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Oświadczenie Związków Zawodowych Pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. 

W dniu 09.11.2016 r przedstawiciele Związków Zawodowych Pracowników WSP S.A. przyjęli 

zaproszenie pana Starosty na spotkanie, z którym wiązaliśmy duże nadzieje na konstruktywny dialog. Niestety 

nie udało nam się omówić postulatów mających na celu zakończenie sporu, który nigdy nie był Naszą inicjatywą 

i naszym celem. Nie możemy zrozumieć faktu, że Pan Starosta chce z nami rozmawiać jedynie w obecności 

swojego mocno kontrowersyjnego doradcy Wiesław Szostaka. Poniżej przedstawiamy Państwu listę 

postulatów, które na tym spotkaniu miały być omawiane. Pełna treść oświadczenia dostępna jest na stronie 

internetowej Szpitala pod adresem www.wspsa.pl.  

Józef Burdziak 

          Starosta Powiatu Tarnogórskiego 

Tematyka spotkania w dniu 09.11.2016 organizacji związkowych działających przy WSP S.A. ze Starostą Powiatu 

Tarnogórskiego. 

1. Sprostowanie informacji, które ukazały się w oświadczeniu Pana Starosty z dnia 04.11.2016: 

- „Przykra to sytuacja w momencie, gdy Szpitalowi grozi wrogie przejęcie, za długi, a ten przez kolejne 

zaniedbania Zarządu w ciągu roku stracił w różnych formach nawet 12 mln na inwestycje ?”. Skąd taka 

informacja i jakie dokumenty Pan posiada na potwierdzenie tych słów? Podkreślamy, iż na bieżąco 

otrzymujemy informacje na temat sytuacji finansowej Szpitala. Co kwartał do Wydziału Kontroli i 

Nadzoru Właścicielskiego przekazywane są sprawozdania o sytuacji finansowej oraz sprawozdania o 

strukturze zobowiązań. Zobowiązania nie oznaczają zadłużenia, długiem są zobowiązania wymagalne. 

2. Wyjaśnienie sprawy dotyczącej zabezpieczenia pożyczki w WFOŚiGW na termomodernizację 

budynków administracji i psychiatrii. Zabiegi zarządu o załatwienie tej sprawy toczą się od 01 lipca 

2016. Zarząd Spółki od  1 lipca 2016 prowadzi korespondencję ze Starostwem w sprawie przekazania 

nieruchomości, będącej w posiadaniu starostwa, na zabezpieczenie pożyczki. Do dnia dzisiejszego 

Szpital nie otrzymał odpowiedzi. 

3. Właścicielem Szpitala jest Powiat Tarnogórski, to zarząd Powiatu powinien dbać o rozwój 

infrastruktury, zatem całość inwestycji powinna być zrealizowana ze środków powiatu. To właściciel 

powinien mieć plan działania wobec Szpitala i konsekwentnie go realizować. Czy opracowane są takie 

plany i czy w budżecie na rok 2017 zaplanowano środki finansowe na ten cel. 

4. Został prawdopodobnie opracowany na polecenie Starosty audyt dotyczący możliwości przekazania 

aportu Szpitalowi. Domagamy się jego udostepnienia. 

5. Kiedy zgodnie z Uchwałą rady Powiatu z dnia 25 lutego 2010 r par. 5 otrzymamy budynek główny 

Szpitala? 

6. Przedstawienie planu spotkań Starosty z Zarządem Spółki, w których będą uczestniczyć organizacje 

związkowe. 

7. Samorząd otrzymuje pieniądze na profilaktykę zdrowotną. Jaka kwota z tego tytułu wpłynęła do 

szpitala?  

8. W świetle zarzutów wobec Pana W.Szostaka, które zostały przekazane do prokuratury, nie widzimy 

możliwości współpracy z wyżej wymienionym, aż do całkowitego wyjaśnienia prokuratorskiego. Wobec 

powyższego stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Aleksandra Trzaski jest kwestią 

sporną, która również wymaga wyjaśnienia. 

9. Wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie opracowania scenariuszy finansowania inwestycji w 

Szpitalu. Powołanie zespołu składającego się z merytorycznie przygotowanych pracowników szpitala i 

starostwa. 
 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony zdrowia 

http://www.wspsa.pl/

