
Żądania pracowników reprezentowanych
przez NSZZ „Solidarność” i Inicjatywę Pra-
cowniczą:

1.
Godne zarobki dla wszystkich
pracowników: podwyższenie pod-

stawowej stawki godzinowej do co najmniej
25 zł netto dla pracowników poziomu
pierwszego (T1) przy zachowaniu równego
poziomu wynagrodzeń we wszystkich ma-
gazynach wchodzących w skład praco-
dawcy; jak też zbiorowego regulowania
wynagrodzeń w uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi.

2.
Sprawiedliwa ocena pracownicza:
bezterminowe zawieszenie Załącz-

nika nr 3 do Regulaminu Pracy (zniesienia
feedbecków) oraz rozpoczęcie procedury
ustalania jego treści z obydwoma organiza-
cjami związkowymi.

3.
Stabilność zatrudnienia: zatrud-
nianie bezpośrednio przez praco-

dawcę, bez pośrednictwa agencji pracy
tymczasowej i bez rocznych umów na czas
określony.

Akcja protestacyjna prowadzona w spo-
sób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludz-
kiemu, bez przerywania pracy, z
zastrzeżeniem przestrzegania obowiązują-
cego porządku prawnego, a nadto z posza-
nowaniem mienia pracodawcy i innych
pracowników będzie trwać do podpisania
porozumienia kończącego spór zbiorowy.

Polegać będzie ona m.in. na rozpo-
wszechnianiu materiałów związkowych do-

tyczących sporu zbiorowego oraz zgłoszo-
nych w nim postulatów wśród pracowników
zakładu pracy, zarówno przed wejściem do
zakładu pracy jak też wewnątrz zakładu
pracy poprzez ich udostępnianie w pomiesz-
czeniach socjalnych; oflagowaniu zakładu
pracy; rozwieszaniu plakatów wewnątrz za-
kładu pracy; organizowaniu pikiet.

facebook.com/solidarnosc.poznan/

Przez ostatnie cztery lata pol-
ski rynek pracy zmienił swoje
oblicze. Stabilne tempo
wzrostu gospodarczego prze-
kłada się na bardzo dobrą kon-
dycję rynku pracy. Stopa
bezrobocia notowana jest na
rekordowo niskich poziomach.
Rosną też wynagrodzenia Pola-
ków. Dzięki działaniom podej-
mowanym przez rząd poprawia
się sytuacja osób najsłabiej wy-
nagradzanych.

Bezrobocie
Liczba bezrobotnych zarejestro-
wanych w urzędach pracy 

w końcu 2018 r. wyniosła 969
tys. osób i była o 595 tys. osób
niższa  (o 38%) niż w końcu 2015
r. Po raz pierwszy od 28 lat (w

czerwcu 2018 r.) liczba bezro-
botnych spadła poniżej miliona. 

W Polsce od kilku lat notu-
jemy stopę bezrobocia niższą niż

średnia w Unii Europejskiej. Jest
to szczególne ważne, bo pamię-
tać należy, że tuż po wstąpieniu
w struktury unijne byliśmy kra-
jem o najwyższym wskaźniku
bezrobocia w UE, podczas gdy
dziś jesteśmy jednym z krajów o
najniższej jego wartości.

W 2015 r. stopa bezrobocia
dla osób w wieku produkcyjnym
wyniosła w Polsce 7,6 % wobec
9,6%. w UE 28.

W kolejnych latach również
następował spadek tego wskaź-
nika, tj. w 2018 r. wyniósł on 
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Pikieta w Amazonie    
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W poniedziałek 15 lipca br. przed firmą - magazynem Amazon POZ1 w podpoznańskich 

Sadach odbyła się pikieta. Pracownicy są w trakcie prowadzenia sporu zbiorowego, który

nie toczy się po ich myśli. 

Przypomnijmy naszą historię

W roku 2020 przypada
okrągła, 40. rocznica podpisa-
nia Porozumień Sierpnio-
wych, a tym samym narodzin
NSZZ „Solidarność”.  Od tam-
tego czasu pojawiło się sporo
publikacji naukowych doty-
czących powstania i działalno-
ści Związku. Są jednak
wydarzenia w naszej, związ-
kowej historii, które nie zos-
tały w sposób kompleksowy 
i rzetelny opracowane.

Intencją Zarządu Regionu
Wielkopolska NSZZ „Solidar-
ność” jest, by w formie kolejnych
Zeszytów  Historii NSZZ „Soli-
darność” Regionów: Wielkopol-
skiego, Leszczyńskiego 
i Pilskiego (tworzących obecnie
jeden Region Wielkopolska)
wydać materiał dokumentujący
działalność organizacji zakłado-
wych w roku 1980 oraz ustalić
listę delegatów na nasze I Walne
Zebranie Delegatów. Dla uspraw-
nienia i ujednolicenia tego opra-
cowania przekazujemy w załą-
czeniu ankietę (do pobrania na
www.solidarnosc.poznan.pl).

Prosimy wszystkich, którzy
wówczas współtworzyli „Soli-
darność” w zakładach pracy, 
o wypełnienie tej ankiety. W ten

sposób każdy z nas będzie w is-
tocie współtworzył wspom-
niane wyżej Zeszyty, a nade
wszystko przyczyni się do udo-
kumentowania historii NSZZ
„Solidarność”, jednej z najpięk-
niejszych kart we współczes-
nych dziejach historii narodu
polskiego. 

Apeluję również do organiza-
cji zakładowych powstałych 
w latach późniejszych o włącze-
nie się w zbieranie informacji. 
Z pewnością wśród członków
naszych rodzin lub znajomych
są osoby, które pracowały lub
zakładały Związek w tamtych
latach.  

Wiele z wówczas funkcjonu-
jących zakładów pracy obecnie
nie istnieje, zmieniło nazwy lub
formy organizacyjne, dlatego
każdy kontakt z tymi osobami
ma duże znaczenie dla opisania
historii „Solidarności” naszego
Regionu.
Jarosław Lange, 
przewodniczący Zarządu 
Regionu Wielkopolska 
NSZZ „Solidarność”

Ankietę można pobrać
ze strony: 
www.solidarnosc.poznan.pl

Rynek pracy zmienia oblicze

Rząd przyjął projekt zmiany
ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych,
przewidujący m.in. obniżenie
18-proc. stawki podatku PIT
do 17 proc. oraz podniesienie
kosztów uzyskania przycho-
dów dla pracowników - poin-
formował rzecznik rządu Piotr
Müller. Z obniżenia stawki
skorzysta 25 mln podatników,
zaś z podwyższenia pracowni-
czych kosztów uzyskania
przychodów - 12 mln pracow-
ników.

Ustawa przewiduje ponad
dwukrotne podniesienie kosz-
tów uzyskania przychodów dla
pracowników. Nowa podwyż-
szona wysokość kosztów uzys-
kania przychodów i obniżona
stawka podatku (17 proc.) wej-

dzie w życie z dniem 1 paździer-
nika 2019 r. - napisano 
w dokumencie.

- Zryczałtowane koszty uzys-
kania przychodów tzw. pracowni-
cze są  bardzo niskie i postulat ich
podniesienia był stałym elemen-
tem opinii Związku do projektów
budżetów od wielu lat. Poza tym
pracownicy nie mogą uwzględ-
niać w kosztach uzyskania przy-
chodu poniesionych przez siebie
np. kosztów szkoleń lub składki
członkowskiej w związkach za-
wodowych, a projekt Ustawy tego
niestety nie zmienia, pomimo
nierównego traktowania sytuacji
pracodawców i pracowników -
komentuje Katarzyna Zimmer-
Drabczyk, ekspert ds. dialogu i
polityki społecznej Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”.

Celem tych zmian jest spra-
wiedliwe obniżenie obciążeń
podatkowych dla wszystkich
podatników na skali podatkowej
oraz pozostawienie do dyspozy-
cji podatników większej ilości
środków pieniężnych. Benefi-
cjentami tych zmian będzie
około 25 mln podatników. Re-
forma stanowi kolejny krok 
w kierunku zmniejszenia klina
podatkowego (różnicy między
tym, co pracownik dostaje na
rękę a kwotą, którą na jego za-
trudnienie wydaje firma) oraz
uczynienia go bardziej spra-
wiedliwym - napisano w dołą-
czonej do projektu Ocenie
Skutków Regulacji.

- Nowelizacja nie została
skonsultowana z partnerami
społecznymi, pomimo że doma-

galiśmy się tego podczas opinio-
wania Wieloletniego Planu Fi-
nansowego Państwa oraz
założeń do budżetu państwa. 
W takiej sytuacji powstaje pyta-
nie, czy obniżenie o 1 punkt pro-
centowy stawki podatku 
z pierwszego przedziału skali
podatkowej tj. z 18% do 17% jest
wystarczające dla osób o niewy-
sokich dochodach? Potrzebna
jest kompleksowa zmiana 
w ustawie o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych - pod-
niesienie kwoty wolnej od
podatku, waloryzacja progów
podatkowych, zwiększenie jego
progresywności oraz poprawa
stabilności i przejrzystości sys-
temu podatkowego - mówi Ka-
tarzyna Zimmer-Drabczyk.
kz, pm, tysol.pl

Obniżenia stawki PIT Związki negocjują także 
w imieniu niezrzeszonych 

W trakcie trwania rozmów pła-
cowych w państwowej spółce
padło pytanie, czy niezrzeszony
pracownik może uczestniczyć
w negocjacjach płacowych?

Zgodnie z ustawą o związ-
kach zawodowych, działająca 
w firmie organizacja związkowa
lub wspólna reprezentacja
związków zawodowych nego-
cjuje podwyżki płac dla wszyst-
kich pracowników, także tych
niezrzeszonych. 

- Pojawiają się propozycje,
żeby negocjacje płacowe doty-

czyły tylko członków związku, 
a nie jak, wynika teraz z ustawy,
wszystkich zatrudnionych -
mówił w rozmowie z SW Jaro-
sław Lange, przewodniczący ZR
Wielkopolska NSZZ ,,Solidar-
ność”. - W Niemczech związki
negocjują podwyżki tylko dla
swoich członków. Problem jest
taki, że żaden pracodawca nie
odważy się podnieść wynagro-
dzenia tylko członkom związku,
a innym pracownikom nie, bo 

Koledze Leszkowi Namysłowi

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy
składają koleżanki i koledzy z Sekretariatu Ochrony Zdrowia 

Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
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w Polsce 3,9% i był o 3,1 pkt
proc. niższy niż w Unii.

Jak wynika z badania Euro-
statu z maja 2019 r., stopa bez-
robocia w Polsce wynosiła
3,8%., w krajach UE - 6,3%, 
a w krajach strefy euro – 7,5% 

Wzrasta liczba pracujących
Z Badania Aktywności Ekono-
micznej Ludności (BAEL) wy-
nika, że liczba pracujących 
w 2015 r. wyniosła 16,1 mln osób,
w 2018 r. wzrosła do 16,5 mln osób
czyli o 400 tys. osób. Wzrosła
także liczba pracowników na-
jemnych zatrudnionych na czas
nieokreślony, z 9,1 mln w 2015 r.
do prawie 10 mln w 2018 r.

Utrzymująca się wysoka
liczba pracujących to efekt m.in.
wysokiej liczby tworzonych
miejsc pracy. Jak wynika z pro-
wadzonego przez GUS badania
popytu na pracę w 2015 r. utwo-
rzono 595,8 tys. nowych miejsc
pracy, w 2016 r. – 618,8 tys., 
w  2017 r. – ponad 694 tys., 
a w 2018 r. – 717,8 tys.

Rosną też pensje Polaków -
średnio w tempie 7% rocznie.

Płaca minimalna w górę
Ustalając płacę minimalną na
2017 r. rząd podniósł ją z 1850 do
2000 zł. W 2018 r. minimalne
wynagrodzenie za pracę wyno-

siło już 2100 zł. W 2019 r. mini-
malne wynagrodzenie wynosi -
2250 zł, o 500 złotych więcej niż
jeszcze w 2015 r. To wzrost 
o prawie 30 proc.

Rząd proponuje podniesienie
minimalnego wynagrodzenia 
w przyszłym roku do poziomu
2450 zł.

Minimalna stawka godzinowa
Od 1 stycznia 2017 r. wprowa-
dzono minimalną stawkę godzi-
nową za wykonaną pracę na
podstawie określonych umów
cywilnoprawnych. Regulacja ta
została wprowadzona, aby ogra-
niczyć zjawisko nadużywania
umów cywilnoprawnych oraz
chronić osoby najniżej wyna-
gradzane. W pierwszym roku
obowiązywania nowej regulacji
minimalna stawka godzinowa
wynosiła 13 zł brutto. W 2018 r.
było to 13,70 zł. W 2019 r. - 14,70 zł.

Rada Ministrów proponuje
podniesienie minimalnej stawki
godzinowej w przyszłym roku
do poziomu 16 zł.

Likwidacja syndromu 
pierwszej dniówki
Kolejnym krokiem wpływającym
na poprawę sytuacji pracowni-
ków jest likwidacja syndromu
pierwszej dniówki. Od 1 września
2016 r. pracodawca został zobo-
wiązany do potwierdzania na
piśmie warunków wcześniej za-

wartej z pracownikiem umowy o
pracę w innej formie niż pisemna
– przed dopuszczeniem pracow-
nika do pracy. Regulacja w bar-
dziej skuteczny sposób
przeciwdziała zatrudnianiu pra-
cowników „na czarno”, czyli bez
pisemnego potwierdzenia wa-
runków wykonywania przez nich
pracy.

Inne zmiany
Zniesione zostały przepisy dys-
kryminujące pracowników ze
względu na staż pracy. Od 2017 r. 
wszyscy pracownicy – niezależ-
nie od stażu pracy – otrzymują
minimalne wynagrodzenie 
w jednakowej wysokości.
Wcześniej obowiązujące prawo
różnicowało wysokość mini-
malnej pensji ze względu na staż
pracy, co było niekorzystne
przede wszystkim dla ludzi mło-
dych – w pierwszym roku pracy
otrzymywali oni co najmniej
80% płacy minimalnej.

Od 2017 r. do minimalnej
pensji nie wlicza się też dodatku
za pracę w nocy. Rząd Ministrów
proponuje, żeby również doda-
tek za staż pracy nie miał
wpływu na wysokość minimal-
nego wynagrodzenia. Projekt
nowych przepisów został już
przyjęty przez Radę Ministrów.
Nowe prawo ma wejść w życie
od 1 stycznia 2020 r.
Źródło mrpips.gov.pl

Kilka gorących dni w lecie tylko
z pozoru było czymś zupełnie
normalnym. Tak naprawdę
ostatnia fala upałów stała się
ostatecznym i niezbitym dowo-
dem na to, że oto rozpoczął się
klimatyczny kryzys, będący
wstępem do globalnej apoka-
lipsy. W mediach tzw. głównego
nurtu jedyny spór w tej kwestii
dotyczył w zasadzie tego, czy już
lada moment przyjdzie nam
umrzeć bezpośrednio z powodu
gorąca i po prostu ugotujemy się
żywcem, czy raczej pomrzemy 
z głodu i pragnienia, bo roślin-
ność wypali do ostatniego ko-
rzonka, a zbiorniki słodkiej
wody wyparują co do kropelki.

Za to w jednej kwestii
wszyscy byli zgodni. Winnym
naszej rychłej zguby jest węgiel i
to w zasadzie wyłącznie ten wy-
dobywany w polskich kopal-
niach. Wszak wiadomo, że

wszyscy inni już dawno z węgla
zrezygnowali. Tacy np. Niemcy
odtrąbili ostatnio z wielką
pompą, że oto w imię ekologii,
aby ratować rodzaj ludzki przed
zagładą, zamknęli ostatnią ko-
palnię węgla kamiennego. Z roz-
targnienia i przez nieuwagę
zapomnieli dodać tylko, że
nadal na potęgę wydobywają
węgiel brunatny, czyli ten zde-
cydowanie bardziej „brudny” 
i nieprzyjazny misiom polar-
nym. Kopalnie odkrywkowe 
u naszych zachodnich sąsiadów
produkują go rocznie ok. 170
mln ton. Niemcy, gapy jedne,
zapomnieli też wspomnieć, że
choć węgla kamiennego już nie
kopią, to importują go najwięcej
w Europie (ponad 50 mln ton 
w 2017 roku).

Kto by tam jednak szukał
dziury w całym gdzieś za Odrą,
skoro dyżurny winowajca już
czeka na własnym podwórku 
i nie trzeba nigdzie za nim biegać.
Na dodatek pogoda sama dostar-
cza argumentów, a w razie czego
jakiś dyżurny ekspert z Green-
peacu czy innego WWF zawsze
chętnie kubełek pomyj na węgiel
wyleje. Łamy i czas antenowy
same się zapełniają, a klikalność
rośnie pod sufit. Do tego docho-
dzi to błogie uczucie, że jesteśmy
tacy nowocześni, ekologiczni 
i postępowi. W odróżnieniu od
tych nieuków i oszołomów, co
węgla bronią, wiemy doskonale,
że nie jest on nam do niczego po-
trzebny, bo przecież prąd bierze
się z gniazdka, a żeby w zimie
zrobiło się ciepło, wystarczy od-
kręcić kaloryfer.

Wszystko tak ładnie się ukła-
dało, aż tu nagle po kilku dniach
upały się skończyły i zamiast 
35 kresek na termometrze zro-
biło się ledwie 20 z małym ha-
czykiem. W lipcu to jednak
raczej kiepsko. Czy to oznacza,
że czeka nas epoka lodowcowa
i niebawem zamiast nad morze
będziemy jeździć w sierpniu na
narty? Skądże znowu! Zasada
jest następująca: gdy jest gorąco,
mamy kryzys klimatyczny 
i zaraz wszyscy zginiemy. Z kolei
kiedy robi się chłodno to nie ma
to nic do rzeczy, bo przecież po-
goda to nie to samo co klimat.
Tylko ostatni kretyn może
twierdzić co innego. Gdy gra
toczy się o przetrwanie ludzko-
ści, logika i zdrowy rozsądek nie
powinny stawać na przeszko-
dzie. 
Trzeci z Czwartą ;) 
solidarnosckatowice.pl

Antologia najpiękniejszych 
i najpopularniejszych pieśni
patriotycznych: wojskowych,
harcerskich, szkolnych i religij-
nych. Wśród nich lubiane 
i często śpiewane przez pokole-
nia Polaków: Błękitne zwińmy
sztandary, Góralu czy ci nie żal,
Idzie żołnierz borem, lasem. 

Do każdego tekstu dołączone
są linie melodyczne. Każda
pieśń została opatrzona unika-
towym opisem wyjaśniającym
genezę utworu lub nawiązują-
cym do historii naszego kraju.
Jest to znakomity sposób za
zgłębianie historii Polski, nie
tylko tej znanej powszechnie,
ale także faktów, które nie prze-
biły się do świadomości społe-
czeństwa. Publikacja zwraca
również uwagę na związki ko-
ścioła katolickiego z dziejami
Polski.

Czytelnik znajdzie w niej
wybór poezji patriotycznej

stworzonej przez narodowych
wieszczów A. Mickiewicza, 
J. Słowackiego, C.K. Norwida, 
a także odważnych i pełnych
tragizmu wierszy K.K. Baczyń-
skiego z okresu Powstania War-
szawskiego.

Książka jest wzbogacona 
o słownik pojęć patriotycznych
oraz poczet patriotów polskich,
w którym zostały ukazane syl-
wetki bohaterów narodowych. 

„Wielka księga patrioty” pro-
muje kulturę polską, znajomość
dziedzictwa narodowego, po-
zwala budować tożsamość każ-
dego Polaka, sprzyja
kształtowaniu postaw obywa-
telskich, oraz poczucia więzi
społecznej i solidarności.

Do książki zostały dołączone
dwie płyty CD pt. Najpiękniejsze
pieśni patriotyczne w wykona-
niu Chóru Polish Chamber Voi-
ces, nagrane w kaplicy św. Józefa
na Halach w Jasnej Górze.

Praca zbiorowa pod red. Pat-
rycji Szulc i Ireneusza Korpysia.

Cena 1 egz. brutto z wysyłką
– 149 zł. Przy zamówieniu więk-
szej liczby egzemplarzy korzys-
tne rabaty.
Dodatkowe pytania oraz 
zamówienia należy składać
na adres:  Jolanta Matlak,
Firma Globus, ul. Grota 
Roweckiego 10, 43-100 Tychy,
tel. 32 780 45 45 
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Rynek pracy zmienia oblicze Zlokalizowano przyczynę
globalnego ocieplenia

Książki, które warto mieć na swojej półce

„Wielka księga patrioty”

„Wszystko o Błogosławionym 
ks. Jerzym Popiełuszce.
Świadectwo budowania „wewnętrznego człowieka” 

To tytuł książki wznowionej
przez  wydawnictwo Świętego
Filipa z okazji zbliżającej się  
35. rocznicy męczeńskiej
śmierci Błogosławionego Księ-
dza Jerzego Popiełuszki. 

Bogato ilustrowana publika-
cja, która ukazała się pod patro-
natem Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”, zawiera Dekret

Papieski o uznaniu bł. ks. Je-
rzego  Patronem NSZZ „Solidar-
ności”, Litanię do bł. ks. Jerzego
oraz liczne komentarze odno-
szące się do osoby duszpasterza.

Cena promocyjna dla członków
„Solidarności”  - 1 egz. 5 zł brutto. 
Zamówienia można składać
pod nr tel. 697-777-555 lub na
rterszak@swietyfilip.pl

Związki negocjują także w imieniu niezrzeszonych 

za chwilę w związku byłoby 100
proc. pracowników, a to nie jest
na rękę pracodawcy.

Wspólnie skuteczniej 
W sytuacji, gdy u danego praco-
dawcy działa więcej niż jedna za-
kładowa organizacja związkowa,
wszystkie one powinny współ-
pracować ze sobą w interesie pra-
cowników. Potwierdza to art. 30
ust. 3 ustawy o związkach zawo-
dowych stanowiący, iż w spra-
wach dotyczących zbiorowych
praw i interesów pracowników
organizacje związkowe mogą
tworzyć wspólną reprezentację
związkową. W sprawach wyma-
gających zawarcia porozumienia
lub uzgodnienia stanowiska z or-
ganizacjami związkowymi, orga-
nizacje te przedstawiają wspólnie
uzgodnione stanowisko. Sposób
ustalania i przedstawiania tego
stanowiska przez każdorazowo
wyłanianą do tych spraw
wspólną reprezentację związ-
kową określa porozumienie za-
warte przez organizacje
związkowe. 

Do prowadzenia negocjacji
płacowych wymagana jest wie-
dza o kondycji finansowej pra-
codawcy, którą związki
zawodowe nie zawsze dyspo-
nują. Prawo żądania tych da-
nych przysługuje związkowcom
na podstawie art. 28 ustawy 
o związkach zawodowych.

- Cechą ,,Solidarności” jest to,
że zawsze siadając do negocjacji
bierzemy pod uwagę kondycję
firmy, a dopiero potem wystę-
pujemy z postulatem wzrostu
wynagrodzeń na określonym
poziomie. Jesteśmy związkiem
odpowiedzialnym, nie roszcze-
niowym. W sferze budżetowej
negocjacje są szczególnie trudne
ze względu to, że jest tam mało
środków – mówi Jarosław
Lange.  

Spór zbiorowy tylko z udziałem
związków 
W przypadku przedłużających
się negocjacji i braku porozu-
mienia, kolejny korkiem jest
wszczęcie sporu zbiorowego 
i prowadzenie rozmów 
z udziałem zewnętrznego me-
diatora. 

I tak jak o podwyżki mogą
wystąpić niezrzeszeni w zwią-
zek pracownicy, tak stroną 
w sporze zbiorowym może być
wyłącznie związek zawodowy.
Pracownicy nie mogą tworzyć
specjalnych pozazwiązkowych
organów do prowadzenia sporu.
Niedopuszczalne jest wszczęcie
sporu przez radę pracowników
czy też spontanicznie powołane
doraźnie różnego rodzaju komi-
tety, nawet gdy załoga utraciła
zaufanie do reprezentującego ją
związku zawodowego. Jeżeli
zatem określona grupa pracow-
ników, bez udziału związków
zawodowych, prowadzi spór
skierowany przeciw praco-
dawcy, nie jest to spór zbiorowy
w rozumieniu ustawy o rozwią-
zywaniu sporów zbiorowych.
Podjęcie sporu przez podmioty
pozazwiązkowe jest niezgodne
z prawem, a więc nielegalne.
Taki monopol związków zawo-
dowych w organizowaniu spo-
rów zbiorowych służyć ma
przeciwdziałaniu występowania
tzw. dzikich strajków, niekoor-
dynowanych przez nikogo. 
Anna Dolska 

ciąg dalszy ze str. 1

Nasze dni są już policzone, a zagłada nieunikniona. Kto na przełomie czerwca i lipca 

śledził tzw. wiodące media, wie dlaczego. 


