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Obradujący na Malcie Komitet Wykonawczy Europej-
skiej Konfederacji Związków Zawodowych przyjął rezolu-
cję dotyczącą działań na rzecz podnoszenia najniższych wy-
nagrodzeń pracowniczych.

W dokumencie wskazuje się, że zapewnienie poprawy 
sytuacji gospodarczej na naszym kontynencie wymaga tego, 
aby płace stały się podstawowym narzędziem do zwalcza-
nia nierówności i zapewnienia uczciwej redystrybucji do-
chodów. Dynamika ich wzrostu powinna być kształtowana 
przede wszystkim przez instrumenty rokowań zborowych 
przy wykorzystaniu m.in. procedur „rozszerzania” efek-
tów porozumień zbiorowych. Należy dążyć do pozytywnej 
konwergencji płacowej między Wschodem i Zachodem, ze 
szczególnym uwzględnieniem niwelowania różnic wynagro-
dzeń w korporacjach ponadnarodowych operujących na obu 
tych obszarach. Rezolucja kładzie także mocny nacisk na 
konieczność zmiany podejścia do instytucji ustawowej pła-

cy minimalnej. Powinna ona zapewniać egzystencję i moż-
liwość godnego życia pracownikom oraz rodzinom, dlate-
go trzeba dążyć do tego, by płaca minimalna nie była niż-
sza niż 60 procent krajowej płacy średniej. Konieczne jest 
zapewnienie odpowiedniej przejrzystości zasad ustalania 
płacy minimalnej - jej części nie mogą stanowić żadne do-
datkowe świadczenia takie jak dodatki za nadgodziny, pra-
cę nocną czy stażowe.

- Przyjęcie tej rezolucji uważam za sukces, pracowaliśmy 
nad jej projektem w Komitecie koordynacji rokowań zbioro-
wych EKZZ i dyskusje były nieraz burzliwe ze względu na róż-
ne konteksty krajowych systemów ustalania płac - mówi Sła-
womir Adamczyk, szef Działu Branżowo-Konsultacyjnego 
KK. - Poza tym cieszy mnie, że uwzględniono wszystkie po-
prawki zgłoszone przez „Solidarność”, między innymi o po-
trzebie wyrównywania płac w korporacjach ponadnarodo-
wych - dodaje ekspert. /Źródło: tysol.pl/

We wrześniu 
br. odbędzie się 
j u b i l e u s z o w a 
XXXV Ogól -
nopolska Piel-
grzymka Ludzi 
Pracy na Jasną 
Górę, której to-
warzyszy hasło 
„Matka Sprawie-
dliwości Spo-
łecznej nauczy-
cielką miłosier-
dzia”. Jesteśmy 
zaszczyceni, że 
właśnie tę piel-
grzymkę organi-
zuje podbeskidzka „Solidarność”. Jej członkowie są odpo-
wiedzialni za duchowe i materialne przygotowania, za or-
ganizację i oprawę tego wydarzenia. Jednym z elementów 
tych przygotowań jest udział związkowców w peregrynacji 
Obrazu Matki Bożej Solidarności i relikwii błogosławione-
go księdza Jerzego Popiełuszki w parafiach na terenie całe-
go Podbeskidzia.

Obraz i relikwie gościły już w kilku parafiach Bielska-Bia-
łej i Śląska Cieszyńskiego. Teraz odbędzie się uroczysta inau-
guracja tej peregrynacji. Odbędzie się ona w środę, 3 maja o 
10.30 w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Ma-
ryi Panny w podżywieckim Wieprzu. Serdecznie zapraszamy 
do udziału w tej uroczystości członków i sympatyków nasze-
go związku wraz z pocztami sztandarowymi. 

Podnoszenie kwalifikacji i umiejęt-
ności negocjacyjnych oraz poszerzanie 
znajomości przepisów związkowych - to 
jedno z podstawowych zadań dla działa-
czy związkowych wszystkich szczebli, 
począwszy od organizacji zakładowych 
na władzach krajowych skończywszy... 

Mając powyższe na uwadze Dział 
Szkoleń ZR zachęca do uczestnic-
twa w najbliższych spotkaniach.  

Już w dniach 25 i 26 kwietnia odbędzie się wyjazdowe szko-
lenie pt. „Sztuka porozumiewania się”. Z kolei 16 i 17 maja 
planowane jest także wyjazdowe szkolenie ogólnozwiązko-
we, prowadzone przez naszych trenerów związkowych An-
drzeja Madydę i Michała Marka. Wciąż trwa przyjmowanie 
zgłoszeń na oba powyższe szkolenia.

- Pragnę przypomnieć, że przyjmujemy też informacje o za-
interesowaniu związkowców innymi tematami zajęć. Będziemy 
je organizować w miarę potrzeb i naszych możliwości, także 
w podregionach - mówi wiceprzewodniczący Zarządu Regio-
nu Stanisław Sołtysik, odpowiedzialny za związkowe szkole-
nia. Przypomina on, że warunkiem udziału w każdym szkole-
niu jest wcześniejsze pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa.

Obraz Matki Bożej Solidarności

ZAPRASZAMY !NASZA RADNA 

Rezolucja europejskich związków 

WSPÓLNA STRATEGIA PŁACOWA 

SZKOLENIA 
ZWIĄZKOWE 

SP: Czy związkowiec ma co robić w Samorządzie Wo-
jewódzkim? 

- Oczywiście, że tak. Zacznę od tego, że moje doświad-
czenie związkowe bardzo przydaje mi się w pracy w Sej-
miku. Poznałam u podstaw wiele problemów, z którymi te-
raz mogę się mierzyć, o których rozwiązanie mogę zabie-
gać. Z drugiej strony mam stały kontakt ze związkowcami, 
bo nie zrezygnowałam z działalności w „Solidarno-
ści” i to pozwala mi na bieżąco interweniować w 
sprawach istotnych dla pracowników. Tak było 
na przykład, gdy pojawiła się groźba sprzeda-
ży Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabi-
litacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. 
Jerzego Ziętka w Ustroniu czy pospiesznej pry-
watyzacji naszych uzdrowisk, między innymi w 
Goczałkowicach i Górkach Wielkich. Zagrażało 
to dalszej działalności tych placówek i nie wró-
żyło niczego dobrego, zarówno dla pacjentów jak 
i pracowników. W tych sprawach składałam inter-
pelacje i włączyłam się w działania, mające na celu 
wstrzymanie tych szkodliwych działań. Wspólnym 
wysiłkiem udało się! Na pewno duża jest w tym 
zasługa „Solidarności”, która zgłosiła sta-
nowczy protest, jak też naszych parlamen-
tarzystów, którzy wsparli nasze działania. 
Tu szczególne słowa uznania należą się 
senatorowi Andrzejowi Kamińskiemu, 
wiceministrowi Stanisławowi Szwedo-
wi oraz wojewodzie Jarosławowi Wie-
czorkowi, a także wicewojewodzie Ja-
nowi Chrząszczowi. W wielu innych 
sprawach i problemach mam możność 
korzystania z ich pomocy i życzliwości. 

SP: Udało się wspólnie uratować sanatorium w Gór-
kach Wielkich i Szpital Reumatologiczny w Ustroniu. Po-
dobnie było z bielską Biblioteką Pedagogiczną…

- Tak, zaangażowałam się w tę sprawę bo wszyscy by-
liśmy zaniepokojeni planami połączenia Biblioteki Pedago-
gicznej z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycie-
li. Pomysł ten nie miał żadnego racjonalnego uzasadnienia, a 
jedynie groził stopniową likwidacją Biblioteki Pedagogicz-
nej,  tak potrzebnej w naszym regionie. Tu również wspólne 
protesty i starania wielu osób przyniosły pożądany skutek. 

SP: Nie zawsze jednak Pani starania zwieńczone są 
sukcesem.

- Niestety tak. Czasem zderzam się z przysłowiową ścia-
ną. Zawsze jednak wierzę, że w końcu rozsądek i publiczny 
interes zwyciężą. Tak jest na przykład z przywróceniem po-
łączeń kolejowych z Cieszyna do Bielska-Białej i Katowic. 
W tej chwili te linie są praktycznie martwe, a bardzo przy-
dałyby się, głównie ludziom starszym i niezamożnym. Na-
pisałam w tej sprawie dwie interpelacje. Widzę, że sprawą 
tą coraz poważniej zaczynają interesować się powiaty. Może 

wspólnie działania doprowadzą do sukcesu. Podobnie jest 
ze zlikwidowaną Regionalną Stacją Krwiodawstwa w Biel-
sku-Białej. Na tej likwidacji bardzo straciło Bielsko, a także 
Częstochowa. Zwróciłam się w tej sprawie do premier Beaty 
Szydło, Ministra Zdrowia i wojewody Jarosława Wieczorka. 
Czas pokaże czy to się uda. Zaapelowałam też do Pani Pre-
mier o pomoc w sprawie kontraktu dla stacjonarnego hospi-

cjum w Bielsku-Białej oraz o włączenie do szpitalnej 
sieci Szpitala Reumatologicznego im. J. Ziętka w 

Ustroniu. Wierzę, że ten ze wszech miar potrzeb-
ny szpital do sieci się dostanie. Zwróciłam się 
również o do Ministra Infrastruktury o zamon-
towanie ekranów dźwiękochłonnych w Czecho-
wicach-Dziedzicach.

SP: Jak widać, są to bardzo różnorodne 
problemy i zagadnienia. Jak wynajduje Pani 
sprawy, które stają się przedmiotami Pani in-
terpelacji i interwencji? Zgłaszają je ludzie, 
instytucje?

- To bardzo różnie. Sama mam wiele pomysłów. 
Wielkie wsparcie mam również w mojej rodzi-

nie. Kopalnią wiedzy jest dla mnie udział 
w sesjach powiatowych. Tam słyszę o 
wielu konkretnych problemach, któ-
rym można wspólnie zaradzić. Zgła-
szają je też, oczywiście, osoby pry-
watne. O wielu rzeczach dowiaduję 
się z mediów. Tak było na przykład ze 
sprawą ratownictwa wodnego. Przera-
ziłam się fatalnym stanem zabezpie-
czenia ratowniczego na terenach po-
łudniowej części naszego Wojewódz-
twa. Już dwa razy występowałam w tej 

sprawie, ponieważ tu chodzi o ludzkie życie, które jest warto-
ścią bezcenną. Na tym nie można oszczędzać. 

SP: Czy jest jakaś interwencja czy sprawa, z której 
jest Pani szczególnie dumna?

Trudno jest wskazać jakąś jedną, konkretną sprawę, bo 
było ich bardzo dużo i każda przynosi satysfakcję, jeśli się 
uda doprowadzić ją do szczęśliwego finału. Na przykład upo-
mniałam się o remont mostu na granicy Żywca i Świnnej w 
ciągu drogi 945. Wiem, że rozpoczął się remont tego niezwy-
kle ważnego dla żywiecczyzny mostu. Cały czas dopominam 
się też o pieniądze na ratowanie muru oporowego bielskiego 
Zamku Sułkowskich. Napisałam w tej sprawie interpelację i 
czekam na odpowiedź. Upominam się również o remont dro-
gi i schodów prowadzących do Szpitala Kolejowego w Wil-
kowicach. Warto nadmienić, że w ubiegłym roku pozyskali-
śmy środki z Urzędu Marszałkowskiego na sprzęt dla Szpi-
tala Wojewódzkiego. Włączyłam się też w działania na rzecz 
poprawy finansowania kultury w Bielsku-Białej. Trzeba do-
dać, że dzięki współpracy z wieloma śląskimi urzędnikami, 
staram się zmienić postrzeganie naszego regionu przez wła-
dze śląskie i to się powoli udaje. 

SP: Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów 
oraz satysfakcji z działalności w Sejmiku samorządowym.

- Bardzo dziękuję za rozmowę, a korzystając z okazji skła-
dam wszystkim czytelnikom serdeczne życzenia wspania-
łych rodzinnych, radosnych i błogosławionych Świąt Wiel-
kanocnych. 

Minął rok, jak w ławach Sejmiku Województwa Śląskiego zasiada radna Ewa Żak, bezpar-
tyjna wiceprzewodnicząca „Solidarności” bielskiego Szpitala Wojewódzkiego i Regional-
nej Sekcji Ochrony Zdrowia, a także członek Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darność”. To okazja do dokonania krótkiego bilansu…

W Sejmiku dba o Podbeskidzie


