Pol-Int

MONOGRAPH

Marcin R. Szczepański (2014)

Konflikt przemysłowy w Polskich Kolejach Państwowych w latach 1989-2005: podłoże,
przebieg, znaczenie polityczne
Published: 15.10.2016
Recommended by M.A. Peter Wegenschimmel

Publishing house

Wydawnictwo Adam Marszałek

Place of publication

Toruń

Page references

648 s

Language

Polish

ISBN: 9788377808443
History, Social Sciences
Deutsch

W rozprawie autor ustala źródła niepowodzeń reformy kolei w Polsce i niezadowalającej skuteczności prób
oparcia rozwiązania konfliktu o dialog społeczny. Praca ma również znaleźć odpowiedź na następujące pytania
badawcze: Jakie były w trakcie konfliktu stosunki między jego aktorami? Jak kształtowały się relacje między
poszczególnymi związkami w ramach strony pracobiorców? Jak i dlaczego się zmieniały? Jaką rolę odegrała w
konflikcie administracja przedsiębiorstwa i władze polityczne? Które ze związków były najaktywniejsze i co o tym
decydowało? Czym kierowały się związki w swych działaniach? Jak ewoluował interes strony pracobiorców i ich
przedstawicieli?
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