


Halina Krahelska urodzi³a siê 12 czerwca 1888 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 „Tezy do dzia³alnoœci inspekcji pracy 

w odrodzonej Polsce”.
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Na pod sta wie Za rz¹ dze nia Nr 8/2009 G³ów ne go In spek to ra 
Pra cy z 11 marca 2009 r. w spra wie usta no wie nia Na gro dy 
im. Ha li ny Kra hel skiej za osi¹ gniê cia w za kre sie ochro ny pra cy
i ochro ny zdro wia w œro do wi sku pra cy – Na gro dy otrzy mu j¹:

– Krzysztof Bielecki,
– Elżbieta Bożejewicz,
– Halina Ćwirko,
– Jerzy Demski,
– Zdzisław Gnaciński,
– Ewa Górska, 
– Kazimierz Grajcarek, 
– Wojciech Magiera, 
– Andrzej Mochoń. 

Warszawa 21 września 2012 r.

G£ÓWNY INSPEKTOR PRACY
Iwona Hickiewicz
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Krzysztof Bielecki

Od 20 lat zaj mu je się pre wen cją wy pad ko wą i pro mo cją do brych prak tyk rol ni -
czych. Obec nie w Cen tra li KRUS, a wcze śniej w Od dzia le Re gio nal nym w Cheł -
mie. Współ two rzył po nad 300 au dy cji PR nt. bez piecz nej pra cy na wsi. Jest jed -
nym z ini cja to rów Ogól no kra jo we go Kon kur su Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol ne.
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Czy to praw da, że aby być sku -
tecz nym w dzia ła niach pre wen cyj -
nych wśród rol ni ków, trze ba się z ni -
mi iden ty fi ko wać?

Pra ca w te re nie, któ rą wy ko ny wa -
łem przez wie le lat, po zwo li ła na po -
zna nie re aliów wsi i pro ble mów, któ re
na po ty ka ją rol ni cy. Em pa tia, zro zu mie -
nie tru du pra cy w rol nic twie, spe cy fi ki
śro do wi ska de cy du ją o sku tecz no ści
dzia łań pre wen cyj nych. War to by ło po -
świę cić wię cej cza su ka żde mu z rol ni -
ków, by na wią zać wła ści we re la cje. To
przy no si do bre efek ty. 

Zmniej sza się licz ba wy pad ków
wśród pra cu ją cych w rol nic twie. Czy
mo żna po wie dzieć, w ja kiej mie rze
jest to za słu ga przed się wzięć pre -
wen cyj nych?

Sta ty sty ki po ka zu ją, że licz ba zgła -
sza nych wy pad ków w rol nic twie,
od po wsta nia KRUS -u na po cząt ku
lat 90., z prze szło 60 tys. – zmniej szy ła
się w ro ku ubie głym do 26 tys. Przy ję te
za ło że nia przy no szą za tem ocze ki wa -
ne efek ty. Ten spa dek na le ży rów nież
wią zać z wy mia ną sprzę tu i tech no lo gii
na now sze i bez piecz niej sze. Na stą pi ła
ta kże zmia na po ko le nio wa wła ści cie li.
Młod si ma ją lep sze przy go to wa nie
do za wo du rol ni ka.

Wpływ na to mia ła chy ba rów nież
zmia na w 2004 r. prze pi sów o ubez -
pie cze niu spo łecz nym rol ni ków, któ -
re spo wo do wa ły wy łą cze nie pew nej
gru py osób ule ga ją cych wy pad kom
w rol nic twie z ochro ny ubez pie cze -
nio wej?

My ślę, że du żo wa żniej sza by ła wie -
lo let nia pra ca nad zmia ną świa do mo -
ści rol ni ków, ich przy zwy cza jeń czy na -

wy ków, któ re pro wa dzi ły do wy pad -
ków. Cho dzi ło o to, że by sa mi rol ni cy
po tra fi li do strzec za gro że nia, by usu -
wa li je i nie do pusz cza li do wy pad ków.
Więk szość z tych dzia łań nie wy ma ga
du żych na kła dów fi nan so wych, a wią -
że się ze zwy czaj ny mi czyn no ścia mi
go spo dar ski mi, jak np., bie żą ce po -
rząd ko wa nie obej ścia i miej sca pra cy.

A ma Pan ja kiś pa tent na sku tecz -
ność pre wen cji wśród rol ni ków?

Rze czo wa roz mo wa i wska zy wa nie
do brych przy kła dów. Po mysł na Ogól -
no kra jo wy Kon kurs Bez piecz ne Go -
spo dar stwo Rol ne oka zał się traf nym
przed się wzię ciem. Od wie dza jąc przez
la ta go spo dar stwa rol ni ków bio rą cych
udział w tym kon kur sie, ob ser wu je my,
że na wet ci, któ rzy nie uczest ni czą
w nim, dą żą ta kże do po pra wy bez pie -
czeń stwa w swo im go spo dar stwie,
choć by na za sa dzie że „sko ro są siad
mo że, to dla cze go nie ja?”

Czy to ozna cza, że etap ucze nia
się na cu dzych błę dach rol ni cy ma ją
już za so bą?

In for ma cje, że rol nik stra cił rę kę po -
chwy co ną przez ma szy nę, że in ny
upadł i zła mał  no gę, a jesz cze in ny
zo stał po tur bo wa ny przez go spo dar -
skie zwie rzę, naj bar dziej prze ma wia ją
do rol ni ków. Ta kie hi sto rie, dzię ki
współ pra cy z me dia mi, mo gą być po -
moc ne w pre wen cji, ale ko rzyst niej sze
dla rze czy wi stej po pra wy bez pie czeń -
stwa by ło by usu wa nie za gro żeń
przed za ist nie niem wy pad ku. Pra cu je
nad tym w Od dzia łach Re gio nal nych
KRUS i je go Cen tra li wie le za an ga żo -
wa nych osób, bo prze cież nie da się
te go zro bić sa mo dziel nie.
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Elżbieta Bożejewicz

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imienia Haliny Krahelskiej
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Halina Ćwirko

Dr na uk me dycz nych Ha li na Ćwir ko, zwią za na z ochro ną zdro wia pra cu ją cych,
ta kże w kon tek ście er go no mii pra cy. Jest m.in. człon kiem i za ło ży cie lem Pol skie -
go To wa rzy stwa Er go no micz ne go, a obec nie je go ho no ro wym pre ze sem. Stwo -
rzy ła wła sną me to dę oce ny sta no wisk pra cy. Ma bo ga ty do ro bek pu bli ka cyj ny.



W ja kim miej scu jest dziś ochro na
zdro wia pra cu ją cych, któ rą Pa ni za -
wo do wo zaj mo wa ła się prze szło pół
wie ku?

Obec nie du żo się na ten te mat mó -
wi, a zbyt ma ło ro bi. Ja ko le karz za kła -
do wy, nie tyl ko przy glą da łam się, w ja ki
spo sób lu dzie pra cu ją, ale ta kże uzu -
peł nia łam wie dzę o tech nicz ne za gad -
nie nia. To by ło ko niecz ne, by prze ko nać
de cy den tów do wpro wa dza nia zmian.
Wspól nie z tech ni ka mi po pra wia li śmy
bez pie czeń stwo pra cy przy ob ra biar -
kach, to kar kach i in nych urzą dze niach.
Bar dzo przy da ła się wie le lat te mu tzw.
li sta do rt mundz ka, bę dą ca pier wo wzo -
rem dzi siej szej li sty kon tro l nej.

Czy prze my sło wa, za kła do wa 
słu żba zdro wia to prze ży tek? Tak nie -
któ rzy uwa ża ją.

Są w błę dzie! Słu żba me dy cy ny
pra cy, bez wzglę du na na zwę, jest nie -
zbęd na. Dziś prze cież są wca le nie
mniej sze za gro że nia, niż kil ka dzie siąt
lat wcze śniej. Do ty czą ró żnych miejsc
pra cy, ta kże w urzę dach czy w biu rach,
choć tam są in ne go ty pu za gro że nia.
Me dy cy na pra cy jest wręcz nie zbęd na
dla pra wi dło we go roz wo ju wy twór czo -
ści pro duk cyj nej. Je że li czło wiek bę -
dzie pra co wał w nie od po wied niej po -
zy cji, tem pie czy w złym oświe tle niu,
za py le niu, bez od po wied nie go oprzy -
rzą do wa nia, to efek tem je go pra cy bę -
dzie po pro stu bu bel.

Zda rza się, że pra co daw cy do -
strze ga jąc ten pro blem, fi nan su ją
pra cow ni kom do dat ko wą opie kę le -
kar ską.

Za to na le ża ło by ich chwa lić. My ślę
jed nak, że o wie le wa żniej sza jest opie -

ka le ka rza me dy cy ny pra cy, któ ry był by
naj bli żej miej sca pra cy pra cow ni ka. Tyl -
ko wte dy miał by szan sę po znać sta no -
wi sko pra cy, do strzec ró żne za gro że nia,
a więc i wła ści wie prze ciw dzia łać im.
Wa żne by ło by, że by le karz kwa li fi ku jąc
pra cow ni ka na da ne sta no wi sko pra cy,
miał czas obej rzeć je i do ko nać wła ści -
wej oce ny. Te raz się te go nie ro bi, dla te -
go nie mo że dzi wić licz ba scho rzeń
zwią za nych z pra cą, cho rób za wo do -
wych czy wy pad ków przy pra cy. 

By ła Pa ni pre kur sor ką ba dań er -
go no mii ko rek cyj nej i kon cep cyj nej
w prze my śle ma szy no wym. Na czym
one po le ga ły?

Pierw sze, jak sa ma na zwa wska zu -
je, po le ga ły na ko ry go wa niu nie pra wi -
dło wo ści. W prak ty ce wy glą da ło to tak,
że przy glą da łam się pra cu ją cym przy
da nej ma szy nie i spo sób pra cy kon -
fron to wa łam z ich scho rze nia mi. Oka -
zy wa ło się, że np. skrzy wie nie krę go -
słu pa wią za ło się z wy ko ny wa ny mi
ru cha mi czy ob cią że niem przy ma szy -
nie. Er go no mia kon cep cyj na po le ga ła
na to miast na opra co wy wa niu ta kich
roz wią zań tech no lo gicz nych lub kon -
struk cyj nych w fa zie pro jek to wa nia,
któ re po zwo li ły by za po biec ró żne go
ro dza ju scho rze niom.

Bar dzo bo ga ta jest li sta Pa ni do -
ko nań za wo do wych. Któ re szcze gól -
nie Pa ni so bie ce ni?

Naj bar dziej cie szę się z te go, że we
wszel kich dzia ła niach za wsze naj wa -
żniej szy był dla mnie czło wiek. Za rów -
no ten pra cu ją cy przy ma szy nach, jak
i ten za gro żo ny śmier cią pod czas epi -
de mii ospy, w zwal cza niu któ rej bra łam
udział ja ko le karz za kaź nik, ochot nik.

imienia Haliny Krahelskiej
9



Nagroda Głównego Inspektora Pracy
10

Jerzy Demski

Od 1981 ro ku zwią za ny z Ko pal nią Wę gla Ka mien ne go „Piast” – czło nek Pre zy -
dium OPZZ i Ra dy OPZZ, czło nek Ko mi sji BHP ko pal ni „Piast”, Ko mi sji BHP
w Kom pa nii Wę glo wej S.A., czło nek Ko mi sji Bez pie czeń stwa Pra cy przy Wy ż-
szym Urzę dzie Gór ni czym.



Ja ko prze wod ni czą cy Związ ku
Za wo do we go Pra cow ni ków Do ło -
wych jest Pan za an ga żo wa ny
w spra wy spo łecz ne go nad zo ru
nad wa run ka mi pra cy. Ja kie ce chy
mu si po sia dać spo łecz ny in spek tor
pra cy w ko pal ni?

Gór nic two jest spe cy ficz ne i nie wy -
ba cza błę dów. Dla te go to mu si być
czło wiek, któ re mu mo żna ufać. Tam
na do le wa run ki pra cy zmie nia ją się
z mi nu ty na mi nu tę. Trze ba umieć bły -
ska wicz nie re ago wać na ka żde za gro -
że nie. Trze ba być od wa żnym, znać
swój od ci nek pra cy i swo ją za ło gę,
umieć nie ugiąć się pod naj mniej szym
na ci skiem mo gą cym mieć wpływ
na bez pie czeń stwo gór ni ków. To jest
od po wie dzial ność za ludz kie ży cie.
Oczy wi ście, w jed nej ko pal ni spo łecz -
na in spek cja pra cy dzia ła le piej, w dru -
giej tro szecz kę go rzej. Ale w tej, z któ -
rej ja się wy wo dzę, ko pal ni „Piast”,
in spek cja jest na wzo ro wym po zio mie.

Czy ja ko czło nek Ko mi sji BHP
w Kom pa nii Wę glo wej wspie ra Pan
i do strze ga wy sił ki po szcze gól nych
ko pal ni w za kre sie efek tyw ne go
wdra ża nia zin te gro wa ne go sys te mu
za rzą dza na bhp?

Zin te gro wa ny sys tem bhp to jest
pe wien do ku ment. Od do ku men tu
do rze czy wi sto ści dro ga jest da le ka.
Na sza fir ma skła da się z 17 ko palń. To
mo loch naj więk szy w Eu ro pie, sku pia -
ją cy 60 ty się cy lu dzi. Ma my ko pal nie
o ró żnym stop niu za gro żeń, a lu dzie
scho dzą co raz głę biej, wa run ki są co -
raz trud niej sze. Na ra zie, dzię ki Bo gu,
uni ka my du żych ka ta strof, bo Kom pa -
nia Wę glo wa po sia da już no wo cze sny

park ma szy no wy. Ale za wsze i wszę -
dzie mu si my pro wa dzić dzia ła nia pro fi -
lak tycz ne. Bo po wy pad ku już jest
za póź no na co kol wiek. 

Po pu la ry zu je Pan bez pie czeń -
stwo pra cy. W ja ki spo sób mo żna
sku tecz nie pro mo wać tak nie po pu -
lar ne na co dzień za gad nie nia, któ re
na bie ra ją wa gi i zna cze nia w mo -
men cie za ist nie nia wy pad ku?

Nie któ rzy mó wią, że ten te mat mo ż-
na za ga dać. To nie praw da. Trze ba mó -
wić, uczyć i po wta rzać. W ko pal niach
do cho dzi wła śnie do wy mia ny ca łej ka -
dry, bo przez 17 lat nie przyj mo wa no
ni ko go do pra cy. Dzi siaj prak tycz nie
40 proc. gór ni ków to ci o dwu, trzy let -
nim sta żu. To lu dzie bar dzo mło dzi,
o zni ko mym do świad cze niu. Ale są
am bit ni, chcą się uczyć. Im wię cej bę -
dzie my z ni mi roz ma wiać, kon se kwent -
nie pod no sić po ziom szko le nia, tym
lep sze uzy ska my efek ty. A naj le piej
uczyć się na do świad cze niu star szych
ko le gów, któ rzy też chęt nie po ma ga ją.

Któ re z Pań skich dzia łań z dzie -
dzi ny bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
uwa ża Pan za naj wa żniej sze?

Dzia łal ność na rzecz bez pie czeń -
stwa w gór nic twie to pra ca zbio ro wa.
Jed na oso ba ni cze go nie zdzia ła.
A naj więk szym suk ce sem jest to, że
dzi siaj prze ła mu je się pew na ba rie ra.
Że wę gla nie wy do by wa się już
za wszel ką ce nę, że mó wi się o bez pie -
czeń stwie lu dzi. Co wię cej, gór ni cy sa -
mi przy cho dzą do nas, do związ ków
za wo do wych, i zgła sza ją do strze żo ne
za gro że nia. Ma ją świa do mość, że
na gó rze cze ka ją na nich ro dzi ny,
do któ rych chcą bez piecz nie wró cić.

imienia Haliny Krahelskiej
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Zdzisław Gnaciński

Od 1972 ro ku za wo do wo zwią za ny z pol ski mi ko le ja mi. Od 30 lat peł ni funk cję
SIP. Obec nie pra cu je w PKP CAR GO S.A. w Po zna niu, gdzie jest człon kiem Za -
kła do wej Ko mi sji Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy. Za sia da też w Ko mi sji BHP
przy Fe de ra cji Związ ków Za wo do wych Pra cow ni ków Ko le jo wych w War sza wie. 



Skąd Pa na za in te re so wa nie pro -
ble ma ty ką bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy na ko lei?

My ślę, że mam za ko do wa ną po trze -
bę po ma ga nia in nym. Trzy dzie ści lat
te mu zo sta łem wy de le go wa ny przez
związ ki do wy ko ny wa nia za dań spo -
łecz ne go in spek to ra pra cy i za an ga żo -
wa łem się w tę wa żną dzia łal -
ność. I cią gle du żo jest spraw, któ re
na bie żą co zgła sza ją pra cow ni cy i któ -
re trze ba za ła twić. Za kła do wa Ko mi sja
BHP, w któ rej dzia łam, na bie żą co mo -
ni to ru je spra wy bez pie czeń stwa na
ró żnych sta no wi skach pra cy i w ra zie
po trzeb wy cią ga sto sow ne wnio ski.
Zaj mu je my się też co rocz nym prze glą -
dem sta no wisk pra cy, pod czas któ re go
spraw dzamy czy wa run ki pra cy na po -
szcze gól nych sta no wi skach są pra wi -
dło we. A to istot ne, bo prze kła da się
na bez pie czeń stwo na ko lei.

Ja ka jest dziś ro la spo łecz ne go
in spek to ra pra cy? Czy ta ka funk cja
istot nie jest po trzeb na?

Zde cy do wa nie tak. Są dzę, że ro la
spo łecz ne go in spek to ra pra cy jest dziś
na wet istot niej sza, niż kie dyś w okre sie
PRL. Wte dy ko lej speł nia ła mi sję spo -
łecz ną, dziś jest przed się bior stwem,
któ re ma osią gać zysk. W tej no wej rze -
czy wi sto ści SIP jest kimś, do ko go naj -
ła twiej pra cow nik mo że zgło sić pro -
blem, ła twiej nie kie dy niż do sze fa, któ ry
mo że go zi gno ro wać. W na szym przed -
się bior stwie trud ność pra cy spo łecz ne -
go in spek to ra pra cy wy ni ka też z fak tu,
że za kład swym za się giem obej mu je kil -
ka wo je wództw, co ozna cza zró żni co -
wa ny te ren z od mien ny mi pro ble ma mi
i wy ma ga nia mi.

Co uwa ża Pan za swo je naj więk -
sze osią gnię cie w dzia łal no ści
na rzecz bez pie czeń stwa pra cy?

Naj więk szym osią gnię ciem jest to,
że sa mi pra cow ni cy zgła sza ją się
do mnie z pro ble ma mi. Jest to dowód,
że ma ją do mnie za ufa nie. To wa żne,
że by umieć roz ma wiać z ludź mi i ich
wy słu chać. Te spra wy pró bu ję póź niej
za ła twiać u dy rek cji za kła du i tu też 
wa żna jest umie jęt ność roz mo wy i słu -
cha nia dru giej stro ny. Przez współ pra -
cę naj ła twiej prze cież za ła twiać ka żdą
spra wę. I naj le piej ro bić to na szcze blu
za kła du, bo jak ze spra wą trze ba iść
wy żej, to zna czy, że już jest źle. Do dat -
ko wym atu tem do brej współ pra cy
na po zio mie za kła du są czę ste spo tka -
nia z za kła do wą słu żbą BHP i oma wia -
nie bie żą cych pro ble mów na po szcze -
gól nych sta no wi skach pra cy, któ re
zda niem spo łecz nych in spek to rów na -
le ża łoby roz wią zać. Dzię ki te mu mo gą
być one na bie żą co uzgad nia ne i za ła -
twia ne.

Z ja ki mi pro ble ma mi zma ga się
na co dzień spo łecz ny in spek tor
pra cy?

Jest ich bar dzo wie le, jak choć by
wła ści wy stan po miesz czeń hi gie nicz -
no -sa ni tar nych – na ten cel by ły prze -
zna czo ne w tym ro ku bar dzo du że wy -
dat ki, co jest bar dzo po zy tyw nie
od bie ra ne przez pra cow ni ków. Po za
tym – brak wła ści wych roz wią zań
przy pra cy na wy so ko ści, przej ścia
i doj ścia do pra cy przez to ry oraz za -
bez pie cze nie stu dzie nek w to rach,
pra wi dło we go oświe tle nia i sze reg in -
nych spraw, któ re na le ży re gu lo wać
i zgła szać.
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Ewa Górska

Prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Gór ska, kie ru je La bo ra to rium Er go no mii i Kształ to -
wa nia Śro do wi ska Pra cy na Wy dzia le Za rzą dza nia Po li tech ni ki War szaw skiej.
Jest m.in. pre ze sem PTE, człon kiem Ko mi te tu Er go no mii i Ra dy To wa rzystw
Na uko wych przy Pre zy dium PAN. Wcho dzi w skład ROP przy Sejmie RP.



Er go no mia dla Pa ni to chy ba coś
wię cej niż pa sja?...

Ca łe mo je ży cie za wo do we zwią za ne
jest z upodmio to wie niem pra cy. Ta kim
jej or ga ni zo wa niem, że by lu dziom by ło
do brze. Te go uczę stu den tów, ale rów -
nież prze kła dam na prak ty kę. W swo im
do mu np. sa ma za pro jek to wa łam kuch -
nię. Wszyst ko jest w za się gu rąk i wzro -
ku. Nic nie prze szka dza i w tym głów nie
tkwi jej er go no micz ne pięk no. To jest na -
uka prak tycz na i praw dzi wa, bo je że li się
ją za sto su je, to wi dać efek ty.

Ja ka jest świa do mość pra cow ni -
ków i pra co daw ców, je śli cho dzi
o er go no mię pra cy? Czy wciąż dla
pierw szych jest „pie śnią przy szło -
ści”, a dla dru gich – do dat ko wym ob -
cią że niem fi nan so wym?

W mi kro przed się bior stwach, gdzie
za trud nia się do 9 osób, a ma my ich
w Pol sce po nad 90 proc., czę sto wła -
ści cie le nie sły sze li na wet o er go no mii.
Nie co więk sza jest w fir mach śred niej
wiel ko ści. Na to miast w du żych świa do -
mość er go no micz na jest na praw dę sa -
tys fak cjo nu ją ca. Jej za sa dy są nie tyl ko
wdra ża ne i mo ni to ro wa ne, ale rów nież
czę sto pro pa go wa ne po przez za ba wę
(dni er go no mii), w trak cie któ rych pra -
cow ni cy zdo by wa ją wie dzę na te mat
wy dol no ści swo je go or ga ni zmu. To jest
na praw dę bu du ją ce.

Je śli cho dzi o kosz ty er go no mii, to
nie da się jej wdro żyć ta nio. Im lep sze
jest roz wią za nie, tym wię cej kosz tu je.
Trud no jest za tem uza sad nić ko rzy ści
eko no micz ne wpro wa dzo nej zmia ny. 
Ar gu ment za osz czę dze nia w ten spo sób
na kosz tach wy pad ków w przy szło ści,
zu peł nie do nich nie prze ma wia. Wów -

czas pro po nu je my uspraw nie nia ma ły mi
kro ka mi tzw. ka ize ny. Są one do strze gal -
ne, a wpro wa dza jąc je, mo żna ob li czyć,
ile da się za osz czę dzić. To pra co daw -
ców rze czy wi ście prze ko nu je.

Er go no mia to nie tyl ko od po wied -
nie ochro ny, sprzęt, ale ta kże od -
dzia ły wa nie świa tłem, dźwię kiem,
ko lo ra mi. Któ ry jest Pa ni ulu bio nym?

Ka żdy, w któ rym się do brze czu ję
w da nym miej scu i sy tu acji. Do ty czy to
nas sa mych, ubio ru, ale ta kże na sze go
oto cze nia. W od dzia ły wa niu ko lo rów
ma oczy wi ście zna cze nie oświe tle nie,
za rów no na tu ral ne, jak i sztucz ne.
W po miesz cze niu np. po czu cie kom for -
tu za pew nia ją: ciem na pod ło ga, pa ste -
lo we ścia ny i bia ły su fit. War to też wie -
dzieć, że sza ry ko lor ścian sty mu lu je
ko mór ki mó zgu do pra cy. Je śli do te go
w su fi cie bę dą punk ty świetl ne w ko lo -
rach tę czy, to uła twią wy po czy nek.
Dzię ki te mu bę dzie my mo gli pra co wać
dłu żej, bez po czu cia zmę cze nia.

Czy człon ko wie Ra dy Ochro ny
Pra cy, do któ rych Pa ni na le ży, pra cu -
ją er go no micz nie?

Nie ste ty nie. Nie słu żą te mu krze sa -
ła i sto ły, przy któ rych ob ra du ją człon -
ko wie ROP czę sto przez kil ka go dzin
oraz nie na tu ral ne skrę ce nia cia ła np.
wte dy, gdy oglą da ją pre zen ta cje. Czę -
sto sie dzą bo kiem i że by coś zo ba -
czyć, mu szą się wy chy lać i od wra cać
gło wę. Wy star czy już skręt o 20 stop ni,
by na ra sta ły do le gli wo ści mię śnio wo -
-szkie le to we. W par la men cie zle co no
za pro jek to wa nie er go no micz nych fo te -
li, więc jest na dzie ja, że i człon ko wie
Ra dy bę dą pra co wać bar dziej er go no -
micz nie.

imienia Haliny Krahelskiej
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Kazimierz Grajcarek

Prze wod ni czą cy Kra jo we go Se kre ta ria tu Bra nżo we go Gór nic twa i Ener ge ty ki
NSZZ So li dar ność. Pre zes Pol sko – Ame ry kań skie go Sto wa rzy sze nia na Rzecz
BHP. Czło nek Ko mi sji Bez pie czeń stwa Pra cy w Gór nic twie. Ini cja tor an kie ty
do ty czą cej bez pie czeń stwa pra cy, w któ rej wzię ło udział ok. 15 tys. gór ni ków.
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Co jest naj istot niej sze w bez pie -
czeń stwie pra cy tak nie bez piecz -
nych bra nż, jak gór nic two czy ener -
ge ty ka?

Roz trop ność lu dzi. Tych, któ rzy pra -
cu ją i tych, któ rzy za rzą dza ją. Jed ni
i dru dzy mu szą znać swój fach, mieć
kwa li fi ka cje, że by go wy ko ny wać.
W Pol sce są ta cy lu dzie. Do brze wy -
kształ ce ni, kom pe tent ni. Za wód gór ni -
ka, tak jak ener ge ty ka wy ma ga rów -
nież zma ga nia się z na tu rą, któ rą
trze ba zro zu mieć. Wa żne jest nie tyl ko
to, co się dzie je tu i te raz, lecz ta kże to,
co się mo że wy da rzyć. Nie zbęd na jest
więc zdol ność i umie jęt ność prze wi dy -
wa nia. To po win no do ty czyć ka żde go
za wo du i ka żdej wy ko ny wa nej pra cy.

Brał Pan udział w wie lu ak cjach
ra tow ni czych pod zie mią, ta kże tych
po trzę sie niu zie mi w Ar me nii w 1988
ro ku. Co prze są dza o ich po wo dze -
niu? Sprzęt, pro ce du ry, pre dys po zy -
cje lu dzi?

De cy du ją ce są spo kój i opa no wa -
nie udzie la ją cych po mo cy. Gwał tow -
ność, nad mier ne eks cy to wa nie się np.
w efek cie bar dzo przy krych scen, nie
mo że mieć miej sca. Po szko do wa ni
mu szą czuć, że są w do brych rę kach,
że uzy ska ją po moc, że są bez piecz ni.
Trze ba na wią zać z ni mi kon takt. Ta re -
la cja mu si być po zy tyw na, ale ta kże
sta now cza. Po le ce nia mu szą być zde -
cy do wa ne i ja sne. Pa mię tam bar dzo
trud ną sy tu ację, gdy w ko pal ni ra to wa -
łem czło wie ka, któ ry był mo im ko le gą.
Przez osiem go dzin le żał na ru rze,
pod siat ka mi i po tę żnym ru mo wi skiem,
któ re w ka żdej chwi li mo gło spaść.
Naj mniej szy ruch mógł spo wo do wać

za wa le nie się chod ni ka. Zna łem to
miej sce, gdyż pra co wa łem tam trzy dni
wcze śniej. Do sko na le wie dzia łem, że
ka żdy błąd mo że spo wo do wać za sy -
pa nie nas. Ta pre sja nie mo że być jed -
nak znie wa la ją ca, ona mu si wzmoc nić
prze ko na nie, że so bie po ra dzi my.

A czy czuł się Pan kie dyś w ta kiej
sy tu acji bez rad ny?

Pa mię tam, jak dwóch gór ni ków po -
zo sta wa ło pod zie mią przez kil ka dni,
bo za wa lił się chod nik i nie by ło przej -
ścia. Nie za gra ża ło to ich ży ciu, ale
bar dzo źle od dzia ły wa ło na jed ne go
z nich. Miał my śli sa mo bój cze. W prze -
ko na niu, że już ni gdy nie wy do sta ną
się, chciał rów nież za bić ko le gę. Miał
nóż i mógł to zro bić. Wie dzie li śmy
o tym, bo kon tak to wa li śmy się z ni mi
przez ru rę wod ną. Uda ło się na szczę -
ście za po biec tej tra ge dii. Jed nak by ło
to nad zwy czaj trud ne i ob cią ża ją ce.

Jest Pan gór ni kiem -ra tow ni kiem,
stra ża kiem ochot ni kiem. Na le ży więc
Pan do eli tar ne go gro na osób, któ re
cie szą się naj więk szym za ufa niem
społecznym. Po dob nym mo gą nie -
kie dy cie szyć się rów nież in spek to -
rzy pra cy. Jak i czym ta kie za ufa nie
mo żna so bie za skar bić?

Czło wiek z ka mie nia, jak cza sa mi
okre śla się ra tow ni ków -gór ni ków, mu si
być – pa ra dok sal nie – wra żli wy. Szcze -
gól nie na dru gie go czło wie ka. Mu si
mieć sza cu nek do lu dzi i ich ży cia. Że -
by sku tecz nie nieść po moc, po wi nien
dą żyć do do sko na ło ści, nie usta ją co się
do kształ cać, dbać o kon dy cję fi zycz ną
i psy chicz ną. Je śli przy tym jest prze -
ko na ny, że chce i mo że po ma gać, to
speł ni się w tym dla do bra in nych.
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Wojciech Magiera

Wi ce pre zes Wy ższe go Urzę du Gór ni cze go, wy so kiej kla sy spe cja li sta, bez -
po śred nio nad zo ro wał kil ka dzie siąt ak cji ra tow ni czych zwią za nych z li kwi da -
cją za gro żeń dla za łóg gór ni czych i za gro że nia po wszech ne go (m.in. po żar
tu ne lu me tra w War sza wie).
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Nad zo ro wał Pan wie le ak cji ra -
tow ni czych w ko pal niach. Gdy gra
idzie o ży cie lu dzi uwię zio nych
na do le, my śli się o bez pie czeń stwie
ra tow ni ków?

Trze ba umieć wy wa żyć ry zy ko i być
prze ko na nym, że je że li ra tow ni cy wej -
dą, to wszy scy wró cą. Ra tow nik jest
tak wy szko lo ny, że by nieść po moc
w skraj nie trud nych wa run kach. Ale
gór nic two jest nie prze wi dy wal ne, uczy
po ko ry. Wy da je się, że już wszyst ko
wie my, a ka żda ak cja nie sie no we do -
świad cze nia. Kie ru je nią jed na oso ba,
kie row nik ak cji, któ re mu ta kie zda rze -
nie przy tra fia się raz -dwa ra zy w ży ciu.
W cią gu 15 lat uczest ni czy łem we
wszyst kich ak cjach, zwią za nych z ra to -
wa niem lu dzi, nad zo ru jąc je i do ra dza -
jąc kie row ni ko wi ak cji. 

Wśród Pań skich do ko nań wy mie -
nia ne są re ali za cje wnio sków wpro -
wa dza ją cych pew ne zmia ny w cza sie
pro wa dze nia ak cji ra tow ni czych.
Cze go do ty czy ły?

Gór ni cy scho dzą co raz głę biej,
gdzie trze ba zma gać się z wy so ki mi
tem pe ra tu ra mi. Im cie plej, tym or ga -
nizm czło wie ka funk cjo nu je wol niej, re -
fleks jest za bu rzo ny, my śle nie wol niej -
sze. 10-12 lat te mu wy po sa ży li śmy
ra tow ni ków w urzą dze nia do schła dza -
nia wdy cha ne go z apa ra tu po wie trza
i ka mi zel ki schła dza ją ce. Chod ni ki do -
ło we są wą skie, a kie dy do cho dzi
do za wa łów to miej sca jest jesz cze
mniej. Zad ba li śmy o mi ni ma li za cję
prze no śni ków zgrze bło wych do od sta -
wy urob ku, któ re mo żna szyb ko zmon -
to wać. Ra tow ni cy, kie dy zja dą na dół,
mu szą nie jed no krot nie po ko nać jesz -

cze kil ka ki lo me trów, że by do trzeć
do sta no wi ska pra cy. Za pew nie nie im
trans por tu to je den z prio ry te tów.

Po za pa le niach me ta nu w ko pal -
niach wę gla ka mien ne go za ini cjo wał
Pan no we li za cję prze pi sów w za kre -
sie za gro że nia me ta no we go. Cze go
do ty czy ła?

Głów nym spo so bem wal ki z me ta -
nem jest je go roz rze dze nie do star czo -
nym z ze wnątrz po wie trzem. W wą -
skich wy ro bi skach jest to bar dzo
trud ne, więc wal czy my o więk sze prze -
kro je wy ro bisk. Są też ró żne spo so by
prze wie trza nia ko ry ta rzy. Ten naj czę -
ściej sto so wa ny jest naj tań szy, ale też
naj mniej sku tecz ny. Prak ty ka wy ka za ła,
że me tan wy cho dzą cy ze spą gu (czy li
pod ło ża) po ja wia się pod prze no śni ka -
mi zgrze bło wy mi, cze go nie wy kry wa ją
czuj ni ki za mon to wa ne w ścia nach.
Trze ba więc ina czej je roz miesz czać,
aby re ago wa ły na po ja wie nie się za -
gro że nia. Wen ty la cja to zło żo ny pro -
blem, któ ry wy ma ga per spek ty wicz ne -
go my śle nia, czy li sta bi li za cji
na sta no wi skach de cy zyj nych. To ko -
niecz ne, aby mo żna by ło za pla no wać
bez piecz ne wy do by cie wę gla na naj bli -
ższe 10-20 lat. Pre zes Wy ższe go Urzę -
du Gór ni cze go po wo łał Ko mi sję Bez -
pie czeń stwa, w któ rej spo ty ka ją się
przed się bior cy, związ kow cy, na ukow -
cy, pra cow ni cy urzę dów. W trak cie
dys ku sji po ja wia ją się po my sły, któ re
uchwa ła mi ob li gu ją pre ze sa do ich
wdra ża nia. Uwa żam, że roz mo wa
– obok kon tro li – jest bar dzo wa żnym
ele men tem współ pra cy. Tyl ko w ten
spo sób mo żna zna leźć lek na ró żne
pro ble my.
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Andrzej Mochoń

Pre zes za rzą du Tar gów Kiel ce S.A. – twór ca suk ce su fir my. Czło wiek re ne -
san su, m.in. wy kła dow ca aka de mic ki, wi ce prze wod ni czą cy Kon wen tu Po li -
tech ni ki Świę to krzy skiej, wi ce prze wod ni czą cy Wo je wódz kiej Ko mi sji Dia lo gu
Spo łecz ne go oraz po my sło daw ca Geo par ku Kiel ce.
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Za rzą dza Pan trze cim co do wiel -
ko ści ośrod kiem tar go wym w Eu ro -
pie Środ ko wo -Wschod niej. Czy środ -
ki bez pie czeń stwa, chro nią ce
pra cow ni ków i oso by od wie dza ją ce
tar gi sta no wią sta ły ele ment or ga ni -
za cji wszyst kich przed się wzięć
i na czym one po le ga ją?

Tar gi to miej sce, w któ rym bez prze -
rwy trwa bu do wa zwią za na z przy go to -
wa niem wy staw. Or ga ni zu je my rocz nie
bli sko 70 tar gów i 500 kon fe ren cji. 
Ka żde z tych wy da rzeń wy ma ga przy -
go to wa nia, tj. bu do wy sto isk, wpro wa -
dze nia sprzę tu, któ ry pra cu je pod czas
tar gów.  Na gle na te re nie po ja wia
się 50 tys. zwie dza ją cych, któ rzy oglą -
da ją sto is ka 800 firm, a po tem po ja wia
się cię żki sprzęt, ma szy ny, la we ty, pod -
no śni ki i sa mo cho dy cię ża ro we, de -
mon to wa na jest jed na wy sta wa i przy -
go to wy wa na ko lej na. Ma my, np.
kil ku set wy staw ców i ka żdy z nich ma
swo ją eki pę roz sta wia ją cą cza sem wy -
so kie na kil ka me trów sto iska. Wszyst -
ko dzie je się rów no cze śnie, pra cu ją
ma szy ny, prze cią ga ne są ka ble elek -
trycz ne, mno żą się mo żli wo ści ko li zyj -
ne. Mu si my nad tym za pa no wać. Bez -
pie czeń stwo za le ży od pro ce dur
stwo rzo nych i prze strze ga nych
w ośrod ku tar go wym. A to spro wa dza
się do te go, czy za trud nia on od po -
wied nich lu dzi. Nam uda ło się stwo -
rzyć ta kie pro ce du ry, dzię ki któ rym
pra cu je my bez wy pad ko wo.

Czy to jest za słu ga spe cy ficz ne go
do bo ru per so ne lu? Szko leń?

To przy szło z cza sem. Spół ka
od po cząt ku dba ła o wa run ki pra cy.
Sta ły się one ele men tem na szej prze -

wa gi kon ku ren cyj nej. Wy staw cy lu bią
do nas przy je żdżać, bo do brze się tu
czu ją. Bo czu ją się bez piecz nie.

A jak Pan oce nia obec ność
na tar gach Pań stwo wej In spek cji
Pra cy, na sze punk ty in for ma cyj ne?

Dzię ki te mu ani my, pra cow ni cy
cen trum tar go we go, ani na si wy staw -
cy nie trak tu ją in spek cji ja ko po ten -
cjal ne go wro ga. Po pro stu ko rzy sta my
z su ge stii in spek to rów, np.: je ste śmy
du żą fir mą, a nie mie li śmy peł no moc -
ni ka do spraw bhp. Zgod nie z pod po -
wie dzią in spek to ra pra cy, stwo rzy li -
śmy ta kie sta no wi sko. Te raz
peł no moc nik pod le ga bez po śred nio
mnie i szcze rze po wiem, że od te go
cza su śpię o wie le spo koj niej. Prze -
cież naj wa żniej sze jest za po bie ga nie
nie szczę ściu, a nie re ago wa nie
po fak cie.

Wśród dzia łań pod ję tych przez
Pa na na rzecz po pra wy wa run ków
pra cy, znaj du je się m.in.: spe cja li za -
cja pra cow ni ków – uni ka nie stre su.
Czy w ta kiej fir mie jak Tar gi Kiel ce
mo żna stres wy eli mi no wać? 

Trze ba pró bo wać. Oprócz szko leń
wa żne jest kre owa nie do brej at mos fe ry
w pra cy. Ist nie ją ró żne mo de le za rzą -
dza nia, ja pre fe ru ję de mo kra tycz ny.
Przez sie dem lat chy ba na ni ko go nie
pod nio słem gło su. A styl za rzą dza nia
w fir mie prze cho dzi z gó ry na dół. Czę -
sto po wta rzam współ pra cow ni kom:
nie wol nic two by ło naj mniej efek tyw -
nym ustro jem go spo dar czym. My dba -
my o pra cow ni ków. I to się też opła ca.
Bo sko ro w ży ciu opła ca się być przy -
zwo itym czło wie kiem, to war to też być
przy zwo itą fir mą.



� 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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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.






