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Widziane od œrodka

Sytuacja w polskiej służbie zdrowia staje się coraz bardziej drama−
tyczna, również w naszym regionie. Wszystko wskazuje na to, że
rząd Platformy Obywatelskiej i PSL−u pisze scenariusz pod tytu−
łem: „Dramat polskiego pacjenta, dramat polskich szpitali”. Reży−
serem jest minister zdrowia Ewa Kopacz, a producentem premier
Donald Tusk, który mówił w exposé: − Przeprowadzimy reformę
służby zdrowia. Poprawi się pacjentom, pracownikom opieki zdro−
wotnej. Skończą się kolejki do specjalistów.
Ka¿dy widzi, jaka jest sytuacja dzisiaj: jedna wielka
klapa. Dzia³alnoœæ minister Kopacz to z jednej strony brak
koncepcji, brak strategii, wszechobecny chaos, bezw³ad organizacyjny i kompetencyjny, a z drugiej œwietne samopoczucie i twierdzenia, ¿e wszystko jest pod kontrol¹, a
winni s¹ - oczywiœcie - poprzednicy. Gdy we wrzeœniu w
Sejmie RP na wniosek Klubu Parlamentarnego Prawo i
Sprawiedliwoœæ odby³a siê debata na temat dramatycznej
sytuacji w s³u¿bie zdrowia, myœla³em, ¿e minister przeprosi Polaków, ¿e jej plan naprawy s³u¿by zdrowia nie
powiód³ siê i oœwiadczy, ¿e jej rola jako szefa tak wa¿nego resortu siê skoñczy³a. Niestety, po raz kolejny us³yszeliœmy atak na poprzedni rz¹d i równoczeœnie g³adkie s³owa, ¿e wszystko idzie w dobrym kierunku.
G³ówne pytania, które kierowaliœmy, dotyczy³y dramatycznej sytuacji w wielu polskich szpitalach. Pierwsze z
nich dotyczy³o utraty przez szpitale p³ynnoœci finansowej
i wzrostu zobowi¹zañ, niezap³aconych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia za tak zwane nadwykonania. Na koniec
pierwszego pó³rocza 2009 roku szpitale i przychodnie podobno mia³y ponad 9 miliardów z³otych d³ugów. Mimo ¿e

w czerwcu minister zdrowia i prezes NFZ z mównicy sejmowej gwarantowali zap³atê w stu procentach za nadwykonania, to sytuacja jest zupe³nie inna: NFZ nie wype³nia
tych zobowi¹zañ, a szpitale kieruj¹ sprawy do s¹dów, aby
odzyskaæ wydane œrodki finansowe. Dotyka to równie¿
szpitali z naszego regionu. Dodatkowo straszy siê dyrektorów sankcjami za przekroczenia w wydawaniu œrodków
na leczenie pacjentów. Przyk³adem mo¿e byæ bielski Szpital
Wojewódzki, gdzie marsza³ek województwa œl¹skiego grozi³ dyrektorowi sankcjami dyscyplinarnymi za przekroczenie wydatków.
Drugie pytanie dotyczy³o zamro¿enia zakresu œwiadczonych us³ug, w tym wyd³u¿enia kolejek do œwiadczeñ
specjalistycznych, zabiegów operacyjnych, a nawet likwidacji oddzia³ów. Przyk³adowo na Œl¹sku czeka siê ju¿ kilka lat na endoprotezy.
Trzecie pytanie, to tak zwany plan B ratowania polskich szpitali - nie doœæ, ¿e wymusza siê na samorz¹dach
przejmowanie i finansowanie placówek s³u¿by zdrowia,
przerzucaj¹c na nie odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo
zdrowotne, to jeszcze okaza³o siê, ¿e w 2009 roku nie ma

Co dalej z tysi¹cem miejsc pracy ?

Żywiecki Famed to firma z blisko dziewięćdziesięcioletnią tradycją. Różne były losy tego
zakładu, ale z pewnością ostatni rok należał do najtrudniejszych w jego historii. Co gor−
sza, ten trudny czas wciąż się nie skończył...
W 1921 roku w Zadzielu ko³o ¯ywca powsta³a Fabryka Mebli Stalowych „Wschód”. Na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych rozpoczê³a siê budowa nowego zak³adu w ¯ywcu,
gdy¿ Zadziele zosta³o skazane na zalanie wodami jeziora
¯ywieckiego. Przez lata zak³ad stale poszerza³ sw¹ ofertê,
specjalizuj¹c siê w produkcji sprzêtu szpitalnego. Sta³ siê
w koñcu najwiêkszym w kraju producentem takiego sprzêtu
- od prostych szafek szpitalnych po najnowoczeœniejsze,
sterowane komputerowo sto³y operacyjne i ³ó¿ka rehabilitacyjne. Wyroby z ¿ywieckiego Famedu znaleŸæ mo¿na w
placówkach medycznych ponad stu krajów œwiata.
W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku ¯ywiecka Fabryka Sprzêtu
Szpitalnego Famed przesz³a proces restrukturyzacji i prywatyzacji. Za³oga podjê³a próbê przejêcia maj¹tku zak³adu w leasing przez
spó³kê pracownicz¹. By³ to pomys³ w tamtym czasie bardzo popularny w polskich
przedsiêbiorstwach, ale równoczeœnie ma³o
realny - zwykle koñczy³o siê tylko na planach. W Famedzie sta³o siê inaczej. Utworzona zosta³a kasa prywatyzacyjna i spó³ka
pracownicza. - „Solidarnoœæ” bardzo mocno zaanga¿owa³a siê w realizacjê tych planów. Rozmowy trwa³y dwa lata. W koñcu siê
uda³o - opowiada Stanis³aw Skrzyp. Pracuje
w Famedzie od trzydziestu lat, a od 1993
roku jest przewodnicz¹cym zak³adowej „Solidarnoœci”. W kwietniu 1997 roku zosta³a
podpisana umowa leasingowa - maj¹tek zak³adu zosta³ oddany w leasing spó³ce pracowniczej z inwestorem strategicznym. Kilka miesiêcy po prywatyzacji zwi¹zki zawodowe wynegocjowa³y i podpisa³y z zarz¹dem firmy korzystny dla pracowników, obowi¹zuj¹cy
do dziœ uk³ad zbiorowy pracy.
Raty leasingowe, roz³o¿one na 10 lat, uda³o siê sp³aciæ
przed terminem. Te lata to sta³y rozwój firmy. W 1997
roku pracowa³o tam oko³o 360 osób. Po dziesiêciu latach
za³oga liczy³a ju¿ 1200 osób. Na pocz¹tku obecnej dekady
œrednia p³aca w zak³adzie przewy¿sza³a œredni¹ krajow¹.
Potem, wraz ze zwiêkszaniem zatrudnienia, œrednie zarobki
zaczê³y siê zmniejszaæ. W tamtych latach firma wci¹¿
zwiêksza³a jakoœæ i poszerza³a asortyment produkcji. Powstawa³y nowe zak³ady, w tym nowoczesny oddzia³ przy
ulicy Leœnianka, oddany do u¿ytku zaledwie dwa lata temu,

przeznaczony do produkcji najnowoczeœniejszych ³ó¿ek
szpitalnych.
Zaraz potem, niejako z rozpêdu, Famed przygotowa³
prospekt emisyjny, próbuj¹c zadebiutowaæ na warszawskiej
gie³dzie. Poniewa¿ nikt nie bi³ siê o akcje ¿ywieckiej spó³ki, nie dosz³o do gie³dowego debiutu. Zaraz potem zacz¹³
siê kryzys i gigantyczne skoki kursów walut. Ceny tanich
dot¹d dolarów i euro poszybowa³y w górê. To ca³kowicie
roz³o¿y³o finanse Famedu. Dla nikogo nie by³o pocieszeniem, ¿e przez b³êdne decyzje finansowe ze spó³k¹ rozsta³
siê jej prezes.

- Inwestycja na Leœniance nie dawa³a zaplanowanych
zysków. Nie zrealizowaliœmy planów sprzeda¿y z ostatnich
dwóch lat. A do reszty pop³ynêliœmy na tak zwanych opcjach
walutowych. Banki na wahaniach kursów walut zarobi³y
krocie, a my straciliœmy p³ynnoœæ finansow¹. Za³oga od
razu odczu³a to, bo pojawi³y siê k³opoty z wyp³at¹ wynagrodzeñ - opowiada Stanis³aw Skrzyp.
Pocz¹tkowo by³y to kilkudniowe poœlizgi z wyp³atami, potem zaczê³o siê p³acenie na raty. Temu wszystkiemu
towarzyszy³o uszczuplanie za³ogi. W tej chwili pracuje tam
oko³o 860 osób. Z jednej strony zarz¹d firmy nie przed³u¿a³ umów na czas okreœlony, z drugiej - ludzie odchodzili
sami, nie godz¹c siê na zaliczkowe, g³odowe wyp³aty.
- W maju, gdy by³y coraz wiêksze problemy i opóŸnienia z p³acami, zwi¹zki zawodowe podpisa³y porozumienie

nic z zapowiadanych ponad 2,7 miliarda z³otych na dofinansowania, a w przysz³orocznym bud¿ecie te¿ trudno je
znaleŸæ.
Czwarte pytanie, to sprawa bud¿etu NFZ na 2010 rok.
Ju¿ wiemy, ¿e œrodków bêdzie co najmniej o pó³tora miliarda z³otych mniej w stosunku do roku bie¿¹cego. Dotyka to równie¿ Œl¹skiego Oddzia³u NFZ, któremu ju¿ na
ten rok brakuje dwustu milionów z³otych. W bud¿ecie pañstwa obni¿ono nak³ady na leczenie szpitalne oraz na specjalistykê, co spowoduje jeszcze wiêksze wyd³u¿enie kolejek do specjalistów i zabiegów operacyjnych szpitalnych,
dalsze wygaszanie oddzia³ów szpitalnych i ograniczanie
dostêpu do leczenia szpitalnego.
Pi¹te pytanie, to kwestia mno¿¹cych siê protestów pracowników s³u¿by zdrowia. Pozostaj¹ bez odpowiedzi akcja protestacyjna, og³oszona przez NSZZ „Solidarnoœæ”
na Œl¹sku, czy dramatyczny list otwarty Ogólnopolskiego Zwi¹zku Lekarzy w sprawie nieprzyjmowania chorych do szpitali, bo NFZ nie p³aci za ich leczenie. Mo¿na
zadawaæ jeszcze wiele pytañ, jednak jedno jest pewne i
oczywiste: na zdrowiu nie mo¿na oszczêdzaæ. Jest to niemoralne i nieetyczne. Rz¹d PO-PSL i premier Donald
Tusk s¹ bezpoœrednio odpowiedzialni za doprowadzenie
do zapaœci s³u¿by zdrowia. Tu nic nie pomog¹ zabiegi
PR-owskie i puste s³owa minister Kopacz. Trzeba podj¹æ
szybko decyzje, aby zwiêkszyæ œrodki na opiekê zdrowotn¹, aby Polacy mogli mieæ poczucie, ¿e nie zabraknie
pomocy medycznej dla nikogo z nas. Powtórzê jeszcze
raz: na zdrowiu nie mo¿na oszczêdzaæ, nawet w czasach
kryzysu. O tak¹ postawê apelujê do premiera Donalda
Tuska, do rz¹dz¹cej koalicji PO-PSL.
STANIS£AW SZWED

z zarz¹dem na temat tygodniowych zaliczek na poczet wyp³at. By³o to co tydzieñ dwieœcie z³otych netto. Co pewien
czas, g³ównie na skutek pokontrolnych decyzji Pañstwowej Inspekcji Pracy, za³oga dostawa³a wyrównania zaleg³ych zarobków - t³umaczy szef famedowskiej „Solidarnoœci”.
Sytuacja w firmie by³a coraz gorsza. W poprzednich
latach wielu pracowników, maj¹c sta³¹ i - wydawa³o siê pewn¹ pracê, siêgnê³o po kredyty. Teraz nie maj¹ szans,
by ze szcz¹tków dawnych pensji je sp³acaæ. Nawet jak nie
maj¹ ¿adnych kredytów, to i tak nie starcza im na prze¿ycie. Tymczasem zarz¹d spó³ki z nowym inwestorem strategicznym negocjuje z bankami roz³o¿enie zad³u¿enia na
raty i sposoby dalszego finansowania spó³ki. Co pewien
czas wydaje siê, ¿e ju¿, ju¿ siê uda...
- W sierpniu weszliœmy w spór zbiorowy z pracodawc¹.
Wiedzieliœmy, ¿e ludzie d³ugo tak nie wytrzymaj¹. Podpisaliœmy kolejne porozumienie, w którym zarz¹d zobowi¹za³ siê wznowiæ regularne p³acenie pe³nych wynagrodzeñ
od paŸdziernika oraz do wyrównania wszelkich zaleg³oœci
w trzech ratach do koñca tego roku. Niektórzy pracownicy
maj¹ zaleg³oœci jeszcze z kwietnia! - mówi Stanis³aw
Skrzyp.
Na mocy tego porozumienia na pocz¹tku wrzeœnia niemal ca³a za³oga dosta³a zapomogi z funduszu
socjalnego w wysokoœci od 320 do 400 z³otych. Du¿o gorzej by³o z realizacj¹ innych
punktów porozumienia. Wci¹¿ p³acone s¹ zaliczki na poczet bie¿¹cych pensji, wyrównywane na koniec miesi¹ca do poziomu po³owy
normalnego wynagrodzenia. Znakomita wiêkszoœæ za³ogi Famedu przebywa na urlopach postojowych, które s¹ p³atne w wysokoœci stu procent stawki osobistego zaszeregowania. - Jeœli sytuacja w najbli¿szym czasie siê nie zmieni, to rozpoczniemy akcjê protestacyjn¹. Nie
ma najmniejszego problemu, by zorganizowaæ
strajk, nawet okupacyjny, ale jest pewne, ¿e
to ca³kowicie pogr¹¿y nasz¹ firmê. Musimy
walczyæ o miejsca pracy, póki jest choæ cieñ
nadziei - mówi Stanis³aw Skrzyp.
Wci¹¿ jest szansa, ¿e dojdzie do porozumienia z bankami na temat restrukturyzacji
zad³u¿enia oraz do zapowiadanego od dawna dokapitalizowania spó³ki przez inwestora.
Zarz¹d podbeskidzkiej „Solidarnoœci” na bie¿¹co œledzi dramat pracowników ¿ywieckiej spó³ki. - Sytuacja
Famedu jest tragiczna. Z pewnoœci¹ mamy tam do czynienia z ludzkimi b³êdami, ale przede wszystkim z przejawem lichwiarskich praktyk banków. Niestety, na tym przyk³adzie widaæ te¿ ca³kowit¹ bezsilnoœæ rz¹du. By³y obietnice pomocy dla takich firm i na tym siê skoñczy³o. Za³oga i zarz¹d Famedu pozostali sami ze swymi problemami. A gra idzie o niebagateln¹ stawkê - o tysi¹c miejsc
pracy - mówi przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu, Marcin
Tyrna.
Do sprawy ¿ywieckiego Famedu na pewno jeszcze
wrócimy...

