
- Jesteśmy organizacją mocno
stąpającą po ziemi, która ma
dużo do zaoferowania. Chcemy
zmieniać wizerunek Związku i
docierać do ludzi młodych ich
językiem – mówił po wyborze
Marcin Gallo. 

Jako pierwsze zadanie nowy
przewodniczący postawił sobie
objazd kraju, aby integrować te
sekcje, które już powstały oraz
wspierać powstawanie nowych.
Zapowiada powołanie pięciu
zespołów roboczych zajmują-
cych się: akcjami społecznymi,
współpracą z Radą Dialogu Spo-
łecznego, BHP, kontaktów z
uczniami i studentami oraz
współpracą z innymi związkami
zawodowymi, w tym z zagra-
nicy.

Kim jest Marcin i jak oceniają
go inni? Wstąpił do Związku
jeszcze w poprzedniej kadencji
w oddziale Poczty Polskiej w
Komornikach k. Poznania. To
rozdzielnia i oddział transpor-
towy. W ciągu kilku lat zbudo-
wał praktycznie od zera silną
organizację związkową. Obec-
nie jest we władzach „Solidar-
ności” Poczty Polskiej oraz
członkiem Zarządu Regionu
Wielkopolska.

- Marcin zaimponował mi
swoją aktywnością. W oddziale,
z którym od lat mieliśmy pro-
blemy, w którym było zaledwie
kilku członków, on zbudował w
ciągu zaledwie kadencji 300-
osobową, silną organizację – po-
wiedział Bogumił Nowicki,
przewodniczący „Solidarności”
w Poczcie Polskiej, do której na-
leży organizacja oddziałowa
Marcina Gallo. 

Nowicki charakteryzując M.
Gallo zwraca uwagę, że potrafi
on przede wszystkim rozma-
wiać z ludźmi i pomimo wielu
pomysłów, którymi nie raz
wprawia w konsternację wielo-
letnich działaczy, ma w sobie
dużo pokory.

- Kojarzę Marcina – mówi Ja-
nusz Zabiega, trener związkowy,
kierownik działu szkoleń KK.
Był uczestnikiem jednego ze

szkoleń. Sympatyczny gość. Ro-
zumie co to jest związek i wie,
jak go budować.

- Obserwuję ich od pierw-
szego spotkania, większość to
moi znajomi na Facebooku –
mówi o sekcji młodych Tadeusz
Majchrowicz, zastępca prze-
wodniczącego KK, który inicjo-
wał jej powstanie. Podczas
piątkowych wyborów mówił
żartem, że wraz z Ewą Zydorek,
sekretarzem KK, są rodzicami
chrzestnymi tej sekcji.

Pytany, jakie nadzieje wiąże z
powołaniem Krajowej Sekcji
Młodych Majchrowicz powie-
dział, że ma nadzieję, iż sekcja
stanie się miejscem, gdzie będą
mogli zaistnieć przyszli liderzy,
a także przyszli członkowie Ko-
misji Krajowej. 

Marcin Gallo zapowiada: –
Mamy dużo dobrych pomysłów
i będziemy chętnie o nich dys-
kutować. Jestem wdzięczny
starszym kolegom i koleżan-
kom, że pomogli stworzyć taką
strukturę. Dają zielone światło i
życzliwe wsparcie.

Pierwsze spotkanie nowego
Prezydium Krajowej Sekcji Mło-
dych odbędzie się  już w połowie
lutego. ml, b
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Prawie po 150 projekcjach filmu
„Solidarność według kobiet” i
ponad 50 spotkaniach w całej
Polsce oraz na świecie rozpo-
częła się dystrybucja tego doku-
mentu na płytach DVD.

Pełnometrażowy film doku-
mentalny „Solidarność według
kobiet”  opowiada historię kilku-
nastu odważnych Polek, których
mądrość, determinacja i zaanga-
żowanie w opozycję lat 80. wpły-
nęły na zmianę realiów
politycznych w Polsce. Jedną z
bohaterek filmu jest Ewa Zydo-
rek, która przez wiele lat była Se-
kretarzem ZR Wielkopolska, a
obecnie pełni funkcję Sekretarza
Komisji Krajowej. Tym, co spaja
dwie płaszczyzny filmu – histo-
ryczną i współczesną, jest postać
współreżyserki (wraz z Piotrem
Śliwowskim)  i narratorki - Marty
Dzido, urodzonej w 1981 r. sym-
bolicznej córki „Solidarności”.

Film można nabyć przez
stronę www.solidarnoscwed-
lugkobiet.com 

Cena - 29,99 zł brutto za
płytę. W przypadku zamówie-
nia hurtowego dystrybutor pro-
ponuje następujące rabaty: 
a przy zamówieniu od 10 do
100 sztuk cena jednostkowa =
21,99 zł brutto, 
a od 100 – 500 sztuk = 19,99 zł, 
a powyżej 500 sztuk = 17,99
złotych brutto. 

Film jest sprzedawany w wers-
jach: polskiej („Solidarność wed-
ług kobiet”), niemieckiej z
napisami lub lektorką („Die
Frauen der Solidarnosc”),  angiel-
skiej z napisami lub lektorką („So-
lidarity according to women”). 

Film powstawał w latach
2010-2014 z własnej inicjatywy
twórców: Marty Dzido i Piotra
Śliwowskiego, a jego ukończe-
nie było możliwe dzięki part-
nerstwu publiczno- prywatne-
mu z Instytutem Pamięci Naro-
dowej, koprodukcji z Instytutem
Adama Mickiewicza, Instytucją
Filmową Silesia Film i Europej-
skim Centrum Solidarności,
przy wsparciu Polish American
Congress Charitable Founda-
tion, International Visegrad
Fund, Fundacji Henricha Bölla,
Fundacji Obiektyw-Na, „Młoda
Polska” – Programu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, donatorów prywa-
tnych oraz uczestników crow-
dfundingu na WspieramKul-
ture.pl 

Więcej informacji na stronie:
www.solidarnoscwedlugko-
biet.com na profilu: pl-pl.face-
book.com/SolidarnoscWedlugKo
biet oraz bezpośrednio u produ-
centa i reżysera Piotra Śliwow-
skiego, tel. 606 488 729  mail: 
piotr.sliwowski@gmail.com

2 lutego br. Jarosław Lange spot-
kał się ze studentami II roku
Wydziału Technologii Drewna
Uniwersytetu Rolniczego w
Poznaniu. Takie wizyty w sie-
dzibie wielkopolskiej „Solidar-
ności” to już wieloletnia
tradycja. Każdego roku dr Wła-
dysław Kusiak organizuje spot-
kania studentów z instytucjami,
które mają wpływ na kształto-
wanie warunków pracy, m.in.
PIP i NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący wielkopol-
skiej „S” J. Lange wyjaśniał mło-
dym ludziom istotę działania
związku zawodowego, zasady
współpracy z pracodawcami,
mówił o uczestniczeniu
Związku w kształtowaniu prawa
pracy oraz dialogu społecznego. 

Kilkoro studentów, którzy
podejmowali już pracę, aby uzu-
pełnić skromny studencki bu-
dżet podzieliło się  swoimi
doświadczeniami. b

W ostatnich latach liczba zagra-
nicznych dyskontów spożyw-
czych w naszym kraju uległa
podwojeniu. Zachodnie sieci
handlowe stopniowo wypierają z
rynku rodzimy handel. Dominu-
jąca pozycja pozwala im dykto-
wać warunki zarówno polskim
producentom żywności, jak i pol-
skim pracownikom.

Na przełomie lat 80. i 90.
ubiegłego wieku, w tzw. okresie
transformacji, błyskawicznie
zmieniło się oblicze polskiego
handlu. Po dziesięcioleciach
życia w gospodarce stałego nie-
doboru pokłady niezaspokojo-
nego popytu w polskim
społeczeństwie były ogromne.
Nieskrępowany handel oraz do-
stęp do nieosiągalnych wcześ-
niej towarów stał się symbolem
przemian zachodzących w na-
szym kraju. Ludzie handlujący
czym się tylko da z polowych
łóżek lub bagażników samocho-
dów byli przedstawiani jako re-
prezentanci rodzącej się w
Polsce klasy kapitalistów. Ci pre-
kursorzy prywatnego handlu
detalicznego w Polsce, poza nie-

licznymi wyjątkami, nie zbili jed-
nak fortun na swojej działalno-
ści i nie zamienili bazarowych
stoisk na gabinety prezesów du-
żych sieci handlowych. Dzisiaj
rodzimy handel to plankton w
porównaniu z zagranicznymi gi-
gantami, takimi jak Biedronka,
Lidl czy Auchan. W wolnoryn-
kowej rzeczywistości zupełnie
nie poradził sobie również han-
del spółdzielczy, a jego potencjał
został niemal zupełnie roztrwo-
niony. O ile jeszcze w 1988 r. han-
del spółdzielczy skupiał ok. 60
proc. sieci sklepów w kraju, to

dekadę później było to już zaled-
wie 5 proc.

Wolnoamerykanka
Głód zachodnich produktów w
polskim społeczeństwie, niskie
koszty pracy oraz ogromna przy-
chylność polskich władz dla za-
granicznego kapitału
napływającego do naszego kraju
bez oglądania się na warunki, na
jakich zachodnie firmy wcho-
dziły na nasz rynek, sprawiły, że
bardzo szybko pojawiły się u nas
zagraniczne sieci handlowe.
Pierwszy w Polsce zachodni su-

permarket powstał w Warszawie
już w 1990 r. Należał on do pol-
sko-austriackiej firmy Billa Polen
powstałej w wyniku współpracy
austriackiej sieci Billa z nomen-
klaturową spółką Mitpol, której
współwłaścicielem był były se-
kretarz KC PZPR, a następnie po-
lityk SLD Sławomir Wiatr.

Pierwszy hipermarket w na-
szym kraju otworzyła dwa lata
później niemiecka spółka HIT. W
1995 r. super- i hipermarkety kon-
trolowały w Polsce 4 proc. po-
wierzchni handlowej. Dziesięć lat
później było to już ponad 25 proc.
- Wchodzeniu na nasz rynek za-
chodnich sieci handlowych nie
towarzyszyły żadne regulacje
prawne cywilizujące ten proces i
chroniące rodzimych przedsię-
biorców. Zagraniczne marki nie
tylko korzystały z różnego ro-
dzaju preferencji podatkowych,
ale również bardzo szybko pod-
porządkowały sobie polskich pro-
ducentów żywności, z jednej
strony narzucając im ceny na gra-
nicy opłacalności, a z drugiej wy-

„Solidarność 
według kobiet”

Spotkanie ze studentamiCzyj jest handel w Polsce?

ciąg dalszy na str.2

Młodzi z Wielkopolski 
we władzach krajowych
Na spotkaniu 29 stycznia młodzi związkowcy dokonali wyboru władz krajowych Sekcji. Przewodniczącym

został Marcin Gallo – szef Komisji Oddziałowej Pracowników Poczty Polskiej w Komornikach k. Poznania.

Konrad Dominiak z „S” w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu wszedł w skład Rady Sekcji, 

a Sabrija El Gadi - Krajewska z OM w Kompanii Piwowarskiej została członkiem Komisji Rewizyjnej.

Lider młodych związkowców Marcin Gallo (z lewej) oraz Konrad 

Dominiak.
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dłużając terminy płatności za za-
mówione towary. W ten sposób
bardzo często zagraniczne sieci
rozwijały się i otwierały nowe
sklepy za pieniądze polskich pro-
ducentów. Sytuacja, w której za-
chodnie podmioty są tak bardzo
uprzywilejowane kosztem rodzi-
mej branży nie ma zbyt wiele
wspólnego ani z wolnym ryn-
kiem, ani z uczciwą konkurencją
- mówi Alfred Bujara, przewodni-
czący Krajowego Sekretariatu
Banków, Handlu i Ubezpieczeń
NSZZ „Solidarność”.

Wypieranie z rynku
Z czasem niekontrolowana eks-
pansja zachodnich sieci, a w
szczególności ogromny wzrost
liczby dyskontów spożywczych
stopniowo zaczęły powodować
wypieranie z rynku drobnych,
rodzimych placówek handlo-
wych. Jak wynika z danych opub-
likowanych przez Polską Izbę
Handlu, o ile liczba hipermarke-
tów funkcjonujących na polskim
rynku ustabilizowała się w ciągu
ostatnich lat na stałym poziomie,
to liczba supermarketów, a
zwłaszcza dyskontów spożyw-
czych stale rośnie. Od 2008 do
2014 r. ich udział w ogólnej licz-
bie placówek handlowych w Pol-
sce uległ podwojeniu. W tym
samym czasie udział małych, ro-
dzimych sklepów na rynku spadł
o 13 proc.

Najwięksi gracze
Absolutnym potentatem w sekto-
rze dyskontów na polskim rynku
jest należąca do portugalskiego
koncernu Jeronimo Martins Bied-
ronka posiadająca ok. 2650 skle-
pów i zatrudniająca 55 tys.
pracowników. Tylko w 2014 r. sieć
zanotowała przychody na pozio-

mie niespełna 36 mld zł i otwo-
rzyła 211 nowych dyskontów.

Właścicielem franczyzowych
sieci supermarketów Delikatesy
Centrum, Lewiatan, Euro Sklep,
Groszek czy ABC jest Grupa Euro-
cash należąca do 2003 r. do Jero-
nimo Martins. Obecnie największe
udziały sięgające ponad 40 proc. w
Eurocash znajdują się w posiada-
niu Luisa Amarala, byłego pracow-
nika portugalskiego koncernu i
współtwórcy potęgi Biedronki w
naszym kraju.

Do niemieckiego kapitału na-
leżą obecne na polskim rynku
marki Lidl (520 dyskontów w Pol-
sce), Kaufland (ok. 190 placówek w
naszym kraju) i Aldi (ok. 100 skle-
pów w Polsce). Z Francji pochodzą
m.in. Auchan, Carrefour i sieć fran-
czyzowych marketów Intermar-
che. Auchan po przejęciu
funkcjonujących w naszym kraju
marketów Real jest obecnie naj-
większą siecią hipermarketów w
Polsce posiadającą 57 wielkopo-
wierzchniowych placówek hand-
lowych. Carrefour posiada w
Polsce ok. 800 sklepów w różnych
formatach. Intermarche ma ponad
220 sklepów w naszym kraju.

Brytyjskie Tesco jest właścicie-
lem 400 różnej wielkości sklepów
w Polsce, w których zatrudnia bli-
sko 30 tys. pracowników. Dyskon-
tów duńskiej marki Netto
funkcjonuje w naszym kraju ok.
350. Z kolei sieć Żabka, pod której
marką funkcjonuje ponad 3000
sklepów, należy do międzynaro-
dowego funduszu inwestycyjnego
Mid Europa. Warto zaznaczyć, że
w powyższym zestawieniu ujęte
zostały wyłącznie największe
sieci prowadzące handel niewy-
specjalizowany. Nie obejmuje ono
sieci marketów budowlanych czy
meblowych, które również w zde-
cydowanej większości należą do
zagranicznych właścicieli.

Lista sieci handlowych z pol-
skim kapitałem nie wygląda im-
ponująco na tle zagranicznych
konkurentów. Spośród liczących
się na rynku marek należy wy-
mienić posiadający ok. 280 skle-
pów Polomarket, Stokrotkę z ok.
250 placówkami oraz sieć Piotr i
Paweł będącą właścicielem ok.
100 supermarketów na terenie
kraju. Aby oddać skalę dyspro-
porcji pomiędzy rodzimym i za-
granicznym kapitałem w handlu
detalicznym, wystarczy powie-
dzieć, że łączna liczba sklepów
tych trzech polskich sieci jest
równa jednej piątej placówek na-
leżących do Biedronki.

Kosztem dostawców
i pracowników
Z powodu dominacji zagranicz-
nych gigantów w polskim handlu
cierpią nie tylko wypierani z
rynku właściciele małych skle-
pów i producenci żywności, któ-
rym zachodnie sieci narzucają
ceny na granicy opłacalności.
Tracą również pracownicy na-
jemni z branży handlowej. Jak
wskazuje przewodniczący hand-
lowej „Solidarności”, zagraniczne
markety tworzą co prawda nowe
miejsca pracy, ale jednocześnie
zabierają znacznie większą liczbę
etatów w rodzimym, lokalnym
handlu. - Jedno miejsce pracy w
dużym markecie powoduje likwi-
dację od 6 do 8 miejsc pracy w lo-
kalnym handlu. Trzeba również
zwrócić uwagę, że znaczna cześć
pracowników dużych sieci hand-
lowych jest zatrudniana w nie-
pełnym wymiarze godzin lub co
gorsza za pośrednictwem agencji
pracy tymczasowej - podkreśla
przewodniczący.
Łukasz Karczmarzyk

Za: „Tygodnik Śląsko-Dąbrowski
Solidarności” nr 3/2016

Przemysław Rzepecki, członek
Prezydium Zarządu Regionu
Wielkopolska, przewodniczący
Sekcji Branży Metalowców na-
szego Regionu i członek Sekre-
tariatu Krajowego tej branży
będzie reprezentował „Solidar-
ność”  jako delegat w CCMI tj.
Komisji Konsultacyjnej ds. Prze-
mian w Przemyśle z ramienia
IndustriAll European Trade
Union, gdzie jest członkiem Ko-
mitetu Polityki Przemysłowej
IPC.

IndustriAll European Trade
Union zrzesza niezależne i de-
mokratyczne związki zawodowe
reprezentujące pracowników fi-
zycznych i umysłowych w prze-
myśle metalowym, chemi-
cznym, energetycznym, górni-
czym tekstylnym, odzieżowym
i obuwniczym oraz związane z
tymi sektorami i działaniami.
Organizacja utworzona w Bru-
kseli 16 maja 2012 r. na Kongre-
sie zjednoczeniowym federacji
tych branż skupia ponad 8 mi-
lionów członków.

Komisja Konsultacyjna ds.
Przemian w Przemyśle (CCMI)
współpracuje między innymi z
Europejskim Komitetem Ekono-
miczno-Społecznym. Zakres
kompetencji CCMI obejmuje

działania Wspólnoty dotyczące
przemysłu węgla i stali oraz jego
łańcuchów produkcyjnych i
konsumpcji. Zakres ten był
stopniowo rozszerzony na prze-
miany w przemyśle w innych
branżach gospodarki oraz na
ich reperkusje w dziedzinie
środków polityki zatrudnienia,
polityki społecznej i struktural-
nej, polityki pomocy publicznej
i konkurencji, polityki badań i
rozwoju technologicznego,
ochrony środowiska i rozwoju
zrównoważonego, polityki
energetycznej i handlowej.

Szczególne miejsce w działa-
niach CCMI zajmują przemiany
zachodzące w przemyśle no-
wych państw członkowskich.
Najbliższy posiedzenie Komisji
CCMI odbędzie się 25 lutego br. 

- W ramach IPC IndustriAll
jestem w grupie roboczej, która
będzie przygotowywać wnioski
dotyczące m.in. cyfryzacji i digi-
talizacji przemysłu oraz nano-
technologii. Udział w pracach
europejskich struktur jest ważny,
bo daje nam bezpośredni dostęp
do dokumentów już na poziomie
ich tworzenia oraz umożliwia
wpływ na podejmowane decyzje
– mówi P. Rzepecki.  

EKE-S utworzony w 1957 r.,
to organ konsultacyjny Unii Eu-
ropejskiej, którego funkcją jest
doradztwo na rzecz głównych
instytucji UE - Komisji Europej-
skiej, Rady UE, Parlamentu Eu-
ropejskiego. 

Komitet opiniuje propozycje
legislacyjne UE oraz przedsta-
wia własne inicjatywy w spra-
wach, którymi należy się zająć.
Jednym z jego głównych zadań
jest budowanie pomostu mię-
dzy instytucjami UE a zorgani-
zowanym społeczeństwem
obywatelskim w poszczegól-
nych krajach.

W dyskusjach o efektywności
programu, jego kryteriach i
kosztach podnoszono, że 500 zł
powinno się otrzymać na każde
dziecko, a nie tylko od drugiego
wzwyż (rodziny o najniższych
dochodach, które dodatek
otrzymają też na pierwsze
dziecko), że program dyskrymi-
nuje samotne matki, że najbo-
gatsi nie powinni występować o
świadczenie itd. 

Program ma kosztować bu-
dżet państwa 17 mld zł. Wspar-
cie w 2016 r. otrzyma 2,7 mln
rodzin, a obsługą zajmą się
urzędnicy 2480 gmin i 380 po-
wiatów. Z tych 17 mld zł 1,5%
zabezpieczone jest w ustawie na
obsługę programu. 

Mimo wielu zarzutów ,,Ro-
dzina 500 plus” jest pierwszym
w Polsce programem socjalnym
skierowanym do wszystkich ro-
dzin, a nie tylko potrzebują-
cych. Wiele ankietowanych
osób deklarowało, że chciałoby
mieć więcej dzieci (w Polsce
ponad połowa rodzin z dziećmi
to 2+1), jednak hamulcem jest
sytuacja ekonomiczna rodziny.
Trudno dziś powiedzieć, czy
program spełni swój zasadni-
czy cel. Sceptycy twierdzą, że
jeśli podobny program nie
zwiększył dzietności w Nie-

mczech, to nie ma szans na
wzrost demograficzny także w
naszym kraju. Należy jednak
pamiętać, że stopa życiowa
tego kraju jest znacznie wyższa
od naszej. 

Dodatek w wysokości 500 zł
na dziecko na pewno będzie
odczuwalny dla wszystkich ro-
dzin, ale pozostaje jeszcze
kwestia bezpieczeństwa finan-
sowego. Wielu młodych rodzi-
ców pracuje na tzw.
,,śmieciówkach”, które nie gwa-
rantują im stałego zatrudnienia,
a często nawet średnich zarob-
ków. Dziecko to odpowiedzial-
ność i dodatkowe 500 zł nie
może wpłynąć znacząco na po-
prawę bezpieczeństwa finanso-
wego i zachęcić ich do
posiadania drugiego dziecka.

Świadczenia wypłacane ro-
dzicom lub opiekunom w
związku z wychowaniem dzieci
są przewidziane w ustawodaw-
stwie wszystkich państw UE i
stanowią odrębny dział zabez-
pieczenia społecznego obejmu-
jący świadczenia rodzinne.
Regulacje prawne dotyczące
świadczeń rodzinnych są bar-
dzo zróżnicowane w różnych
krajach pod względem wysoko-
ści, kryteriów wieku, zasad fi-
nansowania.

We Francji rodzicom z dwoj-
giem i więcej dzieci, niezależnie
od dochodu, przysługuje zasiłek
na drugie w wysokości: na 2
dzieci – 129,35 euro, na trzecie –
295,05 euro, na czwarte – 460,77
euro, na każde następne – 165,72
euro i dodatkowo na każde
dziecko +14 lat – 64,67 euro. 

W Irlandii świadczenie przy-
sługuje na dzieci do 16 r. życia, a
na uczące się do 18. Irlandczycy
dostają: na pierwsze dziecko –
135 euro, dwójkę – 270, trójkę –
405, czwórkę – 540, piątkę 675
euro. Rodzinom najuboższym
przysługuje również dodatek
rodzinny (FIS), który jest coty-
godniowym, wolnym od po-
datku świadczeniem dla osób
zatrudnionych posiadających
dzieci. Ponadto rodzinom naju-
boższym przysługuje dodat-
kowo 140 euro na dziecko.
Rodzice samotnie wychowujący
dzieci otrzymują jeszcze 100
euro miesięcznie. 

Zasiłek na dziecko na Węg-
rzech przysługuje na każde
dziecko do 18 lat, a jeśli się uczy
to do 23 roku życia. Na jedno
dziecko wypłacanych jest mie-
sięcznie – ok. 40 euro (12200 fo-
rintów), dwójkę – 48 euro, trójkę
i więcej dzieci – 52 euro. 
AD

Czyj jest handel w Polsce? Nasz głos w Europie 
jest ważny

Gorąca ustawa 
,,Rodzina 500 plus” 

ciąg dalszy ze str.1

We wtorek, 9 lutego Sejm ma przyjąć ustawę dotyczącą programu ,,Rodzina

500 plus”, mającego wpłynąć na poprawienie dzietności w naszym kraju, 

który pod względem przyrostu naturalnego znajduje się na szarym końcu 

światowej statystyki. 

1 procent
Jeśli zechcesz wspomóc Emilkę,

Oleńkę, Marysię, Amelkę 

lub Patrycję zajrzyj na:

www.solidarnosc.poznan.pl zakładka Podaruj 1% 

Nie trzeba nic wpłacać ani wypełniać żadnych 

dodatkowych formularzy. Wystarczy tylko zdecydować,

gdzie ma trafić 1% Twojego podatku i wpisać to

w rozliczeniu PIT. Jeżeli tego nie zrobisz, o Twoich 

pieniądzach będą decydować inni.  


