
      

JUBILEUSZ XXX -LECIA STOWARZYSZENIA 

         PRACOWNIKÓW SŁUŻB BHP W ŁODZI 

12 października 2022 r. w Łodzi w restauracji Satyna przy Placu Komuny Paryskiej odbyło 

się Jubileuszowe Walne Zebranie, które było uczczeniem XXX-lecia Stowarzyszenia 

Pracowników Służb BHP w Łodzi (1992-2022). Na to 

wydarzenie przybyli goście oraz członkowie 

Stowarzyszenia. Wśród obecnych byli również: 

współzałożycielka Stowarzyszenia kol. Danuta Rosińska 

(1992 r.) oraz Czesław Reczulski, który przynależy do 

Stowarzyszenia od 1995 roku. 

Spotkanie otworzyła Prezes G. Barbara Skorupa, która powitała gości, członków 

Stowarzyszenia oraz podziękowała wszystkim za przybycie jak również za wspaniały klimat 

na wszystkich spotkaniach oraz dotychczasową współpracę. Było to spotkanie pełne 

wspomnień, podczas którego Wiceprezes Krystyna Pawłowska przedstawiła rys historyczny 

Stowarzyszenia od 1992, aż do dnia dzisiejszego. Miło było podziwiać jak na przestrzeni lat 

rozwija się Stowarzyszenie i dojrzewa z każdym rokiem 

zyskując nowych członków. Następnie odbyło się uroczyste 

wręczenie przez Prezes Stowarzyszenia Barbarę Skorupę 

odznak zasłużonym i wieloletnim członkom Stowarzyszenia. 

Wyróżnieni zostali: Barbara Wyrwicka, Iwona Seliga, Piotr 

Łukasik. Pamiątkowe ryngrafy otrzymały instytucje i osoby 

współpracujące ze Stowarzyszeniem: Państwowa Inspekcja 

Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi ryngraf odebrał 

Tomasz Heliński, Nadinspektor pracy Dagmara Kupka, Instytut 

Medycyny Pracy w Łodzi im. Prof. Jerzego Nofera w Łodzi 

reprezentowany przez Kingę Polańską, Politechnika Łódzka 

Wydział Organizacji i Zarządzania ryngraf odebrała Prodziekan ds. 

kształcenia Katarzyna Boczkowska. 

Jak na każdym Walnym Zebraniu odbyły się również szkolenia, 

które są nieodłączną częścią każdego zebrania i jak zawsze 

pomocne. Dr. inż. Katarzyna Boczkowska Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Organizacji  

i Zarządzania PŁ poprowadziła szkolenie na temat odpowiedzialności za bhp  



w kontekście wypadków przy pracy z perspektywy biegłego sądowego. Nadinspektor PIP 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi Dagmara Kupka przedstawiła rolę służby bhp 

oczami inspektorów pracy oraz mgr inż. Grzegorz Franosz Wiceprzewodniczący Komisji 

Kwalifikacyjnej nr 732 powołanej przez Urząd Regulacji Energetyki przedstawił prezentację 

na temat: świadectwa kwalifikacyjne – zmiany prawne na podstawie nowego rozporządzenia 

z dnia 1 lipca 2022 r. Ministra Klimatu i Środowiska. Grzegorz Franosz  przedstawił 

zdarzenia wypadkowe związane z brakiem kwalifikacji. 

W części artystycznej wystąpiła urocza, młoda flecistka Julia Wruszak, która wykonała 3 

piękne utwory. 

Życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów na dlalsze lata 

działalności Stowarzyszenia złożył Zarządowi i Stowarzyszeniu 

Bogdan Okupski kominiarz reprezentujący Zrzeszenie Kominiarzy. 

Po części oficjalnej podano uroczysty obiad. Na deser był 

Jubileuszowy tort wielkości stołu - jeszcze nigdy nie widziałam tak 

dużego tortu. 

To zaszczyt, że mogę należeć do Stowarzyszenia, gdzie zawsze 

można liczyć na wsparcie od kolegów i koleżanek po fachu oraz 

zaprzyjaźnionych pracowników instytucji współpracujących ze 

Stowarzyszeniem. 



FOTOREPORTAŻ Z JUBILEUSZU 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  



 

 

Dziękujemy niżej wymienionym Instytucjom i Organizacjom 

 za współpracę i wsparcie Stowarzyszenia  

szczególnie w Roku Jubileuszu 30-lecia działalności. 
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