
Konfederatki 2008 wr ęczone! 

27 listopada br. podczas uroczysto ści zwi ązanych z XIX- leciem działalno ści KPP 
wręczono nagrody "Konfederatka" i "Konfederatka - Przy jaciel Pracodawcy".  

Laureaci nagrody „Konfederatka 2008”:  

1. Antonio Peñalosa – Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracodawców 

za zasługi dla wzmacniania prestiŜu i autorytetu pracodawców na forum międzynarodowym. Za skuteczne reprezentowanie i obronę ich interesów 
oraz długoletnią działalność popularyzującą idee przedsiębiorczości i dialogu społecznego.  

Nagrodę „Konfederatka 2008” za szczególne zasługi w rozwoju dialogu społecznego w Polsce oraz za znaczący wkład w umacnianiu ruchu 
pracodawców, krzewienie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku otrzymali: 

2. Franciszek Gaik  - Prezes Zarządu Polskie Autobusy Sp. z o.o. 

3. Mieczysław Michalski  - Prezes Zarządu PGE Elektrociepłownia Lublin - Wrotków Sp. z o.o. 

4. Jerzy Jan Kowalski  - Prezes Zarządu Lubuskiej Szkoły Biznesu 

5. Krzysztof Tuczapski  - Prezes Zarządu Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. 

6. Marian Kapro ń - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "POLDREW" Sp. z o.o.  

7. Mieczysław Zamelski  - Prezes Zarządu GCB Centrostal Bydgoszcz S.A. 

8. Kazimierz Sadkiewicz  - Konsultant Naukowy Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

9. Janusz Michalak  - Prezes Zarządu Wydawnictwa Medyczne Termedia Sp. z o.o. 

10. Tadeusz Paliszkiewicz  - Przedsiębiorstwo Górniczo - Produkcyjne "Bazalt S.A.” w Wilkowie 
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Laureaci nagrody „Konfederatka – Przyjaciel Pracoda wcy 2008”:  

1. Krzysztof Adamski  - Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy (kategoria urzędy i instytucje państwowe) 

za znaczące osiągnięcia w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz aktywną i twórczą współpracę ze 
środowiskiem pracodawców.  

2. Jacek Paszkiewicz  - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (kategoria urzędy i instytucje państwowe).  

za rzeczywiste dokonania w reformowaniu ochrony zdrowia i działania na rzecz równoprawnego traktowania sektorów publicznego i 
niepublicznego.  

3. Piotr Po śpiech  - Starosta Kluczborski (kategoria samorządy terytorialne)  

za będącą przykładem, wzorową współpracę władz samorządowych ze środowiskiem pracodawców i tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości.  

4. Maciej Zakrocki - redaktor TVP (kategoria media) 

za obiektywne i rzetelne telewizyjne dziennikarstwo ekonomiczno–społeczne.  

5. Jacek Zalewski  - redaktor „Puls Biznesu” (kategoria media)  

za zjadliwą, ale zawsze celną publicystykę ekonomiczną oraz twórcze poszukiwanie „sedna sprawy”, a nie „taniej sensacji”. 

6. Franciszek Bogdan Bobrowski  - Wiceprzewodniczący OPZZ (kategoria związki zawodowe)  

za działalność zawodową, społeczną i naukową na rzecz harmonijnej współpracy pracodawców i pracowników branŜy górnictwa węgla  

 

Andrzej Malinowski, prezydent KPP w towarszystwie Lau reatów nagrody „Konfederatka – Przyjaciel 
Pracodawcy 2008”  

 


