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A K T U A L N O Ś C I
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów ZZG JSW SA Zofiówka

Tadeusz Motowidło ponownie został wybrany
na przewodniczącego ZZG JSW SA Zofiówka.
Obecny zarząd JSW SA jest najbardziej prospołecznym zarządem od czasu wejścia Spółki na giełdę. ZZG JSW SA Zofiówka ma wielki wkład w wynegocjowanie porozumienia,
dzięki któremu od 1 marca przestaje obowiązywać porozumienie zawieszające część
składników wynagrodzenia.

Teraz trzeba skoncentrować się na wynegocjowaniu ostatecznego tekstu zakładowego
układu zbiorowego pracy. Liderzy ZZG JSW
SA podziękowali delegatom za olbrzymią pracę, dzięki której działania zarządu związku
były prezentowane załodze.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów ZZG JSW SA Zofiówka odbyło
się 12 marca. Zostały wybrane władze związku
na kolejną kadencję. Gośćmi specjalnymi byli:
Artur Wojtków, wiceprezes JSW SA z wyboru
załogi, i dyrektor kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Waldemar Stachura.

C oraz lepsza współpraca
– Zwracając się do was, oddziałowych
delegatów, bardzo liczymy na coraz lepszą
współpracę z wami. Chcemy was zachęcić
do bardziej ścisłej współpracy z zarządem
związku. Chcemy, abyście byli ambasadorami naszego związku na oddziałach. Dzisiaj
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bardzo ważną rzeczą jest być blisko każdego
członka związku, poznawać jego problemy
i pomagać je rozwiązywać. Tylko tak możemy
liczyć na to, że będziemy wiodącą organizacją,
z którą będzie liczył się pracodawca. Myślę,
że macie wiele pomysłów na to, jak funkcjonować dalej w tej trudnej rzeczywistości – mówił
przewodniczący Tadeusz Motowidło.
– Chciałbym wszystkim podziękować
za pracę na rzecz naszej organizacji. Jednocześnie proszę o wytrwałość w tej naszej pracy
związkowej. Dziękuję za współpracę przede
wszystkim wiceprezesowi zarządu Arturowi
Wojtkowowi odpowiedzialnemu za kontakty ze związkami ze strony zarządu Spółki.
Dziękuję dyrekcji kopalni na czele z dyrektorem Waldemarem Stachurą i pracownikom
odpowiedzialnym za kontakty ze związkami
zawodowymi. Wszystkim zaś życzę pomyślności w tej trudnej pracy, którą na co dzień
wykonujecie. Przetrwajmy razem dla dobra
naszej Spółki i branży – powiedział przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka.

P rospołeczny zarząd
Wiceprezes Artur Wojtków zapewnił,
że zarząd Spółki zdaje sobie sprawę z wkładu
załogi w ratowanie firmy. Jeżeli tylko sytuacja
finansowa pozwala na to, są podejmowane decyzje mające poprawić sytuację pracowników.
– To najbardziej prospołeczny zarząd, jaki
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Wciąż dbać o dobro załogi

Tadeusz Motowidło ponownie został wybrany na przewodniczącego ZZG JSW SA Zofiówka
kierował naszą Spółką od wejścia na giełdę.
Wiem, bo przez te lata pełnię funkcję wiceprezesa z waszego wyboru i obserwowałem
prace poprzedników – powiedział wiceprezes
Wojtków.
– Zofiówka i cała kopalnia zespolona Borynia-Zofiówka-Jastrzębie ma ważne
zadania do spełnienia. Na różnych forach

internetowych pojawiają się złośliwe wpisy
typu: Zofiówka do SRK, Borynia do SRK. Chcę
was zapewnić, że wszystkie ruchy kopalni zespolonej są potrzebne JSW, a Spółka zadbała
o to, aby zrealizowano niezbędne inwestycje
– mówił Waldemar Stachura, dyrektor kopalni
zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.
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