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- dlatego że chcemy mieć wpływ na przyszłość Zakładu !                                 
- chcemy, aby Zarząd oraz Rada Nadzorcza którzy są               
odpowiedzialni  za rozwój firmy miały świadomość, że cel ten 
jest niemożliwy bez współpracy z Załogą 
Rada Nadzorcza jest organem kontrolno-opiniującym, więc nasza 
reprezentacja w niej ma ogromne znaczenie.  
Przebieg kampanii, frekwencja i zaangażowanie Załogi mają 
istotne znaczenie jak będziemy postrzegani na zewnątrz i dla 
tego prosimy o uczestnictwo w wyborach i zagłosowanie na   

Iwonę Wojnowską.    

Rzetelny przedstawiciel Załogi, obiektywny, pracowity, odporny 
na różne naciski jest niezwykle istotny. 
    Iwona jest osobą kompetentną i uczciwą dbającą o dobro na-
szego Zakładu i pracujących w niej ludzi. 
W mijającej kadencji Rady Nadzorczej godnie reprezentowała 
pracowników, choć była niejednokrotnie osamotniona w swoich 
działaniach to starała się reagować na nieprawidłowości             i 
dociekać prawdy a nie być tylko biernym uczestnikiem.       Iwo-
na nie jest osobą z parciem na szkło, jest osobą twardo stąpają-
cą po ziemi która poświęca się swojej pracy i wie czego chce. 
Większość z Was zna Iwonę, wiecie że  można  jej zaufać, nie 
można jej zastraszyć i życzyli byśmy wszystkim takiego          
kandydata, niestety Iwona jest tylko jedna. 
W Zakładzie Iwona Wojnowska pracuje ponad 20 lat, posiada 
wyższe wykształcenie, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk 
Przyrodniczych, nauczyciel, studia podyplomowe: Zarządzanie 
biznesem, Psychologia Zarządzania.  
Posiada ukończone liczne kursy min. kurs dla kandydatów na 
Członków Rad Nadzorczych, kursy z zakresu KSH, kadrowo-
płacowe, controllingowe, z zakresu prawa pracy i HR oraz zarza-
dzania zasobami ludzkimi i interpersonalne. 
 
 

 

Okręg 1. Stołówka przy Biurowcu Głównym 

Okręg 2. Biurowiec Techniczny 
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