4>

»w sumie ponad 300 pracowników grupy tfs regularnie oddaje krew«

rozmowa miesiąca: jadwiga dyktus i monika domańska, tf silesia sp. z o.o. < 5

» Dar życia «
od pracowników
Grupy Kapitałowej
TFS
Rozmowa z Jadwigą Dyktus
i Moniką Domańską,

regularnie zbiórki poboru krwi na terenie tego miasta.
Ze względu na swoją działalność Władysław Zimny
otrzymał najwyższe odznaczenie Polskiego Czerwonego
Krzyża „Kryształowe Serce” oraz nadany przez Prezydenta
Towarzystwo Finansowe Silesia SA
RP „Złoty Krzyż Zasługi”. Łącznie podarował innym 52
litry krwi. Z kolei Janusz Grodzki, reprezentujący Klub
Honorowych Dawców Krwi działający przy wałbrzyskiej
koksowni oddał już blisko 70 litrów krwi i został w br.
odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, KrzyTFS od lat działa w zakresie społecznej odpowiedzialności
biznesu. Jednym z przejawów tej dbałości jest zaintereżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Warto też
sowanie pracowników krwiodawstwem. Jakie działania
wspomnieć o Prezesie Zarządu Torpol SA Grzegorzu
w tym zakresie są podejmoGrabowskim, który został
wane w spółkach Grupy?
odznaczony przez Ministra
Zdrowia jako Zasłużony dla
grupę kapitałową towarzystwa finansowego
silesia stanowią:
Pracownicy Grupy KapiZdrowia Narodu za oddanie
> grupa kapitałowa torpol sa (38 proc. tfs)
tałowej Towarzystwa Fiblisko 40 litrów krwi. Dla
z torpol oil & gas sp. z o.o.,
nansowego Silesia od lat są
pełniejszego zrozumienia
> grupa kapitałowa wałbrzyskie zakłady
zaangażowani w honorowe
liczby oddanych litrów krwi
koksownicze „victoria” sa (58,36 proc.) z zakładem
warto dodać, że człowiek
krwiodawstwo. Co więcej,
usług energetycznych „epekoks” sp. z o.o.,
nie są to pojedyncze przyo przeciętnej masie ciała ma
> grupa kapitałowa fabryka kotłów sefako sa
padki – w sumie ponad 300
w sobie 5 do 6 litrów krwi.
(95,97 proc.) z sędziszowskim przedsiębiorstwem
pracowników Grupy TFS reenergetyki cieplnej sp. z o.o. oraz z centralnym
gularnie oddaje krew. W Wałbiurem konstrukcji kotłów s.a. w tarnowskich
brzyskich Zakładach KokDlaczego społeczna odpogórach,
sowniczych VICTORIA oraz
wiedzialność biznesu jest
> fabryka elementów złącznych sa (85 proc.)
Fabryce Kotłów SEFAKO
dla Państwa tak istotna?
w siemianowicach śląskich,
w Sędziszowie od wielu lat
> instytut automatyki systemów energetycznych
działają Kluby Honorowych
W Grupie Kapitałowej TFS
sp. z o.o. (85 proc.) we wrocławiu.
Dawców Krwi. Wałbrzyski
pracuje blisko 2,5 tys. osób.
Klub HDK świętuje w tym
Ważne są dla nas nie tylko
roku 30-lecie istnienia, a sęwyniki finansowe spółek
dziszowski - 16 czerwca obchodził 42 urodziny. W tych
grupy, ale także warunki pracy i rozwój pracowników
dwóch lokalizacjach w samym tylko 2019 r. honorowi
oraz kadry zarządzającej. W ramach CSR wspieramy
dawcy oddali ponad 600 litrów krwi! W pierwszej połotakże aktywność pracowników dla zdrowia własnego
wie br. bilans krwi w tych Klubach to odpowiednio 217
i społeczności lokalnych.
litrów krwi w Sefako i 80 litrów w Victorii.
Oddawanie krwi jest najcenniejszym darem, którym
Społeczności organizują się dzięki liderom – tak jest
każdy może się podzielić. Z powodu koronawirusa drai w tym przypadku. W grupie
stycznie zmniejszyła się liczba
spółek TFS takimi osobami są
krwiodawców. Centra Krwioprezesi Klubów Honorowych
dawstwa i Krwiolecznictwa
Dawców Krwi - Władysław
apelują o oddawanie krwi,
Zimny z Fabryki Kotłów
żeby w trudnych momentach
SEFAKO, a w Koksowni Vic(gdy jest wielu potrzebujątoria – Janusz Grodzki. Ci
cych) jej nie zabrakło. Jako
liderzy nie wzięli się z przyzarząd TFS tym bardziej zachęcamy do udziału w akcji „DAR ŻYCIA” przedstawicieli
padku – Władysław Zimny jest prezesem stowarzyszenia
honorowych Dawców Krwi w Sędziszowie i organizuje
innych spółek Skarbu Państwa, wzorem pracowników
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świadczeń wykonywanych w stanie epidemii i w związku
Grupy Kapitałowej TFS. Jak widać w obecnej chwili
z przeciwdziałaniem COVID-19). Jest to ważny element
koronawirusa, dzięki oddanej krwi wiele serc nadal bije.
Krew to skarb, a my jesteśmy
wyposażenia technicznego zwiększający potencjał
przecież przedstawicielami
Spółki Skarbu Państwa.
grupa kapitałowa towarzystwa finansowego
w walce o zdrowie pacjentów.
silesia
Nasza inicjatywa była
portfel inwestycyjny grupy kapitałowej
elementem programu
towarzystwa finansowego silesia tworzą spółki
Honorowe krwiodawstwo
wsparcia służby zdrowia
związane z budownictwem infrastrukturalnym,
w walce z koronawirusem
nie jest jedyną formą spometalurgią, branżą stalową, koksowniczą,
koordynowanego przez Miłecznej odpowiedzialności
a także energetyczną. inwestujemy w projekty
biznesu, jaką prowadzicie.
nisterstwo Aktywów Pańrozwojowe, innowacyjne, pozwalające na budowę
stwowych i Ministerstwo
Jakie inne inicjatywy ostatnio
synergii między spółkami. jesteśmy wiarygodnym,
podejmowaliście?
Zdrowia. Jako państwowa
długoterminowym inwestorem nakierowanym na
spółka mamy obowiązek
wzrost wartości posiadanych spółek. w grupie
i zaszczyt udzielenia poJednym z ostatnich działań
kapitałowej budujemy strategiczne alianse
w zakresie społecznej odpomocy dla wyróżniającego
biznesowe w celu zwiększenia możliwości
się szpitala działającego
wiedzialności było wsparkonkurowania na rynku.
w skali ogólnopolskiej.
cie walki z COVID-19. TFS
udzieliło 500 tys. zł darowiŁączny udział Grupy Kapitałowej TFS w akcji przezny na zakup sprzętu dla
ciwdziałania COVID-19 wyniósł ponad 1 mln zł. Oprócz
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi. Przekazane środki finansowe zoTFS na poziomie lokalnych społeczności angażują się
bowiem spółki TORPOL, VICTORIA i SEFAKO. Całstały przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu
(analizator immunologiczny, kardiomonitory, aparaty do
kowicie popieramy takie zaangażowanie.
wentylacji, aparat do amplifikacji czasu rzeczywistego,
aparat do izolacji kwasów nukleinowych, środki higieny
Rozmawiał Janusz Pilszak
i ochrony oraz na inne potrzeby mające na celu realizację
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