POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z
dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz.
1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz.
1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz.
1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony i bezpieczeństwa pracy
Cabała Teresa Stanisława
Fic Tadeusz Andrzej
Fiklewicz Krzysztof

Grześkowiak Franciszek
Pechta Jadwiga Magdalena
Wzorek Roman Józef
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 grudnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz.
718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123,
poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostają:

MEDALEM ZŁOTYM
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Anaszewicz Bolesław Kazimierz
Antonik Antoni
Balasińska-Świtkowska Elżbieta
Mirosława
Barton Krystyna
Batarowski Henryk Kazimierz
Buchowiecka Małgorzata Maria
Charewicz Barbara
Dąbrowski Eugeniusz
Dereng Jerzy
Duda Krzysztof
Dudziński Ryszard Zdzisław
Dutka Czesław Damian
Fioncek Jadwiga Sabina

Frąckiewicz Janusz
Galec Barbara
Gdowski Tomasz Tadeusz
Głowińska Stanisława Elżbieta
Głuszek Alicja
Golińska Janina Anna
Golmento Stanisław
Gołąbecki Stanisław
Groniewski Krzysztof Marian
Grygierczyk Janusz Antoni
Huk Alicja
Iwaniec Ryszard
Jamrozik Jacek
Janowicz Jarosław
Janukowicz Jolanta Irena
Kaczmarek Alicja
Kafarski Wiesław

Karolska Grażyna Janina
Kaszycka Barbara
Kiełtyka Zbigniew Piotr
Kimak Sławomir
Klim Zdzisław
Klimczak Jan Władysław
Kowalczyk Zbigniew Marian
Kowalik Krzysztof Waldemar
Kozłowski Waldemar
Krasoń Janusz Mirosław
Krętowski Michał
Kulpa Małgorzata
Kyzioł Andrzej Franciszek
Lipińska Elżbieta Maria
Lisowski Krzysztof Stanisław
Machnowski Andrzej
Matusiak Małgorzata Ewa
Nurczyński Jacek Jan
Ościk Jerzy
Pas Jerzy
Pasiak Barbara Zofia
Pawlik Hanna Bożena
Pawłowska Izabela Bronisława
Pietroń Wiesław Zenon
Renda Wiesław Bernard
Rutkowska Danuta Julianna
Rzewuski Andrzej Władysław
Serwinowska Danuta
Sieradzki Adam Waldemar
Sobczak Weronika Barbara
Soboń Barbara Maria
Strzyżewski Jacek
Surdyk Marek
Szczepański Mieczysław Edmund
Szustak Anna Helena
Szymański Paweł Bonifacy
Ślósarczyk Józef Alfred
Śniecikowski Edward
Świderski Andrzej Piotr
Torbicz Wiesława
Witkowska Grażyna Teresa
Włodek Grażyna
Wysocka Małgorzata
Zachara Lesław Tadeusz
Zeniuk Barbara Jadwiga
Zienkiewicz Kazimierz
Ziółkowska Stanisława Elżbieta
Zwadło Rajmund Wilhelm
Zygadło Benedykt Jerzy

MEDALEM SREBRNYM
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Aleksiejuk Marek
Batugowski Waldemar
Berus Krzysztof
Biaduń Włodzimierz Czesław
Borowiecki Dariusz
Charkiewicz Roman
Czarnek Barbara

Nogańska Katarzyna Agnieszka
Pawlata-lch Grażyna
Sklepińska Agata Jadwiga
Skwarek Piotr
Stróżyk Grzegorz
Szada-Borzyszkowski Mariusz
Szostek Mirosława Ewa
Szyszko Marian
Tuchowska Izabela Gabriela
Tulwin Halina Maria
Wasilewska Krystyna

MEDALEM BRĄZOWYM
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Cichoń Jarosław Sławomir
Gajdziński Tomasz
Kijkowski Mariusz Edmund
Krajewska Beata
Krajniak Barbara Elżbieta
Langer-Żuk Dorota
Martuszewicz Anna Blandyna
Pięta Renata Maria
Wyszkowski Michał
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski

Czyż Janusz Dariusz
Ćwiąkało Beata Mariola
Gąsior Jacek
Golec Tomasz Tadeusz
Jaraczewski Arkadiusz
Kalinowska Beata
Kamińska Mirosława
Kołodyński Zbigniew
Kornas Artur
Kossakowska Elżbieta Barbara
Kozłowski Tomasz
Krupa Janusz Przemysław
Krzemień Krzysztof
Krześniak Marek Robert
Leśniewski Jarosław Jacek
Łagocka Małgorzata
Łyp Anna
Malinowski Stanisław Witold

Poszanowanie ludzkich praw, także tych pracowniczych, wpisane w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i przez nią
gwarantowane, jest jednym z fundamentów państwa demokratycznego. Nie można gospodarki wolnorynkowej zbudować bez pracowników i niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie rynku pracy bez ochrony i zachowania podstawowych standardów pracy. Z okazji obchodów 95-lecia powstania inspekcji pracy w Rzeczypospolitej przekazuję wyrazy
uznania i szacunku wszystkim, którzy codziennie podejmują wysiłki na rzecz zapewnienia prawidłowych warunków
pracy w naszym kraju. Dziękuję za działania edukacyjne i za skuteczne, gdy zachodzi taka konieczność, interwencje.
Zdaję sobie sprawę, jak trudne bywają wypełniane przez Państwa obowiązki. Wiem też jednak, że są one bardzo potrzebne i że doceniają je polscy pracownicy. Państwa pracę oceniam wysoko i uważam ją za niezbędną dla dobra i bezpieczeństwa pracujących Polaków.
Dzieje państwowych organów inspekcji pracy są nierozłącznie splecione z historią naszych zmagań o wolność. Została ona powołana przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego już w pierwszych tygodniach odrodzonej Drugiej Rzeczypospolitej. Nowy, trwający po dziś dzień rozdział w jej historii otworzył przełom demokratyczny 1989 roku. Odzyskanie
swobód obywatelskich wywarło bowiem głęboki wpływ również na stosunki pracy.
Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza stawia nowe wyzwania zarówno przed ustawodawcą, jak
i przed instytucjami, których zadaniem jest ochrona prawa. Nowelizacje Kodeksu Pracy dostosowują polskie regulacje
do wymogów Unii Europejskiej i ogólnoświatowych trendów w życiu społecznym, nade wszystko zaś — do zmian, jakie
dokonują się w tej sferze w Polsce. Zapewnienie warunków bezpiecznego rozwoju przedsiębiorstwom oraz możliwości
realizacji zawodowej wszystkim grupom obywateli, zapobieganie łamaniu zasad równego traktowania, dbałość o szacunek dla godności ludzkiej, prywatności i praw rodziny — te coraz powszechniej uświadamiane społeczne i indywidualne potrzeby wyznaczają zadania stojące obecnie przed Państwową Inspekcją Pracy.
Niezmienna i stała pozostaje jednak Państwa misja — ochrona świata pracy i praw pracowniczych. W roku 25-lecia
wolności warto pamiętać, że wartości te legły u podstaw idei Solidarności. Cieszymy się suwerennym i nowoczesnym
państwem dzięki zwycięstwu pokojowej rewolucji tego wielkiego ruchu, który podjął walkę o autentyczne respektowanie
praw ludzi pracy. Z tego dorobku czerpiemy nadal inspirację do mądrego zagospodarowywania przestrzeni polskiej
wolności. Państwowa Inspekcja Pracy pozostaje także jego spadkobiercą i kontynuatorem. Życzę Państwu poczucia satysfakcji z pomocy niesionej naszym rodakom i wielu osiągnięć w tym ważnym dziele.

Szanowna Pani Minister,
bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość jubileuszową 95-lecia istnienia inspekcji pracy w niepodległym państwie polskim. Żałuję, że nie mogę osobiście uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Pragnę tą drogą przekazać gorące
gratulacje, jak również słowa prawdziwego uznania wszystkim pracownikom tej szacownej i zasłużonej instytucji.
Nie sposób przecenić roli Państwowej Inspekcji Pracy w kształtowaniu odpowiednich warunków rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Na pracownikach tej instytucji spoczywa ogromna odpowiedzialność. Równie wielka jest skala
stojących przed nimi wyzwań, związanych z zapewnieniem milionom Polaków uczciwych warunków codziennej pracy.
Dla właściwego funkcjonowania państwa nadzorowanie i egzekwowanie prawa w jednym z najistotniejszych obszarów
życia społecznego ma bowiem fundamentalne znaczenie.
Korzystając zatem z okazji, chciałabym Państwu gorąco podziękować za zaangażowanie i rzetelność, za efektywną
służbę na rzecz poprawy warunków pracy i poszanowania praw pracowniczych w Polsce. Szczególne gratulacje kieruję
do osób uhonorowanych dzisiaj odznaczeniami państwowymi.
Jednocześnie pragnę życzyć, by Państwowa Inspekcja Pracy w kolejnych latach swojej działalności wyróżniała się podobnie jak dotychczas - rzetelnością oraz utrzymywała wysoki poziom profesjonalizmu. Życzę również, byście Państwo
z powodzeniem realizowali ambitne plany i spełniali swoje marzenia, a uświetniające jubileusz uroczystości przysporzyły
wszystkim dużo zadowolenia oraz były źródłem niepowtarzalnych przeżyć.

Serdecznie gratuluję całemu środowisku inspekcji pracy pięknego jubileuszu 95-lecia powołania urzędu jako jednego
z pierwszych w odrodzonej Polsce państwowego organu nadzoru i kontroli warunków pracy. Od tej pory inspekcja pracy
- funkcjonując w różnych, także bardzo trudnych warunkach historycznych i społeczno-gospodarczych - wniosła znaczący wkład w dzieło poprawy warunków pracy i egzekwowania praworządności w stosunkach pracy, a także w proces
unowocześniania szeroko rozumianej ochrony człowieka w środowisku pracy.
Zasłużony główny inspektor pracy okresu międzywojennego Marian Klott, wskazując na specyfikę pracy inspekcyjnej,
stwierdził m.in.: „Widzimy, że nasza instytucja w walce pomiędzy człowiekiem, który nic nie ma oprócz pracy, a sferami
tę pracę wynajmującymi, jest organem łagodzenia sporów, sprzecznych interesów i opinii; że musi ona zachować zrozumienie procesów ekonomicznych, musi zrozumieć potrzeby państwa, musi zrozumieć prawa człowieka, ale również i
prawa produkcji".
Słowa te pozostają aktualne także i dziś. Niezależnie bowiem od zmian następujących w prawie, organizacji czy w
gospodarce, inspekcja pracy niezachwianie stała i stoi na straży ochrony człowieka w procesie pracy.
Jesteście Państwo spadkobiercami i kontynuatorami tej pięknej i zaszczytnej tradycji. Nad jej wzbogacaniem pracowało przez 95 lat wiele pokoleń inspektorów i pozostałych pracowników inspekcji pracy. Wielu z nich zabrała wojenna
burza, wielu przypłaciło trud w swojej odpowiedzialnej służbie zdrowiem. Zasługują na naszą cześć i szacunek!
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, której mam zaszczyt przewodniczyć i która może poszczycić się już 87-letnią tradycją, wysoko ocenia efekty działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Urząd, kierowany dziś przez
Panią Inspektor Iwonę Hickiewicz nie tylko skupia się na ustawowym egzekwowaniu stosowania prawa pracy poprzez
nadzór i kontrolę, ale też aktywnie uczestniczy w budowaniu kultury prewencji i bezpieczeństwa pracy. Kładzie przy tym
duży nacisk na włączanie w to dzieło środowisk pracowniczych i gospodarczych, na upowszechnianie wśród nich
dobrych praktyk i najlepszych przykładów, na dialog i edukację.
Życzę Pani Minister dalszego pomnażania tego dorobku i sukcesów w wypełnianiu zaszczytnej misji wyznaczonej
przez ustawodawcę, składając przy tym na Jej ręce serdeczne gratulacje osobom odznaczanym dziś za wybitne zasługi
w działalności na rzecz ochrony pracy i długoletnie, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z
pracy zawodowej.
Wszystkim pracownikom inspekcji pracy życzę dalszych sukcesów w pracy, aby Państwa wiedza, zaangażowanie zawodowe i autorytet przekładały się zawsze i wszędzie na zapewnienie możliwie najpełniejszej ochrony człowieka w środowisku pracy!

Teresa Cabała,
nadinspektor pracy,
ekspert ds. służby
zdrowia w Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Krakowie,
z niedowierzaniem
przyjęła wiadomość
o przyznaniu jej
Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Jest on
uhonorowaniem jej
35 lat pracy, w tym
30 w inspekcji pracy. Uważa, że sensem trudnej pracy
inspektorskiej jest pomoc drugiemu człowiekowi.
Taka okoliczność jak dzisiejsza skłania do mówienia o sukcesach. Czy w tej sytuacji można mieć
jeszcze poczucie zawodowego niedosytu?
Można i ja je mam, bo wiem, ile jest do zrobienia
w tak trudnej dziedzinie jak służba zdrowia, gdyż
głównie ten sektor nadzoruję. Od wielu lat stwierdzam nieprawidłowości, w tym czasu pracy, a przecież każdy z nas chciałby być leczony przez wypoczętego lekarza. Od tego zależy nie tylko nasze zdrowie, ale wręcz życie.
Alarmujące ostatnie sygnały medialne tylko potwierdzają wyniki inspektorskich kontroli. Ważne, by
wnioski, które kierujemy do Ministerstwa Zdrowia,
nie pozostawały bez echa, by były uwzględniane
i wdrażane w pracach legislacyjnych. Proces ten rozciąga się jednak w czasie i wówczas inspektor pracy
może odnieść wrażenie, że jego praca traci sens. To
rzeczywiście może zniechęcać.
Co pani w takich sytuacjach podpowiada młodym
i mniej doświadczonym inspektorom pracy?
Zawsze staram się tłumaczyć współpracownikom, że
kontrola jednak coś dodatniego wnosi. Temu służą
przecież również środki prawne, w jakie wyposażył
nas ustawodawca. Jestem optymistką i uważam, że
każda kontrola wzbogaca inspektora pracy w wiedzę
i doświadczenie, którego nigdzie indziej nie nabędzie. Dotyczy to zarówno młodszych kolegów, jak
również tych z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem
zawodowym.

W tym roku mija 40 lat
jego pracy w inspekcji
pracy. Nazywa ją służbą
innemu człowiekowi,
która wciąż przynosi
mu wielką satysfakcję.
Tadeusz Fic, okręgowy
inspektor pracy w Krakowie, znalazł się w ścisłym gronie inspektorów pracy odznaczonych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
O czym pomyślał pan, gdy dowiedział się o nadaniu mu odznaczenia przez Prezydenta RP?
O tym, że spotkał mnie zaszczyt, że warto było tyle lat
poświęcić inspekcji pracy i że przez te wszystkie lata
inspekcyjnej służby wiele udało się zrobić. Myślałem
również, że dane mi było uczestniczyć w zmianach
w Polsce i mieć pewien wpływ, choć w niewielkim
stopniu, na te zmiany. Widać to wyraźnie, gdy porównamy, w jakich warunkach żyliśmy i pracowaliśmy kiedyś i obecnie. Dzisiaj mamy zupełnie inne oczekiwania
i inne standardy, korzystamy z tak nowoczesnych technologii, że kiedyś nie potrafilibyśmy nawet o nich marzyć. Ostatnio byłem w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii w Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie miałem możliwość zapoznać się z najnowszymi urządzeniami i aparaturą badawczą w Europie.
Napawa mnie to dumą, bo jest to również jedno z nowych wyzwań i dziedzin, które znalazły się w obszarze
zainteresowania inspekcji pracy.
Nadążanie inspekcji za takimi zmianami odnosi się
do jej misji w ujęciu makro?
Tak, gdyż ona oznacza pracę nad zmianą mentalności
pracodawców, pracowników, ale i nas samych, urzędników. To wymaga ciągłego wysiłku, także od inspektorów pracy. W krakowskim okręgu jest wiele osób, które
to czują, rozumieją i tak pracują. Potwierdzają to także
opinie ludzi spoza naszej instytucji, którzy odnoszą się
do naszej pracy z wielkim szacunkiem, o czym również
mogłem się przekonać tutaj na Zamku, po otrzymaniu
odznaczenia. Czuję, że to wysokie wyróżnienie to uznanie nie tylko mojej pracy, ale i współpracowników.

Czuję się wyróżniony
i czuję wielką satysfakcję, że po tylu latach
pracy, nie będąc już
czynnym inspektorem
pracy, pamiętano o
mnie i wystąpiono do
Prezydenta RP o przyznanie mi tak wysokiego odznaczenia państwowego. Krzysztof
Fiklewicz, nadinspektor
pracy i wieloletni szef
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski podczas gali na
Zamku Królewskim w Warszawie 27 stycznia 2014 r.
OIP w Poznaniu chyba zawsze będzie się kojarzył
z pana osobą. A czy w pana życiu inspekcja była
równie ważna?
Nie mogło być inaczej, gdyż trzy czwarte swojego zawodowego życia spędziłem w inspekcji pracy, a od
1991 roku do 2012 roku byłem najpierw zastępcą,
a później szefem tego okręgu.
Co jest podstawą sukcesu szefa, który ma aż tak
długi staż jak pan?
Trzeba umieć słuchać ludzi i doceniać tych pracowników, którzy w danym środowisku zawodowym są osobami kreatywnymi. To jest niezbędne do stworzenia
właściwej atmosfery w pracy. Wtedy ludzie sami
dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków, hołdując
misji służenia innym.
Pan już z dystansu patrzy na inspekcję pracy, na to
co było. A jak postrzega pan jej przyszłość?
Przede wszystkim jestem spokojny o inspekcję pracy,
bo wiem, jacy ludzie w niej pracują. To oni, ich wiedza i
doświadczenie, są największym kapitałem naszego
urzędu. Tak było w 95-letniej jego historii, tak jest, i jestem przekonany, że tak będzie w przyszłości. Jestem
również pewien, że nacisk na działania o charakterze
prewencyjnym to właściwa droga, także ze względu
na liczbę adresatów, do których w ten sposób docieramy. O ile, na przykład, w ciągu roku możemy skontrolować do 10 proc. pracodawców, to z prewencją trafiamy do nieporównywalnie większej ich liczby.

Cieszę się, że mogę
uczestniczyć w kolejnym jubileuszu, tym
razem już 95-lecia
inspekcji pracy, podkreśla Franciszek
Grześkowiak, okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze,
odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia
Polski. Bardzo się
cieszę z orderu i
dziękuję przełożonym za to, że docenili moją pracę.
Z czego w sensie zawodowym jest pan najbardziej
dumny?
Jestem zadowolony z tego, że przez tyle lat, blisko 30,
udało mi się z powodzeniem pracować w takim urzędzie
jak inspekcja pracy. To jest o tyle istotne, że od 15 lat kieruję okręgiem. Nie jest to łatwe zadanie, bo inspektorzy
pracy, którzy stanowią większość, są indywidualistami,
a przy tym działają jako samodzielne organy.
Ma pan jakiś sposób, by współpraca dobrze się
układała?
Zawsze staram się dążyć do kompromisu. Dogadywanie się jest najlepszą receptą na dobre relacje, nie tylko
zawodowe. Bywa trudne, żmudne, czasami nawet nieźle potrafi wkurzać, ale jest skuteczne i konstruktywne.
W większości sytuacji, przynajmniej w moim przypadku, kompromisy przyniosły pożądany efekt, pozwoliły
zachować jedność zespołu, co ma nieoceniony wpływ
na wyniki jego pracy.
A co jest podstawą relacji szef – pracownik w tak
szczególnych inspekcyjnych uwarunkowaniach?
Zaufanie jest początkiem i końcem wszelkiego działania w inspekcji pracy. Wszyscy pracownicy, i ci słabsi
także, zawsze mają w sobie coś pozytywnego, trzeba
o tym pamiętać nawet w tych sytuacjach, które uzasadniają sięgnięcie po bardziej drastyczne metody.
Jakie widzi pan perspektywy okręgu i zespołu, któremu pan przewodzi?
Myślę, że rezultaty naszej współpracy dobrze rokują na
przyszłość i o ile zdrowie pozwoli, a będzie takie przyzwolenie, to będziemy ją kontynuowali.

Dla mnie to są tak
ogromne emocje, że
nie pozwoliły na sen
w noc poprzedzającą wręczenie odznaczeń, wspomina
Jadwiga Pechta,
emerytowany inspektor pracy i wieloletni szef OIP w
Kielcach, której Prezydent RP nadał
Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia
Polski. Na swoje inspektorskie dokonania patrzy przez
pryzmat pracy dla ludzi i to daje jej ogromną satysfakcję.

Mówi, że prewencja,
którą się zajmuje od kilku lat, szefując sekcji w
bydgoskim OIP, to jest
coś, co wykonuje się
ponad zwyczajne inspektorskie obowiązki.
Przynosi szczególną satysfakcję, gdy dotyczy
wypadków przy pracy,
bo przekłada się na
ludzkie życie czy zdrowie. Nadinspektor
Roman Wzorek znalazł
się w nielicznym gronie tych inspektorów pracy, którym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Krzyże
Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.

Czy to przesłanie pracy dla ludzi ma dziś szczególne znaczenie?
Uzasadnia to sytuacja na rynku pracy, powodująca, że
pracownicy godzą się na łamanie swoich praw, byle
tylko zachować pracę. Nie było tego zjawiska, gdy 40
lat temu zaczynałam swoje życie zawodowe, przez 21
lat związane z inspekcją pracy. Tu wciąż jest duże pole
do działania dla nas, inspektorów pracy. Humanizm tej
pracy zawsze wyzwalał uczucia, które żartobliwie
określałam, mówiąc, że za urząd dałabym się pokroić.
Z pewnością zdarzały się też sytuacje drogi pod
górę.
Myślę, że to właśnie trudności hartują nas i wyzwalają
energię. Sprawiają, że człowiek jest zadowolony z pokonania góry, na którą się wspina, tym bardziej jeśli
potrafi też wyhamować w odpowiednim momencie,
gdy droga wiedzie w dół. Dużą rolę odgrywa wtedy
doświadczenie.
Może się nim pani dzielić z kolejnym pokoleniem
inspektorów pracy. Co powiedziałaby im pani?
Powiedziałabym, że zawsze, od początku do końca,
trzeba być uczciwym, bo to się opłaci. Wtedy bowiem
żyjemy w zgodzie także ze sobą, co dla mnie zawsze
było punktem wyjścia każdego działania. Tego mogę
życzyć wszystkim młodszym kolegom inspektorom
pracy. Jestem pewna, że miało to również wpływ na
docenienie mojej pracy przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

Jakie to uczucie otrzymać tak wysokie odznaczenie
państwowe?
To jest naprawdę wielkie przeżycie. Gdy szedłem po
odznaczenie, to czułem, że nogi mi drżą. Traktuję je jako dowód uznania dla wszystkich pracowników i inspektorów, którzy pracują z pasją i widzą dalej, a czasami lepiej.
Czy wiadomość o przyznaniu odznaczenia skłoniła
pana do zawodowych refleksji?
Uświadomiłem sobie, że te blisko trzydzieści lat pracy
spędzonej zarówno na kontrolach, jak i na działalności
prewencyjnej nie poszło na marne. Trudno oczywiście
siebie samego oceniać, ale uznanie mojej pracy w
oczach przełożonych pozwala mi tak myśleć. Dla mnie
zawsze najistotniejsze jest to, co widzę, gdy wracam do
pracodawcy, którego kontrolowałem lub który zdobył
dyplom PIP. Te pozytywne zmiany utwierdzają mnie w
przekonaniu, że warto było się angażować. Są impulsem
do dalszego działania, obecnie głównie w prewencji.
Czy jest jeszcze coś, co traktuje pan tu jak wyzwanie?
Chciałbym przeprowadzić taką kampanię, która przyciągnie młodzież. Marzy mi się organizowanie koncertów rockowych, gdzie z liderami zespołów rozmawialibyśmy o bezpieczeństwie pracy, prawach pracowniczych. Chodzi o to, by dotrzeć do młodzieży z informacjami, które zaprocentują później w ich życiu zawodowym, pozwolą im być świadomymi pracownikami.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

Antonik Antoni – złoty medal
Barton Krystyna – złoty medal
Batarowski Henryk - złoty medal
Frąckiewicz Janusz – złoty medal
Lisowski Krzysztof – złoty medal
Pawłowska Izabela – złoty medal
Szczepański Mieczysław – złoty medal
Golec Tomasz – srebrny medal

Gołąbecki Stanisław – złoty medal
Janowicz Jarosław – złoty medal
Krętowski Michał – złoty medal
Aleksiejuk Marek – srebrny medal
Charkiewicz Roman – srebrny medal
Kalinowska Beata – srebrny medal

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Roman Wzorek – Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski
Dutka Czesław – złoty medal
Matusiak Małgorzata – złoty medal
Krzemień Krzysztof – srebrny medal

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Groniewski Krzysztof – złoty medal
Grygierczyk Janusz – złoty medal
Kiełtyka Zbigniew – złoty medal
Kyzioł Andrzej – złoty medal
Batugowski Waldemar – srebrny medal
Łyp Anna – srebrny medal
Malinowski Stanisław – srebrny medal
Nogańska Katarzyna – srebrny medal
Tuchowska Izabela – srebrny medal
Pięta Renata – brązowy medal

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie

Pechta Jadwiga – Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski
Golmento Stanisław – złoty medal
Kaszycka Barbara – złoty medal
Czyż Janusz – srebrny medal
Langer-Żuk Dorota – brązowy medal

Serwinowska Danuta – złoty medal
Soboń Barbara – złoty medal
Biaduń Włodzimierz – srebrny medal
Kornas Artur – srebrny medal
Skwarek Piotr – srebrny medal

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

Cabała Teresa – Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski
Fic Tadeusz – Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski
Iwaniec Ryszard – złoty medal
Zachara Lesław – złoty medal
Zygadło Benedykt – złoty medal

Anaszewicz Bolesław – złoty medal
Golińska Janina – złoty medal
Śniecikowski Edward – złoty medal
Świderski Andrzej – złoty medal
Szymański Paweł – złoty medal
Borowiecki Dariusz – srebrny medal
Krupa Janusz – srebrny medal
Szostek Mirosława – srebrny medal
Krajniak Barbara – brązowy medal

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

Dąbrowski Eugeniusz – złoty medal
Dudziński Ryszard – złoty medal
Sieradzki Adam – złoty medal
Sobczak Weronika – złoty medal
Zienkiewicz Kazimierz – złoty medal

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

Fiklewicz Krzysztof– Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski
Duda Krzysztof – złoty medal
Ościk Jerzy – złoty medal
Strzyżewski Jacek – złoty medal
Surdyk Marek – złoty medal
Ziółkowska Stanisława – złoty medal
Jaraczewski Arkadiusz – srebrny medal
Kozłowski Tomasz – srebrny medal
Stróżyk Grzegorz – srebrny medal
Szada-Borzyszkowski Mariusz - srebrny medal
Wasilewska Krystyna – srebrny medal
Gajdziński Tomasz – brązowy medal
Wyszkowski Michał – brązowy medal

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

Ślósarczyk Józef – złoty medal
Zwadło Rajmund – złoty medal

Dereng Jerzy – złoty medal
Jamrozik Jacek – złoty medal
Kimak Sławomir – złoty medal

Kulpa Małgorzata – złoty medal
Pas Jerzy – złoty medal
Czarnek Barbara – srebrny medal

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie

Kafarski Wiesław – złoty medal
Karolska Grażyna – złoty medal
Kozłowski Waldemar – złoty medal
Renda Wiesław – złoty medal

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Berus Krzysztof – srebrny medal
Pawlata-Ich Grażyna – srebrny medal
Szyszko Marian – srebrny medal

Fioncek Jadwiga – złoty medal
Galec Barbara – złoty medal
Gdowski Tomasz – złoty medal
Huk Alicja – złoty medal

Szustak Anna – złoty medal
Ćwiąkało Beata – srebrny medal
Kołodyński Zbigniew – srebrny medal
Łagocka Małgorzata – srebrny medal

Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

Lipińska Elżbieta – złoty medal
Nurczyński Jacek – złoty medal
Pietroń Wiesław – złoty medal
Rzewuski Andrzej – złoty medal

Grześkowiak Franciszek – Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski
Klim Zdzisław – złoty medal
Machnowski Andrzej – złoty medal
Włodek Grażyna – złoty medal

Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu

Buchowiecka Małgorzata – złoty medal
Krasoń Janusz – złoty medal
Zeniuk Barbara – złoty medal
Gąsior Jacek – srebrny medal
Kijkowski Mariusz – brązowy medal

Główny Inspektorat Pracy
Balasińska-Świtkowska Elżbieta – złoty medal
Charewicz Barbara – złoty medal
Głowińska Stanisława – złoty medal
Głuszek Alicja – złoty medal
Janukowicz Jolanta – złoty medal
Kaczmarek Alicja – złoty medal
Klimczak Jan – złoty medal
Kowalczyk Zbigniew – złoty medal
Kowalik Krzysztof – złoty medal
Pasiak Barbara – złoty medal
Pawlik Hanna – złoty medal
Rutkowska Danuta – złoty medal

Torbicz Wiesława – złoty medal
Witkowska Grażyna – złoty medal
Wysocka Małgorzata – złoty medal
Kamińska Mirosława – srebrny medal
Kossakowska Elżbieta – srebrny medal
Krześniak Marek – srebrny medal
Leśniewski Jarosław – srebrny medal
Sklepińska Agata – srebrny medal
Tulwin Halina – srebrny medal
Cichoń Jarosław – brązowy medal
Krajewska Beata – brązowy medal
Martuszewicz Anna – brązowy medal

Zbigniew Janowski, przewodniczący
Związku Zawodowego „Budowlani”, udekorował sztandar Państwowej Inspekcji
Pracy Złotym Medalem 120-lecia Ruchu
Zawodowego Budowlanych.

Jerzy Bartnik – prezes Związku Rzemiosła Polskiego, przekazał Iwonie Hickiewicz, głównemu inspektorowi pracy, list gratulacyjny.

Fot. A. Jaworski

Jan Guz – przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, wręczył okolicznościową statuetkę.
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