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WYDŁUŻONY TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
W KONKURSIE NA NOWY ZARZĄD JSW INNOWACJE
Do 1 kwietnia przedłużono termin zgłaszania kandydatów w konkursie na stanowiska prezesa spółki
JSW Innowacje i jego dwóch zastępców. Rozmowy kwaliﬁkacyjne z kandydatami zaplanowano na 3
kwietnia - zdecydowała rada nadzorcza ﬁrmy.
Pierwotnie - zgodnie z warunkami ogłoszonego na początku marca postępowania kwaliﬁkacyjnego zgłoszenia kandydatów miały być przyjmowane do czwartku 19 marca, zaś rozmowy kwaliﬁkacyjne
miały odbyć się w przyszłym tygodniu, 23 marca. Terminy zmieniono w związku z zagrożeniem
epidemicznym.
W zaktualizowanym ogłoszeniu o konkursie rada nadzorcza spółki doprecyzowała także niektóre
warunki, jakie muszą spełniać kandydaci do zarządu JSW Innowacje.
Katowicka ﬁrma JSW Innowacje jest zapleczem badawczo-rozwojowym grupy kapitałowej Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. 21 lutego rada nadzorcza ﬁrmy przyjęła złożoną kilka dni wcześniej rezygnację
prezesa i odwołała dwoje wiceprezesów spółki, tłumacząc to utratą zaufania do nich.
Ogłoszone przez radę postępowanie kwaliﬁkacyjne, które ma wyłonić nowy zarząd JSW Innowacje,
dotyczy - oprócz stanowiska prezesa spółki - także funkcji wiceprezesa ds. projektów górniczych,
koksowniczych i chemicznych oraz drugiego wiceprezesa, którego obszar odpowiedzialności nie został
sprecyzowany w ogłoszeniu.
Obecnie zarządem spółki kieruje oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa członek rady nadzorczej
Leszek Hoderny, zaś obowiązki wiceprezesa wypełnia Adam Oleś, również oddelegowany przez radę.
Obaj będą pełnić swoje funkcje do czasu wyłonienia nowego zarządu.
19 lutego przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych potwierdzili, że resort w trybie pilnym
nakazał wszczęcie kontroli w spółce JSW Innowacje, która ma wyjaśnić, czy doszło tam do
molestowania pracownic. Tłem dymisji prezesa oraz kontroli zleconej przez MAP były sygnały
związane z podejrzeniem takiego molestowania. Dzień wcześniej prezes spółki zrezygnował ze
stanowiska, a w rozmowie z jednym z portali zaprzeczył zarzutom.
6 marca tymczasowy zarząd spółki JSW Innowacje powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia
przestępstwa w związku z podejrzeniami molestowania czterech pracownic ﬁrmy przez przełożonego byłego prezesa spółki. "W grupie kapitałowej JSW nie tolerujemy jakichkolwiek zachowań nieetycznych
ani dyskryminacyjnych" - oświadczyła wówczas Jastrzębska Spółka Węglowa, do której leży ﬁrma JSW
Innowacje.
Przedstawiciele JSW zapewnili, że tymczasowy zarząd spółki JSW Innowacje zapewni wszelką pomoc

osobom zgłaszającym nieetyczne i niezgodne z prawem zachowania. "Władze JSW SA oraz JSW
Innowacje deklarują pełną gotowość do współpracy z organami państwowymi wyjaśniającymi
nieprawidłowości" - podała spółka.
Spółka JSW Innowacje z siedzibą w Katowicach powstała z przekształcenia należącej do grupy JSW
ﬁrmy Polski Koks, jako zaplecze badawczo-rozwojowe dla grupy kapitałowej JSW.

