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20 Czerwca 2017

19 Czerwca 2017
Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego
W dniu 19 czerwca 2017 r. – w Pałacu Prezydenckim – odbyło się plenarne
posiedzenie Rady Dialogu Społecznego poświęcone przedstawieniu rekomendacji
zmian do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,826,posiedzenie-plenarne-rady-dialoguspolecznego.html

Trzy lata z niższym ZUS. Preferencyjne stawki dla 100 tysięcy
przedsiębiorców
Istnieje duża szansa, że osoby, które założyły działalność gospodarczą w 2016 r.,
będą płaciły preferencyjne stawki na ubezpieczenie społeczne (naliczane od 30
proc. minimalnego wynagrodzenia) do końca 2018 r. Czyli w najlepszym wypadku
nawet przez trzy lata od chwili zarejestrowania firmy.
Taką propozycję Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł w opinii do projektu
ustawy o tzw. małym ZUS, opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1051477,maly-zus-dla-nowych-przedsiebiorcow-niemniejszy-niz-ten-dzisiaj.html

Nowe uprawnienia dla partnerów społecznych. Pozycja RDS zostanie
wzmocniona
Wnioskowanie o wydanie interpretacji ogólnej w sprawach podatkowych oraz
opiniowanie programów i strategii – takie uprawnienia zyskają partnerzy społeczni.
W wielu kwestiach rząd i partnerzy społeczni nie osiągnęli jednak porozumienia.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1051382,partnerzy-spoleczni-rds-uprawnienia.html

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Kultury i Mediów
W dniu 20 czerwca 2017 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
odbyło się inauguracyjne posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds.
Kultury i Mediów, które prowadził Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w MKiDN..
Trójstronny Zespół Branżowy ds. Kultury i Mediów został powołany, na wniosek
strony społecznej Rady, Uchwałą nr 23 z dnia 19 stycznia 2017r. Zadaniem
zespołu jest wypracowanie wspólnych stanowisk w sprawach ważnych z punktu
widzenia polityki państwa wobec branży oraz interesów pracowników i
pracodawców.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,828,posiedzeenie-trojstronnego-zespolubranzowego-ds-kultury-i-mediow.html

O wsparciu dla rodzin w Sejmie
Minister Elżbieta Rafalska przedstawiła 20 czerwca w Sejmie propozycje zmian w
programie „Rodzina 500+”. Mają one zapobiegać nielicznym w skali, ale jednak
niepożądanym zachowaniom niektórych świadczeniobiorców. Polegają one m.in.
na dopasowywaniu przez niektórych rodziców dochodu do kryterium dochodowego
uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko,
deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania
dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby
niezamieszkujące w Polsce.
Projekt przewiduje również przeniesienie od 1 stycznia 2018 r., z rąk samorządów
województw do kompetencji wojewodów świadczeń rodzinnych, świadczeń z
funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych realizowanych w związku
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,8939,o-wsparciu-dla-rodzin-wsejmie.html
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Utrata pracy na skutek niewypłacalności pracodawcy. Będzie łatwiej
odzyskać pieniądze
Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zarekomendowała przyjęcie
projektu nowelizacji ustawy zakładającej przyspieszenie pomocy finansowej dla
pracowników, którzy stracili pracę wskutek niewypłacalności pracodawcy.
Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
przedstawił w czasie obrad komisji wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/utrata-pracy-na-skutek-niewyplacalnosci-pracodawcybedzie-latwiej-odzyskac-pieniadze,44754.html

106. sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy
Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, przewodniczył trójstronnej delegacji polskiej na 106. sesję
Międzynarodowej Konferencji Pracy (Genewa, 5 – 16 czerwca 2017 r.), w której
uczestniczyło ponad 6000 przedstawicieli rządów, organizacji pracodawców i
związków zawodowych z 187 państw członkowskich Międzynarodowej Organizacji
Pracy.
Minister S. Szwed wziął udział w obradach plenarnych Konferencji, wygłaszając 5minutowe wystąpienie w ramach dyskusji nad raportem Dyrektora Generalnego pt.
„Praca w dobie zmiany klimatu: zielona inicjatywa”, którym odniósł się do trzech
inicjatyw związanych ze zbliżającym się stuleciem MOP: zielonej inicjatywy,
inicjatywy „kobiety w pracy” i inicjatywy „przyszłość pracy”, przedstawiając w
szczególności polskie rozwiązania związane z godzeniem życia zawodowego i
rodzinnego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,827,106-sesja-miedzynarodowej-konferencjipracy.html

21 Czerwca 2017
MŚ: stawki za wodę dla mieszkańców bez zmian do 2019 r.
Wprowadzenie nowego Prawa wodnego nie przewiduje skokowych podwyżek
opłat za pobór wody dla mieszkańców, nie zmienią się one do 2019 r. - zapewnia

resort środowiska. Dodaje, że jeśli zajdzie konieczność, to wzrosną one stopniowo
i to dopiero po wykonaniu analiz.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/ms-stawki-za-wode-dla-mieszkancow-bez-zmian-do2019-r/s2cl5y

Karta nauczyciela: Związki protestują przeciwko niekorzystnym zmianom
Nie tylko ZNP, ale i pozostałe związki protestują przeciwko zmianom w Karcie
nauczyciela i systemie finansowania oświaty. Twierdzą, że w projekcie
pozostawiono niekorzystne dla nich rozwiązania.
Resort edukacji narodowej wciąż czeka, aż spłyną wszystkie uwagi do projektu
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1052174,karta-nauczyciela-zmianyzwiazki-zawodowe.html

Urzędy pracy będą premiowane za wyniki. Specjalny dodatek zostanie
przedłużony
Na kolejne lata zostanie przedłużony specjalny dodatek dla najbardziej aktywnych
urzędów pracy. Ten instrument obowiązuje do końca 2017 r. Musimy
go przedłużyć na kolejne lata - powiedział wiceministra rodziny i pracy Stanisław
Szwed.
Wiceminister udzielił w środę posłom informacji w sprawie efektywności polskich
urzędów pracy na wniosek klubu Kukiz'15.
http://www.pulshr.pl/kadry-w-administracji/urzedy-pracy-beda-premiowane-za-wynikispecjalny-dodatek-zostanie-przedluzony,44784.html

Spotkanie Prezydium RDS z Prezydium Senatu
W dniu 21 czerwca 2017 r. podczas spotkania Prezydium Rady Dialogu
Społecznego z Prezydium Senatu i przewodniczącymi senackich komisji
rozmawiano o dialogu społecznym i jego przyszłości.
http://rds.gov.pl/aktualnosci/spotkanie-prezydium-rds-z-prezydium-senatu/
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22 Czerwca 2017
Nowy Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
Sprawozdawczo-wyborczy Kongres Rzemiosła Polskiego większością głosów (91
do 26 na 136 głosujących) zdecydował, że nowym prezesem Związku Rzemiosła
Polskiego na kolejną 4 letnią kadencję został Jan Gogolewski, członek Zarządu
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemieślniczej z Bydgoszczy, przedsiębiorca branży
spożywczej.
http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11765

Sejm o pracownikach sezonowych
22 czerwca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, która
modyfikuje przepisy regulujące dostęp cudzoziemców do polskiego rynku. Teraz
ustawa zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Senat.
Termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2018 roku. Zatem do końca 2017 r.
zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.
Ponadto do końca 2018 r, będzie obowiązywał tzw. okres przejściowy, czyli
możliwość pracy cudzoziemca – nie dłużej niż do końca 2018 r. - na podstawie
oświadczenia zarejestrowanego w PUP przed końcem 2017 roku.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8942,sejm-o-pracownikachsezonowych.html

Zakaz handlu w niedzielę. Nie ma porozumienia rządu ze związkowcami
Projekt ograniczający sprzedaż w niedziele utknął w Sejmie. Aby ograniczenia
zaczęły obowiązywać od 1 stycznia, ustawa ograniczająca handel w niedziele
powinna być uchwalona jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi. W przeciwnym
razie trudno byłoby zapewnić branży minimalny czas potrzebny jej do
przygotowania się na tak ważne zmiany.
Projekt wymaga znacznie głębszych zmian niż tylko te zaproponowane przez
wnioskodawców. Przede wszystkim nie zakłada on nowelizacji kodeksu pracy.

Minister Rafalska: kolejna waloryzacja emerytur i rent w oparciu o wskaźnik
2,4 proc.
Kolejna waloryzacja emerytur i rent będzie w oparciu o wskaźnik 2,4 proc. i skutki
finansowe tej waloryzacji wyniosą ponad 4 mld 800 tys.- powiedziała w czwartek
szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.
http://praca.wnp.pl/rafalska-kolejna-waloryzacja-emerytur-i-rent-w-oparciu-o-wskaznik-2-4proc,300725_1_0_0.html

Sejm o "Za życiem"
Ustanowiony 20 grudnia 2016 r. Program „Za życiem” wspiera rodziny z osobami
niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujące niepełnosprawne dzieci.
Realizacja programu wymaga nowelizacji kilku ustaw. Przyjęta przez Sejm ustawa
jest I etapem realizacji tego programu, drugi etap – zostanie wprowadzony
kolejnym projektem ustawy, której przyjęcie zaplanowano w IV kw. 2017 r.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,8941,sejm-o-za-zyciem.html

23 Czerwca 2017
Partnerzy społeczni proponują zmiany w Krajowym Funduszu Szkoleniowym
Umożliwienie korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
wszystkim osobom/podmiotom odprowadzającym składkę na Fundusz Pracy,
dofinansowanie szkoleń w zakresie tzw. umiejętności miękkich, które są w coraz
większym stopniu potrzebne na rynku pracy, wprowadzenie górnego limitu
rocznego dofinansowania dla firmy, który byłby zróżnicowany ze względu na jej
wielkość - rekomendują związkowcy i pracodawcy, członkowie Rady Dialogu
Społecznego.
http://www.kadry.abc.com.pl/aktualnosci/partnerzy-spoleczni-proponuja-zmiany-wkrajowym-funduszu-szkoleniowym,112068.html

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1052493,zakaz-handlu-w-niedziele.html
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26 Czerwca 2017
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego
Górników
W dniu 26 czerwca 2017 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się
posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników,
Głównym punktem spotkania był Program dla sektora górnictwa węgla
kamiennego 2016-2030”. Program określający przyszłość polskiego górnictwa,
również w kontekście krajowej polityki energetycznej, został przygotowany przez
powołany specjalnie do tego zespół złożony z przedstawicieli strony rządowej,
strony pracodawców, strony związkowej oraz parlamentarzystów.
Następnie przekazano informacje na temat aktualnej sytuacji ekonomicznofinansowej górnictwa węgla kamiennego. Podczas posiedzenia omawiano także
sytuację związaną ze sprzeciwem Polski wobec unijnego pakietu zimowego, w
stosunku do którego Polska wszczęła w maju tzw. procedurę żółtej kartki.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,831,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-dsbezpieczenstwa-socjalnego-gornikow.html

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy
W dniu 26 czerwca 2017 r. w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Brukselskiej 7
odbyło się na prośbę związków zawodowych „nadzwyczajne” posiedzenie Zespołu
problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.
W pierwszej części spotkania dyskutowano na temat projektu ustawy o zmianie
niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.
Następnie dyskutowano nad rządowym projektem ustawy - przepisy
wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,829,posiedzenie-zespolu-problemowego-radydialogu-spolecznego-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html

GUS: bezrobocie w maju wyniosło 7,4%
W poniedziałek GUS podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego w maju spadła do
7,4 proc. z 7,7 proc. w kwietniu i jest na poziomie najniższym od kwietnia 1991 r.
Według GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w
maju br. 1 mln 202,1 tys. wobec 1 mln 252,7 tys. osób w poprzednim miesiącu.
Spośród zarejestrowanych bezrobotnych w maju 649,4 tys. stanowiły kobiety.
(PAP)
http://www.kadry.abc.com.pl/aktualnosci/bezrobocie-ponizej-7-proc-to-mozliwe,112139.html

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego
W dniu 26 czerwca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
odbyło się czwarte posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego.
Przekazano informację na temat pierwszego spotkania Zespołu Roboczego ds.
Krajowego Transportu Drogowego.
Pozostałą część spotkania zdominowała problematyka nowelizacji ustawy o
transporcie drogowym w zakresie dostosowania do rozporządzenia (UE) 403/2016,
a także kontynuacja dyskusji na temat nowego modelu wynagradzania kierowców,
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,832,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-dstransportu-drogowego.html

Wspólne posiedzenie Zespołów Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i ds. ubezpieczeń społecznych
W dniu 26 czerwca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się wspólne posiedzenie zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego ds.
budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i ds. ubezpieczeń społecznych.
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
 Informacja Ministerstwa Finansów na temat: Założeń projektu budżetu państwa
na 2018 r. w tym prognozowanych wielkościach makroekonomicznych
stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok
2018.
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 Dyskusja nad wypracowaniem wspólnego stanowiska na temat zwiększenia
wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2018 r. zgodnie z art.
89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Partnerzy społeczni w trakcie posiedzenia nie uzgodnili wysokości wzrostu
wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2017 r.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,830,wspolne-posiedzenie-zespolow-rady-dialoguspolecznego-ds-budzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych-i-ds-ubezpieczenspolecznych.html

ZUS ostrzega przed outsourcingiem
Firmy zamierzające skorzystać z outsourcingu pracowniczego powinny zwrócić
szczególną uwagę na skutki zawierania tego rodzaju umów, czytamy w
komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W wielu przypadkach na podstawie tych umów, nie dochodzi do faktycznego
przejęcia pracowników w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy, a jedynie do obsługi
kadrowo-płacowej polegającej na wypłacie pracownikom wynagrodzenia przez
firmy oferujące usługi tzw. „outsourcingu pracowniczego”.
http://www.kadry.abc.com.pl/aktualnosci/zus-ostrzega-przed-outsourcingiem,112171.html

27 Czerwca 2017
Deputaty węglowe: Górnicy-emeryci zniecierpliwieni. Związkowcy apelują do
premier i grożą strajkiem
Górnicze centrale związkowe zwróciły się do premier Beaty Szydło o interwencję
ws. przyspieszenia prac legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy o
ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i
rencistów górniczych - podała górnicza Solidarność.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/deputaty-weglowe-gornicy-emeryci-zniecierpliwienizwiazkowcy-apeluja-do-premier-i-groza-strajkiem,44926.html

28 Czerwca 2017
Wiceminister Szwed pozytywnie o propozycji rozszerzenia kompetencji PIP
Osobiście dobrze oceniam pomysł, aby Państwowa Inspekcja Pracy mogła wydać
nakaz przekształcenia tzw. umowy śmieciowej w umowę o pracę; nie wydaje mi
się, aby ta propozycja negatywnie wpłynęła na rynek pracy - ocenił dla PAP
wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.
http://www.kadry.abc.com.pl/artykuly/szwed-pozytywnie-o-propozycji-rozszerzeniakompetencji-pip,112096.html

29 Czerwca 2017
Sposób określania temperatury, w której pracują górnicy - na razie bez zmian
Kwestionowane przez górnicze związki nowe zasady określania temperatury pod
ziemią mają być zmienione. Do czasu wprowadzenia zmian temperatura w
wyrobiskach ma być określana na dotychczasowych zasadach - ustalono w
czwartek podczas spotkania w Wyższym Urzędzie Górniczym.
1 lipca wchodzą w życie przepisy, dotyczące m.in. sposobu określania w
kopalniach tzw. temperatury zastępczej klimatu. Według związkowców, zmiany
spowodują, że spora grupa górników zatrudnionych w trudnych warunkach
klimatycznych, w temperaturze powyżej 28 stopni Celsjusza, będzie musiała
pracować dłużej.
http://gornictwo.wnp.pl/sposob-okreslania-temperatury-w-ktorej-pracuja-gornicy-na-raziebez-zmian,301337_1_0_0.html

Praca na czarno? Jest nowy sposób: syndrom pierwszej tygodniówki
W razie kontroli firma i zatrudniony bez umowy twierdzą, że właśnie zawarli ustne
zlecenie i mają siedem dni na zgłoszenie do ZUS.
To tzw. syndrom pierwszej tygodniówki. W razie ujawnienia pracy na czarno (czyli
bez potwierdzenia na piśmie i zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego) obie
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strony tłumaczą, że podwładny pracuje dopiero od kilku dni na podstawie ustnej
umowy zlecenia.

30 Czerwca 2017

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1054067,pip-praca-na-czarnozglaszanie-zatrudnienia-do-zus.html

Górnictwo: wkrótce rozmowy o wypłatach
W spółkach węglowych ruszą wkrótce negocjacje dotyczące nowych zasad
wynagradzania pracowników. Po ostatnim kryzysie na rynku węgla o kompromis
ze związkowcami może być łatwiej - pisze piątkowa (30 czerwca) Rzeczpospolita.

Wyjaśnienia dotyczące sieci szpitali
Sieć szpitali nie zmienia podstaw systemu powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego w Polsce.
Pacjenci zachowają miejsca w kolejkach.
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-dotyczace-sieci-szpitali/

Senat przyjął ustawę o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia
29 czerwca br. Senat przyjął bez poprawek ustawę o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta
po upływie okresu przejściowego – do końca 2021 r. Zgodnie z ustawą najniższe
wynagrodzenie zasadnicze ustalone będzie jako iloczyn współczynnika pracy dla
danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku
poprzedzającym.
W ciągu 5 lat do pracowników służby zdrowia trafi dodatkowe 16,8 mld złotych.

http://nettg.pl/news/143586/gornictwo-wkrotce-rozmowy-o-wyplatach

Ruszyły prace nad aktualizacją Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
29 czerwca br. zainicjował prace międzyresortowy Zespół ds. Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR). To jeden z 9 zespołów zadaniowych,
których celem jest aktualizacja krajowych strategii rozwoju w celu dostosowania
ich do zapisów przyjętej 14 lutego br. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju. Spotkaniu przewodniczył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.
https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/ruszyly-prace-nad-aktualizacja-krajowej-strategiirozwoju-regionalnego/

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/senat-przyjal-ustawe-o-minimalnych-wynagrodzeniach-wsluzbie-zdrowia/

Posiedzenie zespołu doraźnego RDS ds. zamówień publicznych
W dniu 29 czerwca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień
publicznych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.
Tematyka posiedzenia obejmowała dyskusję nad propozycją stworzenia, w ramach
prac zespołu, założeń kodeksu dobrych praktyk zamówień publicznych dla branży
farmaceutycznej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,833,posiedzenie-zespolu-doraznego-ds-zamowienpublicznych.html
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