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Holdingowego Układu Zbiorowego Pracy (HUZ) prowadzone były od 4 listopada.
W końcu, 17 listopada br. zawarto porozumienie, zgodnie z którym na okres 3 lat
(2015-2017) zostaną zawieszone niektóre punkty HUZ.

LISTOPAD
17 listopada 2014 r.
Jak budować przestrzeń dla dialogu społecznego w Polsce?
13 listopada 2014 r. w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja
zorganizowana przez Pracodawców Pomorza pt. „Jak budować przestrzeń dla
dialogu społecznego w Polsce?”. Konferencja stanowiła podsumowanie
wielomiesięcznej pracy nad diagnozą barier prawnych, kulturowych i społecznych,
na które napotyka dialog społeczny w Polsce i w regionie pomorskim, w ramach
projektu „Dialog społeczny w Polsce i województwie pomorskim, dobre praktyki
europejskie na przykładzie norweskim”
http://www.dobrewiadomosci.eu/relacje/3369-jak-budowa-przestrze-dla-dialoguspoecznego-w-polsce

"Pierwszy biznes-wsparcie w starcie": rząd chce pomóc młodym
przedsiębiorcom
Absolwenci szkół i uczelni, a także studenci ostatniego roku i bezrobotni, mogą od
dziś starać się o 75 tysięcy złotych nisko oprocentowanej pożyczki na rozkręcenie
biznesu. Rusza drugi etap rządowego programu "Pierwszy biznes-wsparcie w
starcie".
http://www.biztok.pl/biznes/pierwszy-bizneswsparcie-w-starcie-rzad-chce-pomoc-mlodymprzedsiebiorcom_a18774

Czy pieniędzy na reaktywację zawodówek wystarczy?
Będą pieniądze na rozwój szkolnictwa zawodowego. W nowej perspektywie
finansowej ministerstwo edukacji będzie miało na ten cel 120 mln euro, a w
budżetach marszałków województw znajdzie się 700 mln euro.
http://www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/1290256,Czy-pieniedzy-na-reaktywacjezawodowek-wystarczy

KHW pogodził się ze związkowcami. Ale deputatów i 14. pensji nie będzie
Po wielodniowych negocjacjach prowadzonych pomiędzy zarządem KHW SA, a
związkowcami doszło do podpisania porozumienia zawieszającego niektóre z
zapisów Holdingowego Układu Zbiorowego Pracy. Rozmowy dotyczące

http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/khw-pogodzil-sie-ze-zwiazkowcami-ale-deputatowi-14-pensji-nie-bedzie,22865.html

18 listopada 2014 r.
Kierunek zmian jest słuszny
Proponowane przez resort pracy zmiany w Kodeksie pracy to wynik złożonej przez
Związek skargi do Komisji Europejskiej dotyczącej nadmiernego wykorzystywania
terminowych umów o pracę w Polsce.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie oceniło kierunek
proponowanych zmian, które mają ograniczyć nadmierne wykorzystywanie
terminowych umów o pracę.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/9590-kierunek-zmian-jestsluszny-prezydium-ocenilo-projekt-ustawy-o-kodeksie-pracy

Młodzi pozbawieni pracy potrzebują gwarancji powrotu na rynek pracy
Konieczne są gwarancje dla młodych ludzi, którzy zostaną bez zatrudnienia;
przedstawienie oferty dalszej nauki, zwiększania kwalifikacji lub stażu pozwolą im
szybciej wrócić na rynek pracy - wynika z raportu przygotowanego przez NSZZ
"Solidarność".
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mlodzi-pozbawieni-pracy-potrzebuja-gwarancjipowrotu-na-rynek-pracy

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
niektórych innych ustaw
Nowe rozwiązania przede wszystkim ułatwią przedsiębiorcom wykonywanie
działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi.
Wprowadzone regulacje zapewnią zniesienie lub ograniczenie niektórych
uciążliwych i zbędnych obowiązków dokumentacyjnych. Rezultatem tych działań
będzie także obniżenie kosztów prowadzonej działalności przez firmy.
Przedmiotem nowelizacji jest także udoskonalenie istniejących przepisów i ich
łatwiejsze stosowanie.
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https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-ozmianie-ustawy-o-podatku-akcyzowym-oraz.html

Rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
Rada Ministrów powołała pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji sektora
górnictwa węgla kamiennego. Do jego zadań należało będzie inicjowanie,
koordynowanie i monitorowanie działań z wynikających z restrukturyzacji sektora
węgla kamiennego.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-w-sprawieustanowienia-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-1.html

Górnictwo: na Zespole Międzyresortowym o tragicznej kondycji branży
- Prawie przez pięć godzin obradował we wtorek, 17 listopada, w Warszawie
Międzyresortowy Zespół ds. Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w
Polsce. Obok przedstawienia nowego pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji
górnictwa najważniejszym tematem spotkania była informacja o sytuacji branży.
http://www.nettg.pl/news/125321/gornictwo-na-zespole-miedzyresortowym-o-tragicznejkondycji-branzy

19 listopada 2014 r.
Rozmowy Kopacz z górnikami: będzie modyfikacja planu naprawczego,
koniec protestu
Premier Ewa Kopacz spotkała się we wtorek po południu z przedstawicielami
związków zawodowych działających w Kompanii Węglowej. Rząd zapowiada
modyfikacje planu naprawczego, deklaruje, że nie chce dosypywać pieniędzy do
najgorszych kopalń. Górnicy zakończyli okupację Kompanii Węglowej
http://www.polskieradio.pl/42/3167/Artykul/1291411,Rozmowy-Kopacz-z-gornikami-bedziemodyfikacja-planu-naprawczego-koniec-protestu

GUS: wynagrodzenia i zatrudnienie rosną. Średnia pensja wyniosła ponad
3980 zł
Rosną płace i zatrudnienie w przedsiębiorstwach - wynika z danych Głównego
Urzędu Statystycznego. W październiku średnia pensja brutto w firmach

zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 3 980 złotych 92 grosze, czyli była
wyższa niż przed rokiem 3,8 procent.
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1292838,GUS-wynagrodzenia-i-zatrudnienierosna-Srednia-pensja-wyniosla-ponad-3980-zl

Lewiatan przedstawił 13 rekomendacji dla rządu
Konferencja „Polska 2015-2020
Zbudowanie spójnego systemu wspierania innowacyjności, ułatwienie uzyskania
zwrotu VAT, likwidację nadmiernych ograniczeń i obowiązków związanych z
zatrudnianiem pracowników, czy umożliwienie pacjentom dopłat do świadczeń
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, rekomenduje rządowi na
ostatni rok działalności Konfederacja Lewiatan.
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2014/1/lewiatan_przedstawil_13_rekomendacji_d
la_rzadu_

20 listopada 2014 r.
Związki i zarząd PKN Orlen rozmawiali o zmianach w systemie pracy
O zmianach w systemie brygadowym spółek PKN Orlen rozmawiali w środę
przedstawiciele związków zawodowych, zarządu i rady nadzorczej płockiego
koncernu oraz ministerstwa skarbu państwa. Rozmowy - jak poinformowały PKN
Orlen i resort - mają być kontynuowane.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zwiazki-i-zarzad-pkn-orlen-rozmawiali-ozmianach-w-systemie-pracy

Warszawa będzie współpracować z przedstawicielami pracodawców
Współpraca przy opracowywaniu kierunków rozwoju miasta oraz wykorzystanie
potencjału akademickiego Warszawy - to niektóre z założeń listu intencyjnego ws.
współpracy podpisanego w czwartek przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz i
prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego.
Miasto i pracodawcy chcieliby upowszechnienia idei inteligentnych miast, w których
projekty technologiczne podnosiłyby jakość życia mieszkańców i sprzyjały
powstawaniu nowych miejsc pracy. Podkreślono także chęć wsparcia dla
powstawania nowych firm, w tym dla inicjatyw start-up.
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http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/warszawa-bedzie-wspolpracowac-zprzedstawicielami-pracodawcow

Stanowisko organizacji związkowych Społecznej Rady Konsultacyjnej
Branży Węgla Brunatnego
Stanowisko związane z przekazaną stronie społecznej w Oddziałach i Spółkach
GK PGE informacją w sprawie planowanej docelowej etatyzacji do końca 2017 r.
oraz informacją o planowanych wydzieleniach do Centrali Spółki i powstaniu Spółki
Centrum Usług Wspólnych (CUW).
http://www.zzprckwb.org.pl/

Wspólne stanowisko strony pracodawców Trójstronnej Komisji ds.
Społeczno-Gospodarczych dotyczące propozycji zawartych w projekcie
ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Organizacje pracodawców popierają potrzebę wprowadzenia zmian prawnych,
które przyczynią się do stabilizacji zatrudnienia na podstawie umów terminowych.
Przygotowany w tym zakresie projekt nowelizacji Kodeksu pracy uznajemy za
wyważony, jednak zgłaszamy szereg kluczowych zastrzeżeń. W naszej ocenie
powinien on w większym stopniu uwzględniać specyfikę polskiego rynku pracy.
http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/opinie/prawo-pracy-i-rynekpracy/1/_files/2014_11/KL-758-329-GSB-2014.pdf

22 listopada 2014 r.
Debata Trójstronna w TVP info z udziałem przedstawicieli: NSZZ
„Solidarność”, FZZ, Konfederacji Lewiatan, ZRP i strony rządowej nt. Agencji
pracy tymczasowej
Agencje pracy tymczasowej tworzą nowe agencje i przerzucają między sobą
pracowników, łamiąc obowiązujące prawo.
Trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o agencjach pracy tymczasowej.
Specjalny zespół ekspercki powołany przez ministerstwo pracy ma wypracować
propozycje zmian prawnych.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6242:debatatrojstronna-w-tvp-info-o-agencjach-pracy-tymczasowej-&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

25 listopada 2014 r.
GUS: bezrobocie najniższe od czterech lat. Sprzedaż detaliczna w
październiku wzrosła
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w październiku stopa bezrobocia
obniżyła się do 11,3 procent, czyli była o 0,2 punktu procentowego niższa niż we
wrześniu. W październiku 2013 roku wynosiła 13 procent. Sprzedaż detaliczna
wzrosła w październiku o 2,3 proc. w ujęciu rocznym.
http://www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/1298177,GUS-bezrobocie-najnizsze-od-czterechlat-Sprzedaz-detaliczna-w-pazdzierniku-wzrosla

21 listopada 2014 r.
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. WUG apeluje o
zgłaszanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w kopalniach
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach, Mirosław Koziura
zaapelował do związków zawodowych o zbieranie informacji i zgłaszanie sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu załóg w kopalniach. Z informacji przekazanych
przez WUG wynika, że od początku 2014 r. w kopalniach miało miejsce 28
wypadków śmiertelnych, w tym 19 w górnictwie węgla kamiennego.
http://gornictwo.wnp.pl/juz-19-wypadkow-smiertelnych-w-gornictwie-weglakamiennego,239115_1_0_0.html

Projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przedłożony przez
ministra pracy i polityki społecznej.
Od 1 stycznia 2015 r. każda rodzina wielodzietna będzie mogła otrzymać Kartę
Dużej Rodziny. Jest to dokument zapewniający rodzinom specjalne uprawnienia,
niezależnie od osiąganego dochodu. W projekcie ustawy określono zasady
przyznawania członkom rodzin wielodzietnych uprawnień wynikających z Karty,
które polegają na korzystniejszym - w stosunku do ogólnie obowiązującego dostępie do towarów, usług w tym przejazdów, oraz innych form działalności.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-karcie-duzejrodziny.html
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MPiPS zachęca do korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Resort pracy zachęca urzędy pracy do przenoszenia pracowników z back office’u
do bezpośredniej obsługi bezrobotnych i pracodawców. W przyszłym roku liczy
również na skuteczność wykorzystywanych na szerszą skalę nowych instrumentów
– Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz współpracy urzędów z prywatnymi
agencjami zatrudnienia.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mpips-zacheca-do-korzystania-z-krajowegofunduszu-szkoleniowego

Dlaczego związkowcy Orlenu nie chcą systemu czterobrygadowego?
W najbliższą środę w Płocku odbędzie się spotkanie zarządu PKN Orlen z
przedstawicielami związków zawodowych działających w grupie kapitałowej,
protestujących przeciwko planom zmiany systemu czasu pracy w koncernie.
http://nafta.wnp.pl/dlaczego-zwiazkowcy-orlenu-nie-chca-systemuczterobrygadowego,239221_1_0_0.html

Brak restrukturyzacji powodem złej sytuacji górnictwa
Zła sytuacja spółek górniczych jest ewidentnie skutkiem braku ich restrukturyzacji,
który został obnażony przez obecne niskie ceny węgla. Spółki wtedy są efektywne,
kiedy potrafią reagować na zewnętrzne warunki, a polskie górnictwo, jak się
wydaje, do tej pory nie reagowało wcale bądź jedynie w bardzo ograniczonym
stopniu - mówi wnp.pl Paweł Puchalski, szef działu analiz giełdowych Domu
Maklerskiego BZ WBK.

http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6254:spotkaniapartnerow-w-sprawie-przyszoci-dialogu-spoecznego-&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

Rozmowy w MPIPS o agencjach pracy tymczasowej
26 listopada 2014 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się
spotkanie poświęcone przeglądowi propozycji zmiany przepisów regulujących
kwestie pracy tymczasowej.
Przedmiotem analizy były postulaty zgłoszone wcześniej przez Głównego
Inspektora Pracy, NSZZ Solidarność oraz Polskie Forum HR. Co do zasady chodzi
o podwyższenie standardów działalności agencji pracy tymczasowej m.in. poprzez:
zatrudnianie przez nie pracowników na umowy o pracę, nie „przerzucanie”
pracowników między agencjami, zapewnienie gwarancji ich wynagrodzeń,
monitoring działalności agencji przez odpowiednie instytucje i władze państwowe
lub samorządowe.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6250:rozmowy-wmpips-o-agencjach-pracy-tymczasowej-&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

Przywileje nauczycieli do likwidacji. MEN szykuje cięcia
Przywileje nauczycieli do likwidacji. Prawie 200 tys. osób zatrudnionych w szkołach
na wsi dostaje dodatkowo od 200 do 300 zł miesięcznie, a nauczycielom
przysługuje również prawo do działki 2500 m kw. pod uprawę marchewki czy
ziemniaków. MEN chce te przywileje nauczycieli, zresztą obowiązujące od 1982 r.,
zlikwidować - pisze "Gazeta Wyborcza".

http://gornictwo.wnp.pl/brak-restrukturyzacji-powodem-zlej-sytuacjigornictwa,239189_1_0_0.html

http://biznes.onet.pl/przywileje-nauczycieli-do-likwidacji-men-szykujec,18490,5665135,prasa-detal

26 listopada 2014 r.

W tej branży zabijają się za pracownikami
Październikowe zestawienie portalu monsterpolska.pl otwiera, analogicznie jak w
poprzednich miesiącach tego roku, branża IT. Blisko co czwarta oferta pracy była
skierowana do specjalistów właśnie z tej dziedziny. Kolejna w zestawieniu
kategoria Obsługa Klienta (17 proc.) odnotowała, w porównaniu z ubiegłym
miesiącem, wzrost liczby ogłoszeń o jedną trzecią. Dynamiczny wzrost o 26 proc.
w stosunku do września zanotowała także Logistyka/Zakupy/Transport, która
zajęła w rankingu 3. miejsce z udziałem ofert w całej puli na poziomie 15 proc.

Spotkania partnerów w sprawie przyszłości dialogu społecznego
26 listopada 2014 r. odbyły się dwa spotkania przedstawicieli partnerów
społecznych na temat propozycji zmian w obecnej ustawie o Trójstronnej Komisji i
Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego.
Przyjęto, iż związki i pracodawcy wprowadzą do tego projektu własne korekty,
które uzgodnią między sobą, a następnie, w terminie do 15 grudnia br., odbędzie
się spotkanie podsumowujące, podczas którego podjęta zostanie ostateczna próba
przygotowania jednego projektu partnerów społecznych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona 4

LISTOPAD

2/2014

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO
http://praca.interia.pl/news-w-tej-branzy-zabijaja-sie-zapracownikami,nId,1564169#iwa_item=2&iwa_img=0&iwa_hash=90004&iwa_block=busines
s_news

Śląski biznes najbardziej optymistyczny
Przedsiębiorcy działający na Śląsku przewidują wzrost przychodów i rentowności
swoich firm. Wypadają bardzo optymistycznie na tle całej Polski, ale też i UE –
pisze "Puls Biznesu".
Przez najbliższy rok Śląsk będzie się dynamicznie rozwijał; tamtejsze firmy
zwiększą przychody i rentowność, co wpłynie też na istotny wzrost zatrudnienia w
regionie – to najważniejsze wnioski z raportu Grant Thornton prezentującego
prognozę ekonomiczną dla Śląska.
http://biznes.onet.pl/slaski-biznes-najbardziej-optymistyczny,18490,5665131,1,prasa-detal

Polska wydaje mało na rozwój
Poziom krajowych wydatków na badania i rozwój (B+R) jest wyznacznikiem
poziomu rozwoju i ambicji rozwojowych krajów. Znaczenie gospodarcze takich
badań to tworzenie nowych i ulepszanie istniejących technologii, co jest istotnym
czynnikiem wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjności gospodarek.
Efekty działalności badawczej pozwalają na szybsze zwiększanie zysków w
przedsiębiorstwach i pozwalają na osiąganie wymiernych korzyści w handlu
zagranicznym, a także przynoszą dochody z patentów i licencji.
http://biznes.pl/magazyny/finanse/polska-wydaje-malo-na-rozwoj,5665116,magazyndetal.html

27 listopada 2014 r.
Komorowski: nie ma wolności bez przedsiębiorczości
Nie ma wolności bez przedsiębiorczości - mówił prezydent Bronisław Komorowski
na czwartkowej gali z okazji 25-lecia Pracodawców RP. Podczas uroczystości
prezydent przedstawił projekt zmian w ordynacji podatkowej, przygotowany przez
Kancelarię Prezydenta RP.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/komorowski-nie-ma-wolnosci-bezprzedsiebiorczosci

28 listopada 2014 r.
Będą korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
Zapewnienie ciągłości udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym
osoby niepełnosprawne - zakłada nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej, którą Sejm uchwalił w piątek. Nowelizacja jest konieczna ze względu
na zmiany przepisów UE.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/beda-korzysci-dla-pracodawcowzatrudniajacych-osoby-niepelnosprawne

Wizyta Pana Guya Rydera - Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura
Pracy
Minister Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w dniu 27 listopada br. z Panem
Guyem Ryderem, Dyrektorem Generalnym Międzynarodowego Biura Pracy. W
spotkaniu uczestniczyli również Pan Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w MPiPS,
Ambasador Remigiusz Henczel, Stały Przedstawiciel RP w Genewie oraz Pan
Heinz Koller Dyrektor Biura MBP ds. Europy i Azji Środkowej. Podczas spotkania
poruszone zostały takie kwestie jak rozwój współpracy technicznej między Polską
a Międzynarodową Organizacją Pracy, zaangażowanie Polski w obchody 100.
rocznicy powstania MOP. Poruszono również tematykę dialogu społecznego i
rynku pracy, w szczególności w obszarze migracji pracowniczych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,500,wizyta-pana-guya-rydera-dyrektorageneralnego-miedzynarodowego-biura-pracy.html

PIP: agencje pracy tymczasowej masowo naruszają przepisy
Źle skonstruowane umowy i naliczanie czasu pracy to najczęstsze
nieprawidłowości w agencjach pracy tymczasowej. Państwowa Inspekcja Pracy
przedstawiła raport z kontroli, w którym wykazano tego typu nieprawidłowości aż w
64 proc. przypadków.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pip-agencje-pracy-tymczasowej-masowonaruszaja-przepisy

Wsparcie zatrudnienia starszych pracowników
28 listopada 2014 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt.
„Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”. Omawiano trudności w
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znalezieniu zatrudnienia przez osoby starsze podkreślając ich, nadal
niedocenianą, wartość dla pracodawcy.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6255:wsparciezatrudnienia-starszych-pracownikow-&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

29 listopada 2014 r.
PKP Cargo: ok. 1300 pracowników może skorzystać z programu
dobrowolnych odejść
Rada Nadzorcza PKP Cargo zaakceptowała propozycje zarządu spółki dotyczące
programu dobrowolnych odejść. Program rozpocznie się 29 grudnia br. poinformowała PKP Cargo w piątkowym komunikacie. Z programu może
skorzystać ok. 1300 pracowników.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pkp-cargo-ok-1300-pracownikow-mozeskorzystac-z-programu-dobrowolnych-odejsc

Prawie 500 osób z Jastrzębskich Zakładów Remontowych do zwolnienia
Prawie 500 osób przewidziano do zwolnienia w Jastrzębskich Zakładach
Remontowych (JZR). Spółka tłumaczy to pogłębiającą się nierentownością w
obszarze działalności górniczej. Zwolnienia mają się rozpocząć z początkiem 2015
roku.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prawie-500-osob-z-jastrzebskich-zakladowremontowych-do-zwolnienia
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