
BIULETYN
INFORMACYJNY

Redagowany przez Komisjê Zak³adow¹ NSZZ “Solidarnoœæ”
przy PGE KWB Turów S.A. NR 4(32) wrzesieñ - listopad 2009r. S.A.

NSZZ

Do u¿ytku wewnêtrznego

z okazji tradycyjnej “BARBÓRKI”
¿yczy ca³ej za³odze sukcesów zawodowych
i finansowych, pogody ducha, bezpiecznej
i spokojnej pracy  oraz stabilnego jutra.

A Œwiêta Barbara niech ca³ej
Górniczej Braci zapewni wiele
³ask zdrowia, pomyœlnoœci
i szczêœcia w ¿yciu osobistym.

Górnicze Œwiêto to szczególna okazja do tego, by wszystkim
pracownikom kopalni z³o¿yæ wyrazy szacunku i uznania

za kolejny rok trudnej i ciê¿kiej górniczej pracy.

NSZZ “Solidarnoœæ”

„Solidarnoœæ” uznali, ¿e nie bêd¹ brali udzia³u w tak - naszym 
zdaniem niefortunnym przedsiêwziêciu. Uwa¿amy, ¿e karczmy 

Zbli¿aj¹ siê obchody „Barbórki” – tradycyjnego œwiêta powinny siê odbywaæ jak w dotychczasowej tradycji w lokalach na 
górników. Prace zwi¹zane z ustaleniem szczegó³ów uroczystoœci terenie Bogatyni i Zgorzelca.
zakoñczy³ zespó³ powo³any do organizacji obchodów. W tym 22.11.2009r. Pielgrzymka Górników do Czêstochowy. 
roku przedstawia siê on nastêpuj¹co: Organizacj¹ pielgrzymki zajmuje siê Dzia³ Socjalny. Wyjazd w dniu 
23.11.2009 Spotkanie Kierownictwa Zak³adu z pracownikami, 21.11.2009r. w godzinach wieczornych. Odp³atnoœæ za pracownika i 
którzy w 2009 roku odeszli na emeryturê – godz. 11:00 KG „Jubilat”. cz³onków rodziny 10 z³ / na osobê. Zapisy dokonywane s¹ w Dziale 
W czêœci artystycznej wyst¹pi Alosza Awdiejew z zespo³em. Socjalnym do dnia 13 listopada br. W momencie zapisu nale¿y 
30.11.2009r. Spotkanie z Jubilatami i pracownikami uregulowaæ nale¿noœæ oraz podaæ adres zamieszkania i miejsce 
odznaczonymi odznak¹ Zas³u¿ony Pracownik Turowa – godz. 11:00 wsiadania.
Sala Zborna. Dla jubilatów przewidziany jest okolicznoœciowy Msze œwiête:
upominek – komplet sztuæców z logo PGE KWB Turów S.A. 04. 12. 2009 Msza œw. w Zgorzelcu.
Upominki mo¿na odbieraæ na podstawie dowodu to¿samoœci od dnia 06.12. 2009 Msze œw. w Bogatyni i Zawidowie.
22.11.2009 – 20.12.2009 w magazynie odzie¿owym. Zabawy Górnicze: 
 W czêœci artystycznej wyst¹pi Anna Wyszkoni z zespo³em £zy. Poniewa¿ termin zapisów up³yn¹³ przed wydaniem naszego 
03.12.2009r. Akademia Centralna - godz. 12: 00 Sala Zborna. biuletynu nie podajemy szczegó³ów dotycz¹cych zabaw. Kwota 
04.12.2009r. Karczma Piwna i comber Babski. dofinansowania do zabaw górniczych przez zak³ad pracy wynosi 70 
Karczma Piwna – godz. 20:00 Sala Zborna PGE KWB Turów S.A., z³ na parê.
Comber Babski – godz. 20:00 KG „Jubilat”. Zabawy dla by³ych pracowników:
Zapisy na Karczmê i Comber prowadziæ bêdzie Dzia³ Socjalny. Dofinansowanie z zak³adu pracy dla by³ych pracowników 
Przewidywany jest transport uczestników ze Zgorzelca i po trasie do wynosi 40 z³.
PGE KWB Turów oraz z Bogatyni. Imprezy Sportowe:

Analizuj¹c na posiedzeniu prezydium „Solidarnoœci” 22. 11. 2009r.– Samochodowy Rajd Górników Turoszowskich – 
decyzjê Komitetu Barbórkowego dotycz¹c¹ organizacji karczmy Barbórka 2009.
piwnej na terenie zak³adu pracy, doszliœmy do wniosku, ¿e jest to 29. 11. 2009r.  –  Zawody Wêdkarskie – Spiningowe.
delikatnie mówi¹c „ma³orozs¹dne.” Twórcom gratulujemy 06. 12. 2009r.  – Turniej Pi³ki No¿nej.
pomys³u i uparcia w d¹¿eniu do celu pomimo uwag z naszej strony. 09. 12. 2009 r. – Turniej Szachowy– KG „Jubilat”.
W zwi¹zku z powy¿szym cz³onkowie prezydium NSZZ 12. 12. 2009r.  – Turniej Bryd¿owy– ZSZ Bogatynia

Barbórka tu¿, tu¿...

R.B.



Spór Zbiorowy trwa ale... Nasze wnioski BHP na 2010 r.

NSZZ

Bony po raz ostatni...
Na spotkaniu przedstawicieli pracodawcy z 

organizacjami zwi¹zkowymi PGE KWB Turów S.A. ustalono 
po raz ostatni kryteria przyznawania oraz wartoœæ 
œwi¹tecznych bonów towarowych. 

Wprowadzone zmiany w regulaminie ZFŒS nie 
przewiduj¹ w kolejnych latach takiej formy pomocy finansowej 
dla pracowników, poniewa¿ znacznie uszczupli³oby to kwotê 
dofinansowania do tzw. „wczasów pod grusz¹” - o czym piszemy 
równie¿ w bie¿¹cym wydaniu naszego biuletynu.
Ustalono:

1.Bony zostan¹ przyznane w zale¿noœci od kategorii osobistego 
zaszeregowania:

Jednoczeœnie wnioskuje siê o wyra¿enie zgody na przesuniêcie 
niewykorzystanych œrodków finansowych w wysokoœci ok. 
119200 z³ z pozycji „wycieczki",

2.Bony otrzymaj¹ pracownicy zatrudnieni w PGE KWB Turów 
SA na dzieñ 30.10.2009r. za wyj¹tkiem zwolnionych 
dyscyplinarnie po tym terminie oraz zawieszonych (nie 
dotyczy pracowników przebywaj¹cych na urlopach 
wychowawczych).

3.Wydanie bonów nast¹pi w dniu 27.11.2009r.
4.Pracownik bêdzie mia³ mo¿liwoœæ wyboru miejsca realizacji 

bonów spoœród nastêpuj¹cych podmiotów gospodarczych: 
Real, Sodexho Pass, Stowarzyszenie Handlowców.

5.Nomina³y bonów: wartoœæ 700 z³ -10 x 20 i 10 x 50, wartoœæ 
600 z³ - 5 x 20 i 10 x 50, wartoœæ 500 - 5 x 20 i 8 x 50.

L.P.  kategoria zaszeregowania ogólna wartoœæ bonów˙ ˙  

1. do 13 kategorii 700 z³. 
2. 14-16 kategoria  600 z³. 
3. 17 kategoria i powy¿ej  500 z³.  
 

BHPBHP

Jednym ze szczególnych zakresów 
dzia³alnoœci zak³adowej organizacji 
zwi¹zkowej zgodnie z ustaw¹ o 
z w i ¹ z k a c h  z a w o d o w y c h  j e s t  
s p r a w o w a n i e  k o n t r o l i  n a d  
przestrzeganiem w zak³adzie pracy 
p r z e p i s ó w  p r a w a  p r a c y,  a  w  

szczególnoœci  przepisów oraz  zasad 
bezpieczeñstwa i higieny pracy.  Zaliczyæ do tego nale¿y 

równie¿ opiniowanie i wnioski do tworzonego co roku przez 
pracodawcê Planu Poprawy Warunków BHP. 

W dniu 21.09.2009 r. Komisja Zak³adowa NSZZ 
„Solidarnoœæ” przy PGE KWB Turów S.A. zg³osi³a G³ównemu 
In¿ynierowi ds. BHP i Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem pracy w 
piœmie nr 185/09 nastêpuj¹ce propozycje zadañ na 2010 r.

1.Modernizacja placu autobusowego przy ³aŸni V pochylni, 
kontynuacja z roku 2009.

2.Remont placu zaplecza oddz. g-2.
3.Remont kabin operatorów przenoœników oddz. z-1.
4.Wykonanie chodnika dla pieszych wraz z jego oœwietleniem od 

placu autobusowego do rejonu zaplecza oddz. wo.
5.Zakup przyczepy do przewozu osób oddz. es.
6.Zakup przyczepy terenowej do przewozu osób oddz. nz-1.
7.Modernizacja oœwietlenia w hali wypalarek oddz. nz-3.
8.Modernizacja pomieszczeñ socjalno-biurowych zaplecza oddz. 

m-2 wraz ze zmian¹ ich funkcjonalnoœci.
9.Zakup i monta¿ myjki automatycznej do butów oddz. m-2.
10. Zabudowa wentylacji w spawalni oddz. e-2.
11. Zakup i zabudowa 3 urz¹dzeñ wentylacyjno-

klimatyzacyjnych do warsztatów brygad remontowych oddz. 
e-2.

12. Malowanie kabin natryskowych w ³aŸni V pochylni oddz. r³.
13. Wymiana oœwietlenia w czêœci k¹pielowej ³aŸni „Baza" oddz. 

r³.

Trwaj¹cy Spór Zbiorowy 
p o w o l i  z a c z y n a  p r z y n o s i æ  
konkretne efekty. Na pewno 
faktem o zasadniczym znaczeniu 
s¹ pe³ne determinacji wspólne 
dzia³ania wszystkich organizacji 
zwi¹zkowych maj¹ce na celu 
utrzymanie obecnych uprawnieñ 
nabytych przez za³ogê. Poni¿ej 
cytowane uzgodnienie z dnia 8 
paŸdziernika b.r. dokonane na 
spotkaniu Spo³ecznej Rady 
Konsultacyjnej Bran¿y Wêgla 
Brunatnego jest pierwszym 
„ma³ym kroczkiem” ze strony 
PGE w celu wypracowania 

wspólnych ustaleñ. Ale nie zapominajmy, ¿e licz¹ siê czyny a 
nie s³owa.

Spó³ki oraz przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych 
bêd¹cych cz³onkami Spo³ecznej Rady Konsultacyjnej Bran¿y 
Wêgla Brunatnego zwani ³¹cznie Stronami niniejszego 
Uzgodnienia zgodnie oœwiadczaj¹, i¿ intencj¹ Stron w zwi¹zku z 
prowadzonym Procesem Konsolidacji jest podpisanie w terminie 
do 30.11.2009r. porozumienia, które okreœli formu³ê prawn¹ dla 
utrzymania dotychczasowego Ponadzak³adowego Uk³adu 
Zbiorowego Pracy i dotychczas zawartych Zak³adowych 
Uk³adów Zbiorowych Pracy, Umów Spo³ecznych oraz innych 
umów i porozumieñ zawartych ze Zwi¹zkami Zawodowymi w 
spó³kach przejmowanych.

Przywo³ane powy¿ej porozumienie okreœli zasady 
zachowania statusu pracodawcy w podmiotach powsta³ych na 
bazie dotychczasowych PGE KWB Be³chatów S.A. i PGE KWB 
Turów SA, w tym m.in. w zakresie zbiorowego prawa pracy.

W dniu 29 paŸdziernika 2009 r. w Be³chatowie dosz³o do 
spotkania przedstawicieli zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych 
PGE KWB Turów S.A. i PGE KWB Be³chatów S.A. z 
Pracodawcami, pe³nomocnikami Spó³ki Integruj¹cej PGE 
Elektrownia Be³chatów S.A., PGE Górnictwo i Energetyka S.A. 
oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Obrady wpisane by³y w harmonogram dzia³añ grupy 
roboczej Spo³ecznej Rady Konsultacyjnej Bran¿y Wêgla 
Brunatnego maj¹cej na celu przygotowanie treœci dokumentu 
porozumienia – umowy gwarancyjnej dla Pracowników PGE 
KWB Turów S.A. Z uwagi na powagê zagadnienia strona 
zwi¹zkowa przygotowa³a i przedstawi³a Pracodawcom projekt 
porozumienia opracowany we wspó³pracy z œwiadcz¹c¹ na jej 
rzecz pomoc prawn¹ kancelari¹ „Nowicki, Wereszczyñski 
Spó³ka Partnerska Radców Prawnych”. G³ówne postanowienia 
przed³o¿onego projektu Porozumienia – Umowy Gwarancyjnej 
oparte zosta³y o postulaty zwi¹zków zawodowych zg³oszone w 
toku zainicjowanych w dniu 02 lipca 2009 r. sporów zbiorowych 
a tak¿e uzgodnienie z dnia 08 paŸdziernika 2009 r. 
Konsekwentnie domagamy siê wiêc gwarancji zachowania dla 
PGE KWB Turów S.A. statusu samobilansuj¹cego siê 
pracodawcy – oddzia³u spó³ki, obowi¹zywania istniej¹cego 
U k ³ a d u  Z b i o r o w e g o  P r a c y,  n i e p o d w a ¿ a l n o œ c i  i  
niewypowiadalnoœci Ponadzak³adowego Uk³adu Zbiorowego 
Pracy a tak¿e innych umów i porozumieñ zawartych ze 
zwi¹zkami zawodowymi. Szczególn¹ uwagê przedstawiciele 
zwi¹zków zawodowych poœwiêcili przygotowaniu zapisów, 
zgodnie z którymi pracownikom PGE KWB Turów S.A. 
zagwarantowane zostanie dalsze istnienie wszystkich uprawnieñ 
i œwiadczeñ otrzymywanych od dotychczasowego pracodawcy. 
Niezmienne stoimy na stanowisku, i¿ dokonuj¹ca siê 
konsolidacja w najmniejszym nawet stopniu nie mo¿e 
umniejszyæ naszych praw. 

R.B.

R.S.

K.N.



W dniu 12 paŸdziernika 2009 r. 
wszystkie organizacje zwi¹zkowe 
dzia³aj¹ce w PGE KWB Turów S.A. 
reprezentuj¹c interesy pracownicze 
wys³a³y pismo do Komisji Nadzoru 
Finansowego dotycz¹ce konwersji 
akcji pracowniczych w grupie 

kapita³owej PGE GiE S.A., nie zgadzaj¹c siê na sposób zamiany 
akcji po³¹czony z redukcj¹ iloœci akcji. Z treœci¹ pisma zapoznani 
zostali miêdzy innymi Rzecznik Praw Obywatelskich, Zarz¹d 
PGE, Minister Skarbu Pañstwa, Komisja Krajowa NSZZ „S”, PAP, 
Dziennik „Rzeczpospolita”. Treœæ pisma przedstawiamy poni¿ej.

W procesie tworzenia grupy kapita³owej PGE GiE S.A. 
Skarb Pañstwa wniós³ do spó³ki konsoliduj¹cej 69% akcji spó³ek 
konsolidowanych, pozostawiaj¹c w nich 16 % akcji w³asnych i 15 
% akcji pracowniczych.

W przypadku KWB Turów S.A. na mocy ustawy z 30 
sierpnia 1996 roku ,,O komercjalizacji i prywatyzacji" uprawnieni 
pracownicy otrzymali akcje o wartoœci 49,5 mln. PLN tj. 15 % 
kapita³u akcyjnego spó³ki. Obecnie w procesie konsolidacji 
proponuje siê uprawnionym pracownikom zamianê tych akcji na 
akcje spó³ki konsoliduj¹cej na kwotê 33,845 mln. PLN.

Jako strona zwi¹zkowa reprezentuj¹ca z mocy ustawy o 
zwi¹zkach zawodowych interesy pracownicze w dotychczasowych 
negocjacjach i rozmowach z Ministerstwem Skarbu nie 
uzyskaliœmy satysfakcjonuj¹cej odpowiedzi, co siê stanie ze 
„zredukowana" kwot¹ 15,65 mln. PLN pozosta³¹ z pokrzywdzenia 
uprawnionych pracowników.

Stoimy na stanowisku, ¿e konwersji mog¹ podlegaæ akcje 
pracownicze spó³ki konsolidowanej w iloœci 70 % na kwotê 34,65 
mln PLN spe³niaj¹c¹ postanowienia Art, 3 ust.3 Ustawy z 7 
wrzeœnia 2007 r. zaœ akcje pracownicze w iloœci 30 % na kwotê 
14,85 mln PLN powinny pozostaæ w spó³ce konsolidowanej tj. w 
PGE KWB Turów S.A.

Podobna sytuacja zachodzi w pozosta³ych spó³kach 
konsolidowanych grupy kapita³owej PGE GiE S.A.

Prosimy o stanowisko i interwencjê w sprawie, poniewa¿ 
wobec faktu zatwierdzenia przez Komisjê Nadzoru Finansowego w 
dniu 09.10.2009r. w trybie obiegowym prospektu emisyjnego PGE 
Polskiej Grupy Energetycznej S.A. i szybkiego wejœcia Grupy PGE 
na gie³dê, niezadowolenie za³ogi z obecnie proponowanej 
konwersji ulegnie proporcjonalnemu zwielokrotnieniu do 
poniesionych strat indywidualnych po podaniu do wiadomoœci 
ceny emisyjnej akcji PGE w dniu debiutu i bêdzie potraktowana 
przez za³ogê jako kradzie¿ uzyskanych korzyœci z tytu³u 
komercjalizacji spó³ki podczas tak przeprowadzonej konsolidacji.

W dniu 23 paŸdziernika br. Komisja Nadzoru 
Finansowego odpowiedzia³a na przytoczone powy¿ej pismo. W 
odpowiedzi czytamy miêdzy innymi, ¿e zgodnie ze swoimi 
kompetencjami Komisja zatwierdzi³a prospekt emisyjny spó³ki 
PGE S.A. w dniu 9.10.2009 r. Jest to dokument, na podstawie 
którego przeprowadzane s¹ publiczne oferty papierów 
wartoœciowych i ich wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym. Prospekt spó³ki PGE S.A. zosta³ sporz¹dzony w 
zwi¹zku z ofert¹ do 259.513.500 akcji zwyk³ych na okaziciela serii 
B oraz w zwi¹zku z wprowadzeniem tych akcji oraz wszystkich akcji 
istniej¹cych zwyk³ych na okaziciela istniej¹cych serii A. Decyzjê tê 
podjê³a spó³ka oraz jej akcjonariusz.

Komisja Nadzoru Finansowego pragnie równie¿ 
podkreœliæ, i¿ spó³ka PGE GiE S.A. jako spó³ka z grupy kapita³owej 
PGE S.A. w chwili obecnej nie jest i nie bêdzie podmiotem 
nadzorowanym przez komisjê.

KNF docenia wagê Pañstwa zastrze¿eñ przedstawionych 
w piœmie, dotycz¹cych przeprowadzanego procesu konsolidacji i 
planowanej konwersji akcji pracowniczych na akcje spó³ki 
konsoliduj¹cej PGE GiE S.A. Komisja nie ma jednak mo¿liwoœci 
ingerencji w sposób przeprowadzania prywatyzacji spó³ek Skarbu 
Pañstwa, w tym ustalania parytetów konwersji akcji 
pracowniczych. Kwestia ta le¿y w gestii w³aœciwego Ministra oraz 

Zarz¹dów spó³ek bêd¹cych czêœci¹ procesów konsolidacji. 
Komisja nie dysponuje kompetencjami w zakresie spraw 
w³aœcicielskich i mediacji w konfliktach miêdzy akcjonariuszami.

Wyra¿amy nadziejê, ¿e podjête przez Pañstwa negocjacje 
doprowadz¹ do po¿¹danego dla wszystkich stron fina³u.

Biuro RPO zwróci³o siê do Ministerstwa 
Skarbu Pañstwa o zbadanie niniejszej sprawy i udzielenie 
stosownych wyjaœnieñ.

21 paŸdziernika br. pismo do wszystkich organizacji 
spo³ecznych dzia³aj¹cych w PGE KWB Turów S.A. wys³a³o 
równie¿ Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Informuje w nim, 
i¿ w opisanej sprawie 

 Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi i 
zapoznaniu siê z nades³an¹ korespondencj¹. Rzecznik dokona 
pe³nej analizy przedmiotowej sprawy oraz oceni czy istniej¹ 
podstawy po podjêcia dalszych dzia³añ w sprawie. O zajêtym 
stanowisku zostan¹ Pañstwo powiadomieni odrêbnym pismem.
Ka¿dy krêci jak mo¿e. Nie pozostaje jednak w¹tpliwoœci, ¿e 
odpowiedzialnym za taki stan rzeczy jest Minister Skarbu 
Pañstwa. Ten od stoczni......

Konwersja akcji - sporny temat...

G³oœnym echem nios¹ siê po kopalni 
dyskusje dotycz¹ce tzw.  „Karty 
Socjalnej.” W niniejszym Biuletynie jako 
jedni z pierwszych, przedstawiamy 
praktycznie ju¿ ustalone zasady jej 
funkcjonowania. Generalnie œwiadczenie to 
bêdzie nosi³o nazwê „Wczasy pod 
Grusz¹.” Wprowadzenie rozwi¹zania w 
¿ycie planowane jest od 1 stycznia 2010r.

1.) Bêdzie to wyp³ata coroczna œrodków finansowych w 
wysokoœciach ustalonych. Nie bêdzie mo¿liwoœci gromadzenia 
(zbierania) œrodków. Nale¿y je wykorzystaæ w danym roku. 

2.) Wysokoœæ dofinansowania uzale¿niona bêdzie od 
dochodu na cz³onka rodziny. 

3.) Ustalone zosta³y 2 progi dofinansowania do „wczasów 
pod grusz¹”:
- przy dochodzie na cz³onka rodziny w wysokoœci do 1900 z³. brutto - 
pracownik otrzyma dofinansowanie w wysokoœci 3100 z³ brutto 
/netto po odliczeniu podatku 18% kwota do wyp³aty wyniesie 2542 
z³/.
- przy dochodzie powy¿ej 1900 z³ brutto na cz³onka rodziny – 
pracownik otrzyma 2600 z³ brutto /netto -2132 z³/.

4.) Pracownik otrzyma dofinansowanie po z³o¿eniu 
wniosku potwierdzonego podpisem prze³o¿onego, ¿e w danym 
terminie ma planowany urlop wypoczynkowy i go otrzyma. Iloœæ dni 
urlopu nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 10 dni kalendarzowych. 
Pracownik, który z³o¿y kompletny wniosek do dnia 25 ka¿dego 
miesi¹ca otrzyma kwotê dofinansowania przy najbli¿szej wyp³acie 
wynagrodzenia.

Wprowadzenie dofinansowania w omawianym kszta³cie 
wi¹¿e siê z tym, ¿e nie bêd¹ organizowane:
- wczasy dla pracowników organizowane przez Dzia³ Socjalny,
-  wycieczki kilkudniowe.
Nie bêdzie:
- bonów towarowych (œwi¹tecznych).
- dofinansowania do sanatoriów.
Na obecnych zasadach pozostan¹ dofinansowania:
- do wczasów dla emerytów przy grupach zorganizowanych,
- do kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci i m³odzie¿y,
- do wyjazdów jednodniowych dla pracowników.
- do wyjazdów rekreacyjnych do DWR “Zgoda” i OWR 
“Turów”.
- do po¿yczek w ramach ZFŒS:
       - na remonty mieszkañ,
       - na zakup mieszkania lub domu,
       - zapomogi.
- do pobytów indywidualnych w DWR “Zgoda” w Karpaczu,
- do paczek miko³ajkowych dla dzieci,
- do zespo³ów na zabawy pracownicze,
- do imprez towarzysz¹cym obchodom “Barbórki”.

Wczasy “pod grusz¹’ - zasady

R.B.

opr. M.D.

Przed PO



Porady prawne
Informujemy, ¿e 3 oraz 17 listopada 2009 roku porad prawnych 

dla cz³onków "Solidarnoœci" nieodp³atnie udzielaæ bêdzie Kancelaria 
Prawna sp. cywilna Jacek OœliŸlok & Henryk £ukaszewski z Jeleniej Góry. 
Porady udzielane s¹ w biurze Komisji Zak³adowej NSZZ "Solidarnoœæ" przy 
PGE KWB TURÓW S.A. Ponadto porad prawnych cz³onkom NSZZ 
“Solidarnoœæ” udziela Nowicki, Wereszczyñski Spó³ka Partnerska 
Radców Prawnych w ka¿dy trzeci poniedzia³ek m-ca w biurze terenowym 
“Solidarnoœci” w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 1 w godz. 13.00 - 15.00

Numer opracowany i z³o¿ony w ca³oœci przez zespó³ redakcyjny Komisji 
Zak³adowej NSZZ “S” przy PGE KWB Turów S.A.  Nak³ad 1200 egz. Nr 
zamkniêto dn. 04.10.2009r. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326

Z wizyt¹ w Szpitalu Powiatowym
Od pewnego czasu Zgorzelecki Szpital Powiatowy podaje siê 

jako przyk³ad i wzór funkcjonowania tego typu placówek.  
Korzystaj¹c z zaproszenia Dyrektor SP ZOZ Pani Zofii Barczyk 

redakcja Biuletynu w towarzystwie Przewodnicz¹cego Z.R. 
Jeleniogórskiej „Solidarnoœci” Franciszka Kopeæ oraz prawnika 
zwi¹zkowego, mec. Krzysztofa Nowickiego zwiedzi³a szpital, oceniaj¹c 
wysoko jego funkcjonowanie, wygl¹d poszczególnych oddzia³ów, 
nowoczesn¹ aparaturê i fachowy personel. W spotkaniu uczestniczy³ 
równie¿ Pose³ R.P. Roman Brodniak oraz Burmistrz Miasta Zgorzelec 
Rafa³ Gronicz. W trakcie spotkania poprosiliœmy Pani¹ Dyrektor o 
przybli¿enie czytelnikom naszego Biuletynu informacji o tak wa¿nej dla 
mieszkañców naszego powiatu i jego okolic placówce i postêpuj¹cych w 
niej zmianach.
P. Dyrektor. Oprowadzi³a nas Pani po bardzo nowoczesnej, 
odnowionej w wiêkszoœci placówce zdrowotnej. Wyremontowane sale 
dla chorych, gabinety lekarskie, zabiegowe, toalety, dy¿urki, wszystko 
to robi du¿e wra¿enie. Zobaczyliœmy nowy sprzêt diagnostyczny, 
rozmawialiœmy z zadowolonymi pacjentami szpitala oraz z 
personelem. Czy mog³aby Pani pochwaliæ siê, jakie oddzia³y zosta³y 
wyremontowane, jaki nowoczesny sprzêt zosta³ zakupiony, jak uda³o 
siê pozyskaæ niema³e œrodki finansowe na te przedsiêwziêcia?

Bardzo wa¿n¹ tegoroczn¹ inwestycj¹ by³a Stacja Dializ. Obecnie 
korzysta z niej 40 pacjentów ponadto Stacja ratuje ¿ycie w przypadku 
ostrej niewydolnoœci nerek stwierdzonej u pacjentów innych oddzia³ów 
szpitala. W tym roku wyremontowano te¿  Oddzia³ Chirurgii Urazowej i 
Ortopedycznej. Obecnie trwaj¹ prace  na Oddziale Ginekologiczno  - 
Po³o¿niczym w Zak³adzie Leczniczo – Opiekuñczym a w kolejce czeka 
oddzia³ Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Rozpoczêto te¿ realizacjê 
projektu wspó³finansowanego z RPO WD „Modernizacja i wyposa¿enie 
Oddzia³u Rehabilitacji Narz¹du Ruchu dla Doros³ych i Dzieci im. prof. Dr 
Wiktora Degi Wielospecjalistycznego Szpitala -  SP ZOZ w Zgorzelcu.” 
Koszt ca³ego przedsiêwziêcia wyniesie 6 milionów 900 tysiêcy z³otych.  W 
wyniku realizacji projektu w Oœrodku powstanie dodatkowych 30 miejsc a 
dotychczasowe zostan¹ zmodernizowane i dostosowane do europejskich 
standardów.
Rozmawiaj¹c w trakcie zwiedzania dowiedzieliœmy siê o kolejnych 
planach dotycz¹cych zakupu specjalistycznego sprzêtu i zwi¹zan¹ z 
tym rozbudow¹ szpitala. Co to za sprzêt i komu bêdzie s³u¿y³? 

Szpital nasz jako jeden z szeœciu w Polsce otrzyma³ 
dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w wysokoœci  3 milionów 300 
tysiêcy z³otych w ramach  „Narodowego programu zwalczania chorób 
nowotworowych”.  Pieni¹dze przeznaczone s¹ na zakup rezonansu 
magnetycznego, który w szpitalu pojawi siê jeszcze w tym roku. Obecnie w 
trakcie postêpowania przetargowego jest budowa pomieszczeñ Pracowni 

2RM  - 200 m . – przyleg³ej do istniej¹cej Pracowni TK. Bêdzie to nowe, 
nowoczesne urz¹dzenie, które w pe³ni zaspokoi potrzeby pacjentów z 
regionu, którzy do tej pory musieli jeŸdziæ na podobne badania do Zielonej 
Góry i Wroc³awia. Dziêki rezonansowi jakoœæ us³ug medycznych zostanie 
podniesiona stwarzaj¹c wiêksze bezpieczeñstwo pacjentów i 
pracowników. 

W najbli¿szych dniach do szpitala trafi  równie¿ 
wspó³finansowane przez Ministerstwo Zdrowia, przyznane w ramach 
konkursu POLKARD, nowe echo serce. 

Z nowych inwestycji w nadchodz¹cym roku bêdziemy realizowaæ 
modernizacjê ratownictwa na kwotê 5900 tys. z³. wspó³finansowan¹ przez 
Program Infrastruktura i Œrodowisko, nast¹pi wymiana karetek 
ratownictwa medycznego – 1800 tys., bêdzie te¿ prowadzona 
informatyzacja szpitala – 850 tys. z³. Zak³adamy tak¿e budowê nowej 
siedziby dla Poradni Specjalistycznych.

Planujemy tak¿e wspó³finansowany przez fundusz europejski 
EWT zakup nowoczesnego 64 rzêdowego Tomografu Komputerowego. 
Wartoœæ tej inwestycji wyniesie 5 mln. z³otych. 

Chcia³abym w tym miejscu podziêkowaæ wszystkim, którzy 
pomagaj¹ nam doposa¿yæ szpital w nowoczesn¹ aparaturê a przede 
wszystkim tym mieszkañcom naszego powiatu i pracownikom Kopalni i 
Elektrowni, którzy w tym roku przekazali 1% podatku dochodowego na 
Stowarzyszenie „Nasze Zdrowie” i za jego poœrednictwem na 
dofinansowanie zakupu Rezonansu Magnetycznego. Ta pomoc jest dla nas 
bardzo wa¿na i s³u¿y wszystkim pacjentom z naszego powiatu.
Czy mog³aby Pani przybli¿yæ czytelnikom ogólne informacje 
dotycz¹ce Zgorzeleckiego Szpitala czyli np. ilu chorych mo¿e 
pomieœciæ szpital, ilu zatrudnia pracowników, ile jest oddzia³ów itp.

Rocznie szpital w Zgorzelcu przyjmuje ponad 18 tysiêcy 
pacjentów na 18 oddzia³ach. Trzydzieœci szeœæ poradni specjalistycznych 
udziela rocznie 90 tysiêcy porad a nasze  piêæ pracowni diagnostycznych 
wykonuje kilkaset tysiêcy badañ. W Wielospecjalistycznym Szpitalu – 
SPZOZ w Zgorzelcu i podleg³ych mu poradniach ogólnych i

 specjalistycznych pracuje 1000 osób w tym 150 lekarzy. 
I na koniec, co jeszcze nie uda³o siê zrobiæ w szpitalu a uwa¿a Pani, ¿e 
jest to pilne. Jakie s¹ g³ówne przeszkody w optymalnym 
wykorzystaniu szpitala i iloœci udzielanych œwiadczeñ zdrowotnych 
dla pacjentów?  

G³ówna przeszkoda to zap³ata za wykonane œwiadczenia. 
Bogactwem naszego szpitala jest profesjonalna kadra i specjalistyczny 
sprzêt oraz ci¹gle poprawiaj¹ce siê warunki udzielania œwiadczeñ. 
Niestety nie mo¿emy w pe³ni wykorzystaæ tego potencja³u z powodu 
limitowania œwiadczeñ przez NFZ co powoduje ograniczenie dostêpnoœci. 
Nasz szpital jest przygotowany do 24 godzinnych œwiadczeñ, ka¿dy 
oddzia³ ma pe³ne zabezpieczenie dy¿urowe, przeszkod¹ s¹ tylko 
niewystarczaj¹ce œrodki przeznaczane z NFZ.
Dziêkujemy za rozmowê.

opr. M.D.

Goœcie podczas wizyty 
w nowej stacji dializ.

(Od lewej: Przew. Z.R. NSZZ 
“S” Jelenia Góra F. Kopeæ; 
Pose³ na Sejm R.P. R. 
Brodniak; Burmistrz M. 
Zgorzelec. R. Gronicz; Dyr. 
SP. ZOZ. Zgorzelec. Z. 
Barczyk. 


