznych inspektorów pracy.
Uczestniczył w podpisaniu umowy społecznej dla pracowników kopalni, wprowadzającej rozszerzony darmowy zakres badań dla wszystkich zainteresowanych. Przyczynił się do poprawy warunków pracy załogi kopalni,
systematycznie zgłaszając zadania do corocznych planów poprawy warunków bhp.
Jako szef organizacji związkowej za pośrednictwem
i z udziałem społecznej inspekcji pracy prowadzi działania
w zakresie poprawy warunków bhp, czego efektem jest
najniższy w historii poziom wypadkowości w KWB Turów.
Udziela się również w zakładowej komisji bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Przewodnicząc Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”, aktywnie włączył się w działania mające na celu zmniejszenie uciążliwości pracy w górnictwie węgla brunatnego, eliminowanie szkodliwych oraz
niebezpiecznych warunków pracy. Efektem tych wysiłków
jest zmniejszenie wypadkowości w całej branży.

imienia Haliny Krahelskiej
Przewodnicząca Rady Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Poczty
Polskiej w Lublinie.
Bardzo zaangażowana w rozwiązywanie problemów pracowniczych, nie tylko związanych z bezpieczeństwem pracy, lecz także dotyczących sporów pracowniczych oraz
wdrażania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach.
Aktywnie uczestniczy w realizowanych przez centralę
związkową oraz struktury branżowe OPZZ inicjatywach
krajowych i międzynarodowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach.
Współpracuje z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Lublinie w zakresie problematyki przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp. Dzięki jej aktywności nastąpiła znacząca poprawa stanu praworządności w takich
obszarach, jak czas pracy i jego prawidłowe naliczanie,
wypłacanie należności za godziny nadliczbowe, przestrzeganie zakładowego prawa pracy, respektowanie uzgodnień ze związkami zawodowymi.

Wiesława Janczak

Corocznie z jej inicjatywy Rada OPZZ Województwa Lubelskiego ocenia stan przestrzegania prawa pracy w regionie
z udziałem kierownictwa OIP w Lublinie. Inspektorzy pracy
pełnią okresowe dyżury w siedzibie rady.
Organizuje liczne szkolenia dla społecznych inspektorów
pracy i związkowców z zakładów pracy różnych branż woj.
lubelskiego. Biorąc czynny udział w pracach Wojewódzkiej
Rady Zatrudnienia w Lublinie, inspiruje innych do podejmowania przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo
w zatrudnieniu.

Kandydaturę Wiesławy Janczak
do nagrody zgłosił przewodniczący OPZZ.

Przewodniczy Radzie ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, działającej przy okręgowym inspektorze pracy
w Lublinie. Pod jej kierownictwem rada podejmuje wiele działań na rzecz ograniczenia wypadkowości i zagrożeń
zawodowych w budownictwie.

W Zespole Trójstronnym ds. Branży Węgla Brunatnego
współdziała z pracodawcami oraz stroną rządową w inicjowaniu przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków pracy
w górnictwie węgla brunatnego.

Pełni funkcję przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Dużo uwagi w czasie obrad rady poświęca się sprawom związanym
z bezpieczeństwem i warunkami pracy.

W uznaniu dokonań został wyróżniony przez głównego
inspektora pracy Odznaką Honorową za Zasługi dla
Ochrony Pracy.

Odznaczona Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżami
Zasługi oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla
Ochrony Pracy.
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Nagroda Głównego Inspektora Pracy
Członek Prezydium Forum Związków Zawodowych, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Mazowieckiego.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, doktor nauk technicznych, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i studiów podyplomowych w zakresie administracji
i zarządzania w górnictwie na Uniwersytecie Śląskim.

Magister pielęgniarstwa z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w zawodzie pielęgniarki, posiada specjalizację
z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego. Ma bardzo dobry
kontakt z pacjentami, włącza się w proces leczenia terapeutycznego pacjentów i oddziaływań stosowanych wobec ich rodzin, ma duże doświadczenie w pracy opartej
na zasadach społeczności leczniczej.

Od początku pracy zawodowej związany z górnictwem.
Pracował kolejno w kopalniach węgla kamiennego: „Ziemowit”, „Bobrek”, „Sośnica”, a następnie w urzędach górniczych. Był m.in. dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu i dyrektorem Departamentu
Górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym. W ramach
swoich obowiązków sprawował nadzór nad zwalczaniem
zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym. Brał udział w nowelizacji ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Od ponad dwudziestu lat działa na rzecz poprawy warunków pracy nie tylko pielęgniarek i położnych, lecz także innych grup zawodowych.

Maria Longina Kaczmarska

Kandydaturę Marii Longiny Kaczmarskiej
do nagrody zgłosiła przewodnicząca
Forum Związków Zawodowych

imienia Haliny Krahelskiej

Jako wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych podejmuje działania zmierzające do uregulowania kwestii niedoboru pielęgniarek i położnych w służbie zdrowia, który w negatywny sposób wpływa na bezpieczeństwo nie tylko samych
pacjentów, lecz także szeroko pojętego białego personelu. Zabiega również o ustawowe uregulowanie problemu
chorób zawodowych pielęgniarek i położnych. Są to bowiem zawody starzejące się, silnie narażone na schorzenia
zawodowe. Systemowe zapisy dotyczące chorób zawodowych pielęgniarek i położnych miałyby ogromne znaczenie dla poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy obu
tych grup zawodowych oraz ich dostępu do odpowiednich zabezpieczeń zdrowotnych.
Maria Longina Kaczmarska jest organizatorką wielu szkoleń dla związkowców z zakresu prawa pracy, praw i uprawnień związkowych, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Był członkiem Komisji ds. Zagrożeń Naturalnych: w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny oraz w Podziemnych Zakładach Górniczych
Wydobywających Rudy Miedzi, działających przy prezesie
WUG. Wielokrotnie nadzorował akcje ratownicze prowadzone w kopalniach po katastrofach górniczych. Uczestniczył w pracach komisji powoływanych przez prezesa WUG
do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięć, zawałów, wyrzutów gazów i skał oraz związanych z nimi wypadków
zbiorowych w kopalniach „Zabrze-Bielszowice”, „Lubin”
i „Rudna”.
W latach 2013-2017 pracował w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach na stanowisku adiunkta
– głównego inżyniera ds. geofizyki. W tym czasie opracował i wdrożył do użytku aparaturę sejsmiczną służącą do
oceny wielkości drgań wzbudzanych robotami strzałowymi w górnictwie odkrywkowym. Stanowisko prezesa WUG
piastuje od 1 marca 2017 r.

dr inż. Adam Mirek

Z wnioskiem o przyznanie dr. inż. Adamowi Mirkowi
nagrody wystąpił wiceprezes
Wyższego Urzędu Górniczego.

Jest członkiem Rady Górniczej przy ministrze środowiska
oraz rad naukowych Głównego Instytutu Górnictwa i Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Projektował i wdrażał systemy monitorujące zagrożenia naturalne w górnictwie. Jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji
naukowych z zakresu górnictwa, geomechaniki, geofizyki
oraz zagadnień prawnych związanych z górnictwem.
Od wielu lat sprawuje funkcję biegłego sądowego z zakresu górnictwa i geologii.
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Nagroda Głównego Inspektora Pracy
Profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.
Wieloletni wykładowca podstaw ergonomii i fizjologii pracy, organizator wielu edycji studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Brał udział w blisko 50 międzynarodowych konferencjach
naukowych poświęconych problematyce systemowego
zarządzania bezpieczeństwem pracy i ergonomii. Przewodniczył 15 konferencjom naukowym w kraju, których
program także zawierał tę problematykę.
Kierował zespołem badawczym zajmującym się analizą
i oceną ryzyka ergonomicznego na stanowiskach pracy
przy obsłudze niektórych maszyn w Toruńskich Zakładach
Materiałów Opatrunkowych. Prowadził badania funkcjonalności ergonomicznej wózków widłowych wybranych
renomowanych firm.

prof. dr hab. Jerzy Olszewski

Z wnioskiem o przyznanie
prof. dr. hab. Jerzemu Olszewskiemu
nagrody wystąpił
okręgowy inspektor pracy w Poznaniu.

Uczestniczy w działaniach podejmowanych w ramach
Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych pod patronatem wojewody wielkopolskiego i marszałka województwa, koordynowanej przez Okręgowy
Inspektorat Pracy w Poznaniu. Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, macierzysta katedra profesora, jest jednym z partnerów strategii.
Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie liczby wypadków
i zagrożeń zawodowych, skutkujących schorzeniami związanymi z pracą, poprzez kształtowanie i propagowanie
w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa pracy.
Prowadził wykłady i konsultacje z zarządzania bezpieczeństwem pracy dla kadry kierowniczej wielkopolskich przedsiębiorstw. Wykłady i konsultacje z tego zakresu w odniesieniu do pracy na budowach, realizowane w ramach
programów unijnych, prowadził także dla specjalistów
z największych firm budowlanych.
Brał udział w seminariach i dyskusjach na temat badań
warunków pracy. Kierował wspólnym projektem badawczym Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Poznańskiej, którego celem było zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi aspektami ergonomii. Studia
stanowiły podstawę do ubiegania się o tytuł zawodowy
europejskiego ergonomisty, nadawany przez Centre for
Registration of European Ergonomists (CREE).
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imienia Haliny Krahelskiej
Polityk, adwokat, poseł na Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji,
członek Rady Ochrony Pracy.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Działał w podziemnej „Solidarności”
i we władzach samorządowych. Przez lata był wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Katowickiego, a następnie Sejmiku Śląskiego.
W trakcie działalności parlamentarnej w latach 2005-2015
sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP, a w obecnej kadencji Sejmu jest przewodniczącym Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.
W poprzednich kadencjach wielokrotnie reprezentował
Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym, m.in. w sprawie
ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
Jest autorem wielu interpelacji i zapytań poselskich, w których poruszał ważne zagadnienia społeczne i pracownicze. Dotyczyły one, przykładowo, funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, wynagrodzeń pracowników
muzeów państwowych oraz pracowników samorządowych, podziału środków przeznaczonych na podwyżkę
uposażeń pracowników sądów, efektywności szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy, sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych, skuteczności usług i instrumentów rynku pracy mających zapobiegać wzrostowi
bezrobocia wśród młodych.
Od początku zasiadania w Radzie Ochrony Pracy bierze
aktywny udział w jej pracach, zarówno podczas posiedzeń
plenarnych, jak i w trakcie posiedzeń zespołów problemowych. Często zabiera głos w dyskusji, zgłasza też wiele uwag merytorycznych przy opracowywaniu projektów
stanowisk ROP.

Wojciech Piotr Szarama

Kandydaturę Wojciecha Piotra Szaramy
do nagrody zgłosił przewodniczący
Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

Rekomendując Wojciecha Piotra Szaramę do nagrody,
Rada Ochrony Pracy podkreśliła, że kandydatura ta jest
uzasadniona „jego wieloletnią pracą poselską połączoną z zaangażowaniem w sprawy społeczne, związane
z pracownikami w różnym wieku i o różnej kondycji zdrowotnej, a także z ich sytuacją na rynku pracy, co w efekcie przekłada się na działania na rzecz ochrony pracy
i praw pracowniczych”.
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Nagroda Głównego Inspektora Pracy
Doktor nauk prawnych, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nauk społecznych, prezes Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Podczas pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych podejmowała badania nad niektórymi problemami prawa
pracy, zwłaszcza pozostającymi w związku z ubezpieczeniem społecznym. Badała m.in. zakres ochrony pracy kobiet, problematykę prawną i społeczną zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym zakres postanowień
socjalnych w układach zbiorowych pracy. Zajmowała się
także analizą świadczeń z tytułu macierzyństwa i na rzecz
rodziny oraz związkiem tych świadczeń z podstawowymi uprawnieniami będącymi przedmiotem regulacji prawa pracy. Sformułowała propozycje zmian odpowiednich
przepisów prawnych, prowadzące do udoskonalenia obowiązującego systemu.

prof. dr hab. Gertruda Uścińska

Kandydaturę prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej
do nagrody zgłosił członek Zarządu ZUS.
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Uczestniczy w międzynarodowych projektach związanych
z prawem pracy i zabezpieczeniami społecznymi. Od wielu lat jest ekspertem Komisji Europejskiej w przedsięwzięciach dotyczących analizy prawnej stosowania prawa europejskiego w zakresie swobody przepływu pracowników
i członków ich rodzin w Unii Europejskiej.
Od ponad 30 lat zajmuje się działalnością dydaktyczną,
m.in. prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim
z zakresu prawa pracy, prawa europejskiego i instytucji europejskich, zabezpieczenia społecznego, w tym regulacji
międzynarodowych, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ustawodawstwa socjalnego.
Jako prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadzoruje m.in. działania prowadzone przez ZUS w dziedzinie prewencji wypadkowej, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Pod jej kierunkiem rozwija
się program dofinansowania płatników składek, umożliwiający uzyskanie wsparcia finansowego na realizację
projektów poprawiających bezpieczeństwo na konkretnych stanowiskach pracy. Również pod jej kierunkiem ZUS
realizuje projekty naukowo-badawcze, np. „Opracowanie
modelu przywracania zdolności do pracy umożliwiającej
powrót do pracy pracownikom po wypadku przy pracy”,
bierze udział w kampaniach społecznych promujących
bezpieczne zachowania w środowisku pracy, prowadzi
szkolenia, upowszechnia wydawnictwa związane z bezpieczeństwem w środowisku pracy.

imienia Haliny Krahelskiej
Inżynier, przedsiębiorca budowlany, prezes Zarządu – dyrektor generalny Warbud SA. Absolwent Politechniki Warszawskiej i Stanford Graduate School of Business
w Kalifornii.
Priorytetem dla Jerzego Werle jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników, podwykonawców i dostawców pracujących na budowach Warbudu. Jego wizja polityki bezpieczeństwa, podejmowane decyzje, nieustanny dialog
z pracownikami i mobilizacja kadry menadżerskiej do działania w dziedzinie bezpieczeństwa przekładają się na stały i trwały wzrost poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy
w kierowanej przez niego spółce.
Realizuje w niej zintegrowaną kulturę bezpieczeństwa, wymagającą ciągłego zaangażowania menadżerów i wszystkich pracowników w zapewnienie najwyższego poziomu
profesjonalizmu, przestrzeganie obowiązujących zasad
i zgłaszanie przypadków braku ich przestrzegania. Proces
ten obejmuje także działania proaktywne, takie jak sygnalizowanie zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych oraz pomysłów dotyczących doskonalenia rozwiązań w dziedzinie
bhp. Dzięki takiej filozofii działania każdy czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i współpracowników. Aby rozwijać kulturę bezpieczeństwa, w spółce wprowadzono 5 złotych zasad (przygotowywać, wyjaśniać,
doskonalić, analizować, przestrzegać zasad) i 20 dobrych
praktyk. Umożliwiają one pracownikom tworzenie optymalnego środowiska bezpiecznej pracy na każdym etapie
budowy i na każdym stanowisku.
Decyzją prezesa Warbud SA jako pierwsza firma budowlana w Polsce wprowadziła program „Stop drabinom”,
a wraz z nim rozwiązania bezpieczne, m.in. lekkie rusztowania przestawne, podesty z barierami, wózki nożycowe.
Działania te przyniosły wyraźną poprawę bezpieczeństwa
i wyeliminowały upadki z wysokości. Kolejnym krokiem
było wyeliminowanie z placów budów pilarek stołowych
tarczowych, będących przyczyną wielu wypadków.
W latach 2016-2018 sprawował prezydencję w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zrzeszającym największe firmy budowlane w kraju. Porozumienie istotnie przyczynia się do podnoszenia standardów
bhp w budownictwie, propaguje kulturę bezpieczeństwa
i uświadamia zagrożenia płynące z pracy na budowach, co
w konsekwencji eliminuje ryzyko wypadków.

Jerzy Werle

Z wnioskiem o przyznanie nagrody Jerzemu Werle
wystąpił prezes
Zarządu Business Centre Club.
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Laureaci Nagrody Głównego Inspektora Pracy
l Ryszard Andrzejak (2005)

l Izabela Katarzyna Mrzygłocka (2015) l Wojciech Muszalski (1997)

l Andrzej Babczyński (2016) l Jerzy Bartnik (2013) l Zdzisław Bednarek (1994) l Krzysztof Bielecki (2012)

l Zygmunt Tomasz Niczyporuk (2003) l Marek Nościusz (2015) l Tadeusz Wacław Nowacki (2008)

l Edward Borak (2000) l Bożena Borys-Szopa (2001) l Elżbieta Bożejewicz (2012) l Wojciech Bradecki (2005)
l Anna Bujnowska (2013)
l Ryszard Celeda (2003) l Józef Cencora (2008) l Michał Hubert Chałoński (2010) l Franciszek Chołdrych

(2002) l Henryk Chrobak (1991) l Zbigniew Cierpka (2003) l Helena Cioch (2004) l Wacław Czerkawski (2017)
l Roman Ćwielong (1989) l Zuzanna Ćwiklińska (1989) l Halina Ćwirko (2012)
l Lucyna Dargiewicz (2014) l Lech Dawydzik (1998) l Jerzy Demski (2012) l Krzysztof Dośla (2016)
l Piotr Duda (2007)
l Mirosław Feldmann (2005) l Henryk Formicki (2003)
l Stefan Frejtak (1991) l Zenon Galewski (1993) lKazimierz Galicki (2003) l Dorota Gardias (2017)
l Stanisław Gawinecki (2007) lStefan Gawroński (2009) l Eugenia Gienieczko (2011) l Józef Gierasimiuk (2011)
l Aleksander Gilge (2017) l Zdzisław Gnaciński (2012) l Antoni Gorzelany (1995) l Renata Górna (2016)
l Ewa Górska (2012) l Janusz Karol Grabowski (2009) l Kazimierz Grajcarek (2012) l Zdzisław Grądecki (1991)
l Henryk Gromek (1996) l Józef Gromski (1996) Roman Grynberg (2002) l Zenon Grzelka (2007)
l Franciszek Grześkowiak (2017) l Jan Grzesik (1997)
l Zbigniew Hajn (2015) l Arwid Hansen (1991) l Danuta Herbut (2010)
l Janusz Indulski (1990)
l Stefan Jakiel (1989) l Paweł Janik (2004) l Edmund Janowski (2000) l Zbigniew Janowski (2001)
l Henryk Karczowski (2009) l Zbigniew Kiersztejn (1990) l Kazimierz Kimso (2014) l Katarzyna Kitajewska

(2006) l Maciej Klęczek (2013) l Roman Kluczewski (1990) l Andrzej Kłuskiewicz (1994) l Józef Koczwara (2015)
l Sławomir Jacek Koczywąs (2010) l Danuta Koradecka (1994) l Elżbieta Korzeniowska (2014)
l Jan Kosowski (2006) l Czesław Kowalczyk (2016) l Henryk Kowalski (1995) l Jerzy Kowalski (1999)
l Krajowy Zespół Koordynacyjny ds. Społecznej Inspekcji Pracy Federacji Związków Zawodowych

Pracowników Ochrony Zdrowia (2005) l Mirosław Koziura (2014) l Piotr Krasuski (1993) l Mieczysław Krause
(1994) l Paweł Krzysztolik (1992) l Stanisław Kubasiak (1993) l Andrzej Kulik (2010) l Michał Kuszyk (2002)
l Janusz Kurzydłowski (2017)
l Jerzy Langer (2000) l Jarosław Lepiarz (2009) l Wiktor Leszczyński (2004) l Henryk Lewandowski (1994)
l Jerzy Lewandowski (2009) l Teresa Liszcz (1998) l Piotr Litwa (2010) l Marian Liwo (2006)
l Antoni Ludwig (1998)
l Janusz Łaznowski (2010) l Edmund Łątkowski (1990) l Ryszard Łepik (2005) l Edward Łużny (2002)
l Roman Macuga (2008) l Wojciech Magiera (2012) l Katarzyna Majchrzycka (2016) l Janusz Malinga (2016)
l Anna Malinowska (2002) l Jerzy Stefan Marcinkowski (2006) l Kazimierz Marek (1989)
l Adam Markowski (2002) l Dariusz Andrzej Matuszewski (2016) l Leszek Mazur (1994)
l Beata Mazurek (2016) l Marek Mazurkiewicz (2005) l Jan Michałowski (1999) l Jan Migda (2000)
l Andrzej Mochoń (2012) l Bogusław Motowidełko (2017) l Zenon Mroziński (2000)
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imienia Haliny Krahelskiej

l Krzysztof Oleksak (2014) l Benedykt Oleksy (1998) l Roman Oleksy (1992) l Michalina Olczak (2007)
l Wojciech Oleszak (2004) l Andrzej Otręba (2015)
l Leszek Pacholski (1995) l Barbara Paczuska (2008) l Andrzej Pakura (2014) l Piotr Panasiuk (2006)
l Henryk Pankanin (1995) l Ryszard Paprotny (2013) l Kazimierz Pasternak (2005) l Iwona Pawlaczyk (1999)
l Andrzej Paszkiewicz (2004) l Eugeniusz Pazik (1992) l Małgorzata Perkowska-Karczmar (1996)
l Józef Piechota (2010) l Włodzimierz Piotrowski (1991) l Wiktor Piwkowski (2001) l Władysław Pluta (2007)
l Daniel Podgórski (2010) l Jadwiga Polaczek (2003) l Stanisław Popiel (2001) l Maciej Prószyński (2007)
l Karol Pufal (2015)
l Witold Raczyński (2010) l Elżbieta Rafalska (2014) l Dariusz Ratajczak (2003) l Redakcja „Przyjaciela przy

Pracy” (2001) l Redakcja miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” (2005) l Maria Teresa Romer
(2014) l Jan Rosner (1990) l Jan Rulewski (2008) l Witold Rybarczyk (1990) l Konrad Rydzyński (2005)
l Józef Ryń (1997)
l Zbigniew Salwa (1996) l Maciej Sas-Badowski (2007) l Walerian Sanetra (2003) l Franciszek Sądej (1998)
l Zbigniew Schinohl (2006) l Maciej Sekunda (2013) l Joachim Siekiera (2006) l Andrzej Skorulski (2002)
l Leszka Skuza (1989) l Andrzej Smółko (2017) l Leon Sołtysiak (2000) l Stanisław Sowa (2006)
l Ludwik Staszak (2006) l Stanisław Stolorz (2014) l Bogusław Studencki (2016) l Tadeusz Sułkowski (2014)
l Janina Suzdorf (2017) l Marian Swiniarski (1999) l Eugeniusz Szajba (2008) l Wincenty Szarmach (2015)
l Jan Szczerbiński (2004) l Tadeusz Szopa (2000) l Urszula Sztuka-Polińska (2015) l Wacław Szubert (1989)
l Marek Szularz (2008) l Stanisław Szumpich (1994) l Stanisław Szwed (2011) l Tadeusz Szymanek (2000)
l Joanna Szymańska (2001) l Witold Szymański (1993)
l Eugeniusz Śliwiński (2011) l Lech Śmiglewski (1997) l Janusz Śniadek (2017)
l Wiesława Taranowska (2017) l Dariusz Trzcionka (2010) l Mariusz Tyl (2015) l Tadeusz Tymiński (2001)
l Marcin Tyrna (2011)
l Jolanta Walusiak-Skorupa (2013) l Ewa Wągrowska-Koski (2011) l Stanisław Wieczorek (2009)
l Józef Witczak (2015) l Marek Wiza (2013) l Włodzimierz Włodarczyk (1997) l Romuald Wojtkowiak (2013)
l Henryk Wojtuń (1995) l Andrzej Wojtyła (2007) l Jerzy Wratny (2004) l Józef Woźny (2008) l Jerzy Wroński

(2009) l Irmina Wrotecka (2013) l Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy – Działająca Przy Zarządzie Regionu
Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” (2004) l Teresa Wyka (2007)
l Jerzy Zagórski (1999) l Józef Zając (1996) l Krystyna Zakrzewska-Szczepańska (2008) l Wiesław Zarychta

(2009) l Wojciech Zawadzki (2016) l Wiktor Zawieska (2004) l Zespół Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego w Bytomiu (2002) l Tadeusz Zieliński (1991) l Andrzej Ziółkowski (2017) l Ireneusz Ziółkowski
(1992) l Józef Zych (2008)
l Zbigniew Żurek (2013)
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