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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.

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”.
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Dorota Bieniasz

Kandydaturę Doroty Bieniasz  

do Nagrody im. Haliny Krahelskiej  

zgłosiła Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawnik, członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego, ukończyła również podyplomowe 
studia z prawa europejskiego, prowadzone przez Urząd 
Komitetu Integracji Europejskiej wraz z francuską Krajową 
Szkołą Administracji.

Pracowała w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, Minister-
stwie Pracy i Polityki Socjalnej oraz Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich, w którym pełniła funkcję Zastępcy Dyrek-
tora Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społeczne-
go. Pracując w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych 
MPiPS, brała udział w przygotowaniach do wprowadze-
nia systemu koordynacji zabezpieczenia społecznego 
w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 
Opracowała i negocjowała wiele umów międzynarodo-
wych w zakresie zabezpieczenia społecznego.

W ZUS nadzoruje realizację działań pionu świadczeń 
i orzecznictwa. W tym zakresie brała udział w przygoto-
waniu koncepcji i realizacji kluczowych projektów Zakła-
du. Dotyczyły one m.in. terminowego wdrożenia ustawy 
przywracającej wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn, przygotowania projektu ustawy o systemie 
orzekania o niepełnosprawności oraz niezdolności do pra-
cy, programu wczesnej kompleksowej rehabilitacji, przy-
gotowania ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Pod jej kierunkiem realizowany jest program dofinansowa-
nia działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pra-
cy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych 
przez płatników składek. 

Dzięki niej w tegorocznym konkursie ZUS na dofinansowa-
nie projektów dotyczących poprawy bhp preferowani są 
pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne. Ponad-
to jej innowacyjnym pomysłem w konkursie było szczegól-
ne wsparcie pracodawców z terenów, na których odnoto-
wywany jest największy procent wypadków przy pracy.

Duże zaangażowanie Doroty Bieniasz oraz podejmowane 
pod jej kierunkiem inicjatywy powodują, że Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych podchodzi kompleksowo do zagad-
nień z zakresu prewencji wypadkowej.

dr Karol Bielski

Z wnioskiem o przyznanie dr. Karolowi Bielskiemu 

Nagrody im. Haliny Krahelskiej  

wystąpił Przewodniczący Rady Ochrony Pracy.

Prawnik, doktor nauk o zdrowiu, członek Rady Ochrony 
Pracy, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w War-
szawie, wykładowca na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uczelni Łazarskiego. Aktywnie uczestniczy w pracach 
Rady Ochrony Pracy, w tym jej zespołów problemowych: 
do spraw prawno-organizacyjnych i do spraw skarg.

Pełni funkcję sekretarza Zarządu Głównego Zrzeszenia 
Prawników Polskich, ponadto prowadzi Fundację Innowa-
cji i Społeczeństwa Obywatelskiego. W działalności spo-
łecznej podejmuje działania na rzecz poprawy warunków 
pracy, m.in. poprzez realizację projektów w tym zakre-
sie skierowanych do Policji, Państwowej Straży Pożar-
nej i Straży Granicznej, a także instytucji ochrony zdrowia, 
kładąc nacisk na przeciwdziałanie zjawisku nietrzeźwo-
ści w miejscu pracy. Jako sekretarz Zarządu Związku Pra-
codawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ promuje 
wsparcie psychologiczne dla personelu ratownictwa me-
dycznego i nowe technologie wspierające pracę tej gru-
py zawodowej.

Będąc dyrektorem stołecznego pogotowia ratunkowego, 
wdrożył do użytku urządzenia transportowe niewymaga-
jące nadmiernego wysiłku i obciążenia układu mięśniowo-
-szkieletowego personelu ratownictwa medycznego przy 
transporcie pacjentów, a także mechaniczne urządzenia 
do kompresji klatki piersiowej. Ponadto dzięki jego  
zaangażowaniu w pogotowiu ratunkowym wprowadzono 
nieodpłatne i zapewniające anonimowość wsparcie  
psychologiczne dla zespołów wyjazdowych ratownictwa 
medycznego i dyspozytorów medycznych, narażonych  
na wysoki, nieustanny stres i wypalenie zawodowe.

Przedmiotem zainteresowań naukowych dr. Karola  
Bielskiego są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa  
i higieny pracy w ochronie zdrowia, prawa pracy,  
prawidłowej organizacji systemu ochrony zdrowia  
oraz promocja najlepszych rozwiązań w tym zakresie.  
Problemy te podejmuje w swojej pracy 
naukowo-dydaktycznej.
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Lekarz, doktor nauk biologicznych, doktor habilitowany 
nauk medycznych, Kierownik Zakładu Ergonomii w Cen-
tralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym In-
stytucie  Badawczym. Kieruje pracą naukową i eksperc-
ką 28-osobowego zespołu realizującego prace badawcze 
w zakresie zapewnienia bezpiecznych, nieoddziałujących 
negatywnie na zdrowie pracownika warunków pracy. 

Jej działalność od wielu lat jest ukierunkowana na zwięk-
szenie aktywności zawodowej osób zagrożonych wyklu-
czeniem zawodowym, w tym szczególnie osób starszych 
i osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Pracowa-
ła w zespole ekspertów CIOP-PIB opracowującym ramowe 
wytyczne dotyczące projektowania obiektów, pomiesz-
czeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób nie-
pełnosprawnych o specyficznych potrzebach. Monografia 
z tymi wytycznymi stanowi kompleksowe kompendium 
wiedzy na temat kształtowania środowiska pracy. Wraz 
z innym zespołem ekspertów CIOP-PIB opracowała model 
oceny zdolności do pracy osób starszych, osób niepełno-
prawnych oraz osób po wypadkach przy pracy.

Oprócz pracy naukowej prowadzi aktywną działalność dy-
daktyczną. Wykłada w ramach studiów podyplomowych 
„Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pra-
cy”, organizowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pra-
cy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Wydział Samo-
chodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. 
W Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej w Warszawie jest wykładowcą przedmiotu 
„Podstawy medycyny i higieny pracy”.

Jest promotorem dwóch doktoratów otworzonych na Wy-
dziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, promotorem jednego zakończonego doktoratu 
w CIOP-PIB, a także promotorem 45 prac dyplomowych na 
studiach podyplomowych.

Za swoją działalność naukową otrzymała liczne nagro-
dy i wyróżnienia, m.in. nagrody zespołowe Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej za opracowania biorące udział 
w „Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy”. 
Za wybitne zasługi w służbie publicznej na rzecz ochro-
ny człowieka w środowisku pracy, w tym za działalność na-
ukową na polu poprawy warunków życia i pracy, otrzyma-
ła statuetkę „Pro labore securo”.

dr hab. n. med. Joanna Bugajska

Kandydaturę dr hab. n. med. Joanny Bugajskiej  

do Nagrody im. Haliny Krahelskiej  

zgłosiła dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony 

Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Związkowiec, samorządowiec i polityk. Absolwent Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej. 

Po studiach pracował jako konstruktor w Ośrodku  
Badawczo-Rozwojowym WSK „PZL-Rzeszów” (obecnie 
Pratt & Whitney Rzeszów S.A.). Od 1980 r. aktywnie  
uczestniczył w działaniach „Solidarności”. W latach  
1998-2014 był Przewodniczącym Zarządu Regionu Rze-
szowskiego i członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”. W 2015 roku otrzymał tytuł „Człowieka Roku”  
od „Tygodnika Solidarność”.

Czterokrotnie był wybierany do Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego (w I, III, IV i V kadencji). W 2014 r. otrzymał 
od Ligi Krajowej „Samorządowego Oskara” – Nagrodę im. 
Grzegorza Palki za działania na rzecz rozwoju wojewódz-
twa podkarpackiego, szczególnie w zakresie infrastruktury 
i miejsc pracy. W latach 2013-2014 był Przewodniczącym  
Sejmiku, a od listopada 2014 r. do października 2015 r.  
był Wicemarszałkiem województwa podkarpackiego.

25 października 2015 r. wybrany do Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedli-
wość. Zastępca Przewodniczącego sejmowej Komisji  
Obrony Narodowej oraz Zastępca Przewodniczącego  
Komisji Infrastruktury.

Jako parlamentarzysta skutecznie zabiegał o poprawę  
sytuacji pracowników, szczególnie przemysłu lotniczego 
i obronnego. Wielokrotnie interweniował w sprawie utrzy-
mania miejsc pracy, m.in. w PZL Mielec, sanockim Autosanie, 
Fabryce Wagonów w Gniewczynie, fabryce Polmos w Łań-
cucie, Zakładzie Metalurgicznym i Zakładzie Napędów Lot-
niczych WSK Rzeszów, Spółdzielni Inwalidów w Dynowie.

W trakcie sprawowania mandatu posła zgłaszał interpelacje 
i zapytania poselskie dotyczące m.in. przyznania uprawnień 
emerytalnych strażakom pracującym w Lotniskowej Służbie 
Ratowniczo-Gaśniczej, zmian w orzekaniu o niepełnospraw-
ności i niezdolności do pracy, wysokości wynagrodzeń 
urzędników i pracowników obsługi powszechnych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury, funkcjonowania warszta-
tów terapii zajęciowej, wynagrodzeń pracowników muze-
ów państwowych oraz pracowników samorządowych. Był 
orędownikiem zwiększenia uprawnień Państwowej Inspek-
cji Pracy oraz zmian w prawie pracy postulowanych przez 
związki zawodowe.

Wojciech Buczak

Nagroda im. Haliny Krahelskiej   

dla Wojciecha Buczaka  

przyznana została z inicjatywy 

Głównego Inspektora Pracy.
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I Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego, geolog górni-
czy, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Praktycznie całe swoje życie zawodowe poświęcił rozpo-
znawaniu oraz prewencji zagrożeń naturalnych i technicz-
nych, a także przestrzeganiu przepisów i zasad bezpie-
czeństwa pracy w polskim górnictwie.

Tuż po studiach podjął pracę w Kopalni Węgla Kamienne-
go „Bobrek” w Bytomiu, zdobywając w niej coraz wyższe 
kwalifikacje zawodowe, aż do stanowisk nadsztygara ds. 
geofizyki i Kierownika Stacji Geofizyki Górniczej. Następ-
nie pracował w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gli-
wicach, skąd przeszedł do Wyższego Urzędu Górniczego 
w Katowicach. Był w nim: głównym specjalistą ds. zagroże-
nia sejsmicznego i tąpaniami, Zastępcą Dyrektora Depar-
tamentu Górnictwa, Zastępcą Dyrektora Departamentu 
Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego oraz Dyrekto-
rem Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa. 
Od połowy 2017 r. pełni funkcję I Wiceprezesa WUG.

Jest autorem wielu publikacji, prezentacji i analiz w za-
kresie zagrożeń naturalnych, dotyczących wszystkich ro-
dzajów górnictwa. Jest także współautorem opatentowa-
nej metody „Sposoby obserwacji ścian długich”, za którą 
otrzymał w 2009 r. wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkur-
sie Poprawy Warunków Pracy w kategorii „Rozwiązania 
techniczne i organizacyjne”. Z jego inicjatywy zmodyfiko-
wano zasady stosowania „Metody kompleksowej i metod 
szczegółowych oceny stanu zagrożenia tąpaniami w ko-
palniach węgla kamiennego” oraz technologii prowadze-
nia zamykających ścian zawałowych w warunkach silnego 
zagrożenia tąpaniami w KWK „Bobrek” w Bytomiu. 

Brał udział w pracach komisji powoływanych do zbadania 
przyczyn i okoliczności wstrząsów i tąpnięć oraz związa-
nych z nimi wypadków w kopalniach: KGHM Polska Miedź 
S.A. ZG Rudna w 2013 r. i KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch 
„Śląsk” w 2015 r., sprawował także nadzór nad realizacją 
wniosków sformułowanych po pracach tych komisji. Zasia-
dał w kapitułach licznych konkursów dotyczących bezpie-
czeństwa pracy w polskim górnictwie.

Jest biegłym sądowym w zakresie górnictwa i geologii 
oraz prac związanych z wypadkami górniczymi i przestrze-
ganiem przepisów bhp w górnictwie. Współpracuje z AGH 
w Krakowie, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Krzysztof Król

Z wnioskiem o przyznanie Krzysztofowi Królowi 

Nagrody im. Haliny Krahelskiej  

wystąpił Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Kierownik Działu BHP w Bulten Polska S.A. w Bielsku-Białej, 
działacz związkowy.

Od marca 1977 r. związany z macierzystą firmą, która wte-
dy funkcjonowała jako Bielska Fabryka Wyrobów Śrubo-
wych „Bispol”, a w 1998 r. została zakupiona przez szwedz-
ki koncern Bulten AB. Zaczynał jako inspektor bhp. Posiada 
wiele różnorodnych uprawnień branżowych, m.in. upraw-
nienia audytora wiodącego normy w zakresie systemu za-
rządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, uprawnienia 
mediatora sądowego prawa pracy i prawa gospodarczego.

Pełni funkcję Przewodniczącego Międzyzakładowej Komi-
sji NSZZ „Solidarność” przy Bulten Polska – Shiloh w Biel-
sku-Białej. Sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Sek-
cji Krajowej Branży Metalowców NSZZ „Solidarność”. Jest 
koordynatorem ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
społecznej inspekcji pracy Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność”.

Pracę związkową z powodzeniem łączy z aktywną działal-
nością na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy zarówno w swoim zakładzie, jak i na szczeblu 
regionu i kraju. Jest pomysłodawcą i założycielem Klu-
bu Społecznego Inspektora Pracy przy Zarządzie Regio-
nu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. W ramach tego klubu 
organizuje cokwartalne spotkania połączone z wykładami 
inspektorów pracy. Jest też organizatorem cyklicznych, kil-
kudniowych szkoleń dla społecznych inspektorów pracy 
nie tylko z firm Podbeskidzia. Seminaria te umożliwiają in-
tegrację środowiska społecznych inspektorów pracy, wy-
mianę doświadczeń, zapoznawanie się z warunkami pracy 
w innych przedsiębiorstwach. 

Jest organizatorem corocznych obchodów Dnia Pamięci 
Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych w re-
gionie podbeskidzkim.

Piotr Jan Górny

Kandydaturę Piotra Jana Górnego  

do Nagrody im. Haliny Krahelskiej  

zgłosił Przewodniczący Komisji Krajowej  

NSZZ „Solidarność”.
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Agata Oklińska

Kandydaturę Agaty Oklińskiej  

do Nagrody im. Haliny Krahelskiej  

zgłosił Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 2003 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 
na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Dialo-
gu i Partnerstwa Społecznego od 2009 roku. Przygotowu-
je rządowe akty normatywne z zakresu zbiorowego prawa 
pracy. Zajmuje się także promocją i realizacją konstytucyj-
nej zasady dialogu społecznego poprzez koordynowanie 
spraw związanych ze współpracą ministra właściwego ds. 
pracy z organizacjami partnerów społecznych, w szczegól-
ności związkami zawodowymi, organizacjami pracodaw-
ców oraz instytucjami dialogu społecznego.

W departamencie odpowiada między innymi za prowa-
dzenie spraw należących do kompetencji ministra w za-
kresie rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, moni-
torowanie konfliktów społecznych, a także rejestrację 
ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Zajmuje 
się także koordynacją współpracy rządu z Międzynarodo-
wą Organizacją Pracy – trójstronną organizacją wyspecja-
lizowaną Systemu Narodów Zjednoczonych, odpowie-
dzialną za tworzenie  międzynarodowego prawa pracy. 
Aktywna uczestniczka dialogu społecznego. Brała udział 
w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodar-
czych oraz Rady Dialogu Społecznego.

Od lat współpracuje z mediatorami z listy ministra wła-
ściwymi ds. pracy, prowadzącymi postępowania me-
diacyjne w sporach zbiorowych pracy, których działania 
przyczyniają się do rozwiązywania konfliktów i łagodze-
nia napiętych relacji pomiędzy związkami zawodowymi 
a pracodawcami.

Koordynowała prace związane z dostosowywaniem kra-
jowego prawa pracy do międzynarodowych standardów. 
Pracowała nad ratyfikacją konwencji MOP o pracy na mo-
rzu i poprawek do tej konwencji, wprowadzającej ujedno-
licony standard pracy na morzu, co było ważnym krokiem 
do zapewnienia godnej pracy marynarzy. Zajmowała się 
także koordynacją prac nad ratyfikacją Protokołu  
z 2014 r. do konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymuso-
wej lub obowiązkowej.

Kapitan żeglugi wielkiej, marynarz, wychowawca młodzie-
ży, popularyzator tradycji morskich. Od ukończenia Wyż-
szej Szkoły Morskiej w grudniu 1975 r. związany z pracą na 
morzu. Ochroną i bezpieczeństwem pracy marynarzy na 
statkach zajmuje się od początku swojej pracy. Jako III ofi-
cer na statkach Polskich Linii Oceanicznych pełnił funkcję 
oficera bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Będąc oficerem i kapitanem, odpowiadał za przeprowa-
dzanie terminowych szkoleń z przysposobienia do pra-
cy na statkach dla członków załogi. Jako przełożony 
egzekwował przestrzeganie przepisów bhp w trakcie wy-
konywania pracy. 

Jako członek komisji powypadkowych opracowywał wy-
tyczne dla armatorów w celu ograniczenia występowa-
nia wypadków na morzu, a także procedury postępowania 
w razie ich zaistnienia w celu ochrony życia i zdrowia mary-
narzy. Ponadto na statkach żeglugi międzynarodowej był 
odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie systemu ISM 
w celu całkowitej lub przynajmniej częściowej eliminacji 
błędów ludzkich, które są najczęstszą przyczyną katastrof 
morskich. W trakcie pracy na statkach obcych bander dzie-
lił się wiedzą z zakresu ochrony pracy oraz zdobywał do-
świadczenie w obszarze międzynarodowych standardów 
bezpieczeństwa  i ochrony pracy na statkach morskich.

Od 2015 roku związany z wychowywaniem młodzie-
ży i propagowaniem tradycji morskich. Jako kapitan stat-
ków szkolnych Horyzont II oraz Dar Młodzieży wpływa na 
postrzeganie bezpieczeństwa pracy i właściwą organiza-
cję pracy przez młodych marynarzy. Bezpośredni kontakt 
z młodzieżą pozwala na rozpoznanie i omówienie zagro-
żeń w środowisku pracy oraz zastosowanie właściwych 
środków chroniących zdrowie i życie. 

W latach 2018-2019 pełnił funkcję kapitana na statku Dar 
Młodzieży w Rejsie Niepodległości dookoła świata, w któ-
rym uczestniczyło blisko tysiąc osób z całego kraju. Celem 
wyprawy było uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz promocja naszego kraju za granicą. 
Wyzwaniem dla kapitana było także, oprócz bezpieczne-
go nawigowania,  zapewnienie młodym uczestnikom bez-
piecznego pobytu na statku w trakcie rejsu, niezależnie od 
warunków pogodowych oraz innych nieprzewidzianych 
sytuacji związanych ze środowiskiem morskim.

kpt. ż. w. Ireneusz Lewandowski

Kandydaturę kapitana żeglugi wielkiej  

Ireneusza Lewandowskiego  

do Nagrody im. Haliny Krahelskiej  

zgłosił Minister Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej.
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Paweł Gwiazda, Jarosław Borzuta, Tomasz Grzelak

Kandydatury Pawła Gwiazdy, Jarosława Borzuty i Tomasza Grzelaka  

do Nagrody im. Haliny Krahelskiej zgłosił Prezes Zarządu Związku Pracodawców Business Centre Club.

Magister inżynier Paweł Gwiazda, Dyrektor ds. Technicz-
nych w zakładzie Ceramika Tubądzin III w Sieradzu. Pra-
cuje tam od września 2014 roku. Absolwent Wydzia-
łu Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku 
Elektrotechnika. Specjalizuje się w maszynach i napę-
dach elektrycznych.

Magister inżynier Jarosław Borzuta, Kierownik ds. Utrzy-
mania Ruchu w zakładzie Ceramika Tubądzin III w Siera-
dzu. Zawodowo od początku związany z utrzymaniem  
ruchu w dużych zakładach produkcyjnych, głównie 
w branży ceramicznej. Absolwent Politechniki Łódzkiej 
Wydziału Mechanicznego na kierunku Automatyka i Robo-
tyka. Jako kierownik odpowiada m.in. za prewencję  
i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Technik elektronik Tomasz Grzelak w zakładzie Ceramika 
Tubądzin III w Sieradzu pracuje od 2016 roku. Jego kariera 
zawodowa jest związana z utrzymaniem ruchu, w zakresie 
automatyki oraz sterowania. W pracy, oprócz utrzymania 
w sprawności technicznej maszyn, zajmuje się także wpro-

dr hab. n. med.  
Marta Wiszniewska,  
prof. Instytutu Medycyny Pracy

Kandydaturę dr hab. n. med. Marty Wiszniewskiej do 

Nagrody im. Haliny Krahelskiej  

zgłosił dyrektor Instytutu Medycyny Pracy  

im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi.

Od 2003 roku zawodowo związana z Instytutem Medycy-
ny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi. Prowa-
dzi badania zdrowia pracowników i chorób związanych 
z pracą, w szczególności alergicznych schorzeń układu 
oddechowego. Działalność ta przyczynia się do lepsze-
go poznania uwarunkowań i mechanizmów chorób zawo-
dowych oraz stworzenia w Polsce systemu nowoczesnej 
opieki profilaktycznej nad pracownikami i zasad orzecz-
nictwa. Opracowała praktyczne zalecenia opieki profilak-
tycznej nad pracownikiem z chorobami układu oddecho-
wego, w tym z astmą związaną z pracą. Zajmuje się także 
prowadzeniem prac badawczych dotyczących przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc o etiologii zawodowej oraz no-
wotworów złośliwych powstałych w następstwie działania 
czynników występujących w środowisku pracy. 

Od 2014 roku kieruje Oddziałem Chorób Zawodowych In-
stytutu Medycyny Pracy w Łodzi i odpowiada za prawi-
dłowy przebieg postępowań w związku z podejrzeniem 
choroby zawodowej, opiniowanych w Instytucie Medy-
cyny Pracy. Połączenie pracy naukowej i bogatej prakty-
ki klinicznej sprawiło, że jest jednym z niekwestionowa-
nych autorytetów w naszym kraju w dziedzinie patologii 
zawodowej. 

Autorka ponad 126 publikacji, redaktor naczelna 2 mono-
grafii oraz 15 prac o charakterze popularnonaukowym.

Od lat zaangażowana w działalność dydaktyczną. Jest wy-
kładowcą na kursach organizowanych przez Centrum Me-
dyczne Kształcenia Podyplomowego w ramach specjaliza-
cji w dziedzinie medycyny pracy, alergologii i chorób płuc. 
Ponadto pełni funkcję kierownika naukowego na kursach 
organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Po-
dyplomowego, kursach doskonalących dla lekarzy specja-
listów i osób specjalizujących się w medycynie pracy, le-
karzy rodzinnych sprawujących opiekę profilaktyczną nad 
pracownikami. Od lat organizuje i prowadzi szkolenia dla 
pracowników i pracodawców, specjalistów ds. bhp, pielę-
gniarek i lekarzy służby medycyny pracy.

W 2017 roku otrzymała Medal Honorowy Polskiego Towa-
rzystwa Medycyny Pracy. Uhonorowano ją także odznaką 
„Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej” za wieloletnią współ-
pracę z Instytutem Technologii Fermentacji i Mikrobiologii 
Politechniki Łódzkiej.

wadzaniem nowych rozwiązań prewencyjnych oraz dba-
niem o prawidłowe działanie systemów bezpieczeństwa 
maszyn i urządzeń. Ukończył liczne szkolenia z dziedziny 
automatyki oraz programowania.

Laureaci nagrody wdrożyli w zakładzie Ceramika Tubądzin 
III w Sieradzu szereg rozwiązań ograniczających skutki za-
grożeń zawodowych oraz podnoszących bezpieczeństwo 
i higienę pracy. Dzięki ich działaniom obudowano urzą-
dzenia generujące hałas materiałami dźwiękochłonnymi, 
co spowodowało zmniejszenie hałasu o około 22 decybe-
le. Wprowadzono także monitoring realizowany przez wy-
specjalizowanych pracowników, który objął cały zakład, 
ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których liczba 
personelu mogącego powiadomić o zagrożeniu jest ogra-
niczona. Ponadto wdrożono w zakładzie instalacje odpyla-
jące wraz z 8 filtrami workowymi, co ogranicza emisję py-
łów PM10 i PM1,5. Laureaci zaproponowali wiele rozwiązań 
pozwalających minimalizować zagrożenia związane z ob-
ciążeniem fizycznym pracowników, porażeniem, wybu-
chem gazu, pracą maszyn i urządzeń.
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 l Ryszard Andrzejak (2005) 

l Andrzej Babczyński (2016) l Jerzy Bartnik (2013) l Zdzisław Bednarek (1994) l Krzysztof Bielecki (2012)  
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 Krzysztof Gadowski (2018) 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) l Roman Grynberg (2002) l Zenon Grzelka (2007)  
l Franciszek Grześkowiak (2017) l Jan Grzesik (1997) l Anita Gwarek (2018) 

l Zbigniew Hajn (2015) l Arwid Hansen (1991) l Danuta Herbut (2010) 

l Wojciech Ilnicki (2018) l Janusz Indulski (1990) 

l Stefan Jakiel (1989) l Wiesława Janczak (2018) l Paweł Janik (2004) l Edmund Janowski (2000)  
l Zbigniew Janowski (2001)

l Maria Longina Kaczmarska (2018) 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 Adam Mirek (2018) l Andrzej Mochoń (2012) l Bogusław Motowidełko (2017) l Zenon Mroziński (2000)  

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

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

l Krzysztof Oleksak (2014) l Benedykt Oleksy (1998) l Roman Oleksy (1992) l Michalina Olczak (2007)  
l Wojciech Oleszak (2004) l Jerzy Olszewski (2018) 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 Wojciech Szarama (2018)   
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 Gertruda Uścińska (2018)

l Jolanta Walusiak-Skorupa (2013) l Ewa Wągrowska-Koski (2011) l Jerzy Werle (2018)  
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 Józef Woźny (2008)  
l Jerzy Wratny (2004) 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)


