
IWW – Zwiazek Zawodowy Dla Wszystkich! 
 

Pracownicy Tego Swiata (IWW) to walczacy zwiazek dla wszyst-
kich pracownikow fizycznych. 
 

Jest to zwiazek jak zadny inny- rowny, demokratyczny I walczacy , ktory dazy do zjednoc-
zenia wszystkich pracownikow, ze wszystkich przemyslow ,we wszystkich krajach w 
‘Jeden Wielki Zwiazek’. 
 

 IWW nie bawi sie w biurokracje z wynagrodzeniam grubych ryb ktorzy beda robic brudne 
interesy z szefami za plecami czlonkow ktorzy zostana oszukani. 
  

 IWW ma zyczenie zjednoczyc pracownikow wzdluz  lini przemyslowych aby  nie zostali 
podzieleni  I wspolzawodniczyli ze soba w ich innych  zwiazkach zawodowych. 
 

 IWW nie moze Pana/Pani oszukac poniewaz jego przywodztwem jest wlasnie Pan/Pani-to 
czlonkowie podejmuja decyzje i maja ostateczne prawo glosu.  
 

 IWW nie bedzie probowalo sprzedac Panu/Pani  ubezpieczenia na zycie czy kart kredy-
towych, ale zaproponuje fachowa porade o prawach pracy i praktyczna pomoc kiedy Pan/
Pani doswiadczy jakiekolwiek klopotow zwiazanych z praca ,’czy ‘duzych’ czy ‘malych’. 
 

My wierzymy w pomoc pracownikom aby pomogli sobie poprzez zbiorowa organizacje, a 
nie wciagamy w sprzedaz uslug lub wspoldzialamy z pracodawcami poza Pana/Pani plecami. 
 

W skrocie IWW proponuje solidarnosc, bezposrednie dzialanie i wole wygra-
nia! 
 

Niskie Naleznosci!  Naleznosci sa placone wedlug skali, z niskim wynagrodzeniem lub 
bezrobociem czlonkowie placa tylko £1 na miesiac.  
 

Prawdziwa Demokracja! Wszystkie szersze decyzje zwiazku podejmowane sa przez 
referendum, kiedy miejsca pracy oraz filje IWW podejmuja wlasne decyzje o targowaniu sie
(tranzakcja,targowac sie) i strategjach. To prowadzi do zminimalizowania biurokracji  w 
naszym zwiazku a wynikiem tego jest stosunkowo tanie czlonkostwo. 
 

Przylacz sie!  Wszyscy pracownicy (wlaczajac bezrobotnych, rencistow, gospodyn do-
mowych i studentow) sa mile widziani  w IWW, niezaleznie od koloru, wieku, plci, orjen-
tacji seksualnej, religji, narodowosci. Tylko pracodawcy nie moga sie dolaczyc.  
 

Z czasem przylaczenia sie do zwiazku IWW Pan/Pani automatycznie otrzyma: 

• Bezplatna prenumerate Bread & Roses Chleb i Roze (nasz magazyn). 

• Kopje One Big Union Jeden WielkI Zwiazek broszurki. 

• Kopje Konstytucji IWW. 

• Oznake IWW. 

• Karte zwiazku zawodowego. 

• Wewnetrzne komunikaty IWW. 

• Prawo do bezplatnej Industrial Worker Pracownik Przemyslowy (naszej gazety). Prosze 
       zanaczyc na formularzu czy Pan/Pani chcialby/chcialaby otrzymywac to wydanie. 

IWW Formularz Czlonkostwa 
 

Czy Pan/Pani potwierdza, ze jest pracownikiem fizycznym bez mozliwosci kogos zatrud-
nienia lub zwolnienia? 
Czy Pan/Pani  zgadza sie abide przez konstytucje zwiazku zawodowego? 
Czy Pan/Pani chcialby/aby otrzymywac nasza gazetke, Industrial Worker, ktora jest bez-
platna dla naszych czlonkow? 
 

Prosze uzupelnic po angielsku 
 

Nazwisko _________________________________________ 
 

Imiona       _________________________________________ 
 

Adres  _________________________________________ 
 

                  _________________________________________ 
  
Kod Pocztowy _________________________________________ 
 

Telefon            _________________________________________ 
 

E-Mail  _________________________________________ 
 

Zawod        _________________________________________ 
 

Podpis    _________________________________________ 
 

Data  _________________________________________ 
 
Prosze zauwazyc: 
1) INasza polisa jest, aby nie wchodzic w uklady z Pana/Pani pracodawcami  w zwiazku z potraceniem naleznosci 
z wynagodzenia,oraz, ze zadne szczegoly danych Pana/Pani czlonkostwa  nie beda dzielone z nikim z zewnatrz  
tego zwiazku. 
2) Prosze wypisac czek lub zlecenie pocztowe na adres ‘IWW’. 
3) W pierwszym miesiacu nalezy zaplacic wpisowe, ktore pokrywa koszty administracyjne oraz  koszty karty 
czlonkowskiej, broszurki wprowadzajacej ‘Jeden Wielki Zwiazek’, oznake zwiazku I kopje konstytucji IWW. 
4) Jesli Pan/Pani ma dojscie do internetu prosze podac swoj adres emailowy.a my wyslemy informacje z broszurki 
5) Naleznosci moga byc placone zleceniem pocztowym – prosze zapytac o szczegoly. 
 

Naleznosc: £___________  Darowizna: £__________ Calkowita Zaplata: £______________ 
 

Po wypelnieniu, formularz z czekiem prosimy wyslac na adres: 

IWW, Unit 107, 40 Halford Street, Leicester LE1 1TQ 
 
Naleznosc jest placona wedlug Pana/Pani wynagrodzenia.  Prosze pamietac o dodatkowej zaplacie  odpowiednika 
neleznosci jednego miesiaca, ktora przeznaczona jest na koszty wpisowego.  To jest na pomoc w pokryciu kosz-
tow na materjaly ktore Pan/Pani otrzyma przy wpisowym. Na przyklad, aby sie wpisac i zaplacic za trzy miesiecze  
prosze nam przyslac odpowiednik czterech miesiecy naleznosci, ten pierwszy bedzie na pokrycie kosztu 
wpisowego. 

 Miesieczne Wynagodzenie   Miesieczna Naleznosc 
 

 bezrobotny       £1.00 
 do £650 brutto      £1.10 
 £651 do £1200 brutto     £3.30 
 wiecej niz £1200 brutto     £8.25 


