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

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

�Woj ciech Bra dec ki (2005) � 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) 

� Lech Da wy dzik (1998) � 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) � An to ni Go rze la ny (1995) 

� Janusz Karol Grabowski (2009) � 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) 

� Ka ta rzy na Ki ta jew ska (2006) � Ro man Klu czew ski (1990) 

� An drzej Kłu skie wicz (1994) � Sławomir Jacek Koczywąs (2010)
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�Da nu ta Ko ra dec ka (1994) � 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) � Piotr Kra su ski (1993) �Mie czy sław Krau se (1994)

� 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) � 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) � 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) � 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) � Piotr Pa na siuk (2006) 
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�Hen ryk Pan ka nin (1995) � 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) �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) � Jan Ro sner (1990) � Jan Rulewski (2008)

�Wi told Ry bar czyk (1990) � Kon rad Ry dzyń ski (2005)

� Jó zef Ryń (1997) � 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) 

� 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) 

�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)
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�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) 

� Ewa Wągrowska-Koski (2011) � Stanisław Wieczorek (2009)

�Wło dzi mierz Wło dar czyk (1997) �Hen ryk Woj tuń (1995) 

� Andrzej Wojtyła (2007) � Je rzy Wrat ny (2004) 

� Józef Woźny (2008) � Jerzy Wroński (2009)

�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)
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