Informacja o cieszyńskim rynku pracy
Kwiecień 2015 rok
Zmiany na lokalnym rynku pracy
1. Dane statystyczne
Wyszczególnienie

marzec

kwiecień różnica

Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

6700

6208

-492

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym

619
639

-68

Liczba ofert pracy w miesiącu sprawozdawczym

687
581

+48

Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę w miesiącu sprawozdawczym

412

465

+53

Na koniec marca stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 11,7%, w województwie śląskim 9,8%,
a w powiecie cieszyńskim 9,7%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2015r.
w powiecie cieszyńskim wyniesie: 9%.

2. Rejestracje bezrobotnych
W kwietniu 2015r. zarejestrowało się 619 osób – tj. o 68 osób mniej niż przed miesiącem,
w tym:
stosunek do
Wybrane kategorie
liczba poprzedniego
miesiąca
kobiety
302
-31
osoby poprzednio pracujące
554
-75
w tym osoby zwolnione z winy pracodawcy
9
-5
osoby dotychczas niepracujące
65
+7
mieszkańcy wsi
293
-61
osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
59
-14
osoby bez kwalifikacji zawodowych
135
-1
osoby bez doświadczenia zawodowego
113
-12
osoby do 30 r.ż.
267
-34
w tym do osoby 25 r.ż.
156
-22
osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrach PUP łącznie
210
+19
przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat
osoby powyżej 50 r.ż.
117
-3
osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. oraz posiadających
108
+2
co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż.
osoby niepełnosprawne
39
-1
osoby zarejestrowane po raz pierwszy
109
-21
osoby zarejestrowane po raz kolejny
510
-47

1

3. Wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych
W kwietniu 2015r. wyłączono 1111 osób - tj. o 226 osoby więcej niż w marcu 2015r.
w tym:
stosunek do
Wybrane kategorie
liczba poprzedniego
miesiąca
+3
PODJĘCIE ZATRUDNIENIA:
465
podjęcia zatrudnienia niesubsydiowanego przez urząd pracy
417
+53
w tym podjęcie działalności gospodarczej
23
+4
podjęcie zatrudnienia subsydiowanego przez urząd pracy
48
+32
w tym:
prac interwencyjnych
11
+11
robót publicznych
10
+9
refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
24
+16
w ramach bonu zatrudnieniowego
2
-4
ROZPOCZĘŁO UCZESTNICTWO W AKTYWNYCH FORMACH
PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU:

osoby bezrobotne, które rozpoczęły szkolenie
osoby bezrobotne, które rozpoczęły szkolenie w ramach bonu
szkoleniowego
osoby bezrobotne, które rozpoczęły staż
osoby bezrobotne, które rozpoczęły staż w ramach bonu stażowego
osoby bezrobotne, które rozpoczęły prace społecznie użyteczne

27
1

+11
+1

170
8
56

+129
-32
+56

liczba

stosunek do
poprzedniego
miesiąca

4. Bilans wybranych kategorii osób bezrobotnych:

Wybrane kategorie
OSOBY BEZROBOTNE do 30 r.ż.
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc
sprawozdawczy
zarejestrowane na koniec miesiąca sprawozdawczego
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
po raz pierwszy
po raz kolejny
wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu
sprawozdawczym:
podjęło zatrudnienie
w tym zatrudnienie niesubsydiowane przez urząd pracy
w tym samozatrudnienie (podjęcie działalności gospodarczej)
podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym
2

2046
1837
267
66
201
467

-209
-32
-17
-17
+104

182
163
7
19

-16
-22
+6

w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach bonu zatrudnieniowego
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:

rozpoczęło szkolenie
rozpoczęło szkolenie w ramach bonu szkoleniowego
rozpoczęło staż
rozpoczęło staż w ramach bonu stażowego
rozpoczęło pracy społecznie użyteczne
OSOBY BEZROBOTNE DO 25 r.ż.
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc
sprawozdawczy
zarejestrowane na koniec miesiąca sprawozdawczego
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
po raz pierwszy
po raz kolejny
wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu
sprawozdawczym
podjęło zatrudnienie
podjęło zatrudnienie niesubsydiowane przez urząd pracy
w tym samozatrudnienie (podjęcie działalności gospodarczej)
podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach bonu zatrudnieniowego
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:

rozpoczęło szkolenie
rozpoczęło szkolenie w ramach bonu szkoleniowego
rozpoczęło staż
rozpoczęło staż w ramach bonu stażowego
rozpoczęło pracy społecznie użyteczne
OSOBY BEZROBOTNE pow. 50 r.ż.
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc
sprawozdawczy
zarejestrowane na koniec miesiąca sprawozdawczego
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
po raz pierwszy
po raz kolejny
wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu
sprawozdawczym
podjęło zatrudnienie
podjęło zatrudnienie niesubsydiowane przez urząd pracy
w tym samozatrudnienie (podjęcie działalności gospodarczej)
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5
3
8
2
127
17
1
94
8
7

+5
+3
+2
-4
+13
+1
+53
-32
+7

1144
996
156
54
102
288

-148
-22
-9
-13
+62

109
94
2
15

-18
-23
0
+5

4
3
5
2
78
11
1
58
6
2

+4
+3
-1
-1
-8
+57
-21
+2

1838
1748
117
15
102
207

-90
-3
-2
-5
-80

72
67
1

+22
+17
-1

podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:

rozpoczęło szkolenie
rozpoczęło staż
rozpoczęło pracy społecznie użyteczne
OSOBY BEZROBOTNE DŁUGOTRWALE
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc
sprawozdawczy
zarejestrowane na koniec miesiąca sprawozdawczego
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu
sprawozdawczym
podjęło zatrudnienie
podjęło zatrudnienie niesubsydiowane przez urząd pracy
w tym samozatrudnienie (podjęcie działalności gospodarczej)
podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym:
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach bonu zatrudnieniowego

1

+1

4
1
33
1
14
18

+4
+1
+1
+14
+18

3337

rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:

rozpoczęło szkolenie
rozpoczęło staż
rozpoczęło staż w ramach bonu stażowego
rozpoczęło pracy społecznie użyteczne

3164
210
383

-173
+19
+153

150
134
8
16

+40
+28
+3
+12

6
5
3
1
96
3
41
1
51

+6
+4
+1

+35
-5
+51

4. Osoby bezrobotne z niepełnosprawnością, według statusu:
zarejestrowane na koniec miesiąca sprawozdawczego
w tym kobiety
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
w tym kobiety
osoby pobierające zasiłek
osoby pozostające bez zatrudnienia poszukujące pracy
ilość ofert pracy złożonych przez pracodawców
sprawozdawczym
osoby, które podjęły zatrudnienie
w tym kobiet
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w

466
228
39
22
43
94
miesiącu 19
22
11

-22
-2
-1
-5
-4
+4
+4
+5
+4

5. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego
W kwietniu 2015r. uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego nabyło 49 osób (w tym 27 kobiet)
w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy.

6. Wypłacane zasiłki
Na koniec kwietnia 2015r. uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było 979 osób,
w tym 551 kobiet.

7. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
W na koniec kwietnia 2015r. aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu było objętych
411 osób bezrobotnych, w tym: 298 osób odbywa staż, 32 osoby odbywają szkolenie, 1 osoba
odbywa przygotowanie zawodowe dorosłych. Zatrudnienie w formie robót publicznych dotyczy
11 osób, 11 osób zatrudniono w formie prac interwencyjnych, a 58 osób wykonuje prace
społecznie użyteczne. W kwietniu przyjmowano wnioski o wydanie skierowania na szkolenie
zawodowe: operator koparki oraz kelner/barman.

8. Oferty pracy
W kwietniu 2015r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie wpłynęło 639 ofert pracy.
Najwięcej ofert zatrudnienia złożyły firmy:
firma
Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja
SKINSO sp. z o.o.
S.C. CARGO POLAND S.C.
Randstad Polska Sp. z o.o.
INTERMARCHE
AGENCJA PEOPLE

liczba
10
15
20
50
50
50

stanowisko
ankieter
przedstawiciel handlowy
kierowca samochodu ciężarowego
pracownik produkcji
obsługa sklepu
pracownik produkcji

9. Giełdy pracy
W kwietniu 2015r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie odbyły się dwie giełdy pracy:
INTERMARCHE oferowała 50 wolnych stanowisk obsługi sklepu;
AGENCJA PEOPLE oferowała 50 wolnych stanowisk dla pracowników produkcji.

10.Zwolnienia grupowe
W kwietniu 2015r. nie zgłoszono żadnych zwolnień grupowych.

11.Strona internetowa urzędu
www.pup.cieszyn.pl
Zapraszamy na stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie. Można uzyskać
informacje m.in. o aktualnych ofertach pracy, możliwościach pomocy skierowanej do młodzieży,
szkoleniach i realizowanych programach. Pracodawcy znajdą na stronie aktualne druki i wnioski.
www.stat.pup.cieszyn.pl
Na tej stronie można zapoznać się z danymi statystycznymi urzędu pracy.
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12. Obsługa osób bezrobotnych:
Informacje dotyczące obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także informacje na
temat aktualnych ofert pracy znajdują się odpowiednio nr tel.:
 Gmina Cieszyn oraz Zebrzydowice – 33 851 49 91 wew. 135;
 Gmina Hażlach – 33 851 49 91 wew. 123;
 Gmina Goleszów, Wisła, Ustroń oraz Istebna – 33 851 49 91 wew. 134;
 Gmina Skoczów, Chybie oraz Strumień – 33 851 49 91 wew. 133;
 Gmina Dębowiec – 33 851 49 91 wew. 121 lub 122
 Gmina Brenna – 33 851 49 91 wew. 131 lub 122;
 Obsługa osób niepełnosprawnych i poszukujących pracy – 33 851 49 91 wew. 130.

13.Gminne Centra Informacji:
W powiecie cieszyńskim działa 7 Gminnych Centrów Informacji w: Skoczowie, Ustroniu,
Istebnej, Goleszowie, Hażlachu, Brennej i Zebrzydowicach. GCI stanowią ważne ogniwo
poradnictwa zawodowego, służące osobom bezrobotnym w uzyskaniu umiejętności poruszania się
po rynku pracy.
Wykaz GCI w powiecie cieszyńskim:
 43-430 Skoczów, ul. Rynek 2, tel. 479-99-62,
e-mail: irenagren@wp.pl, www.mala-ojczyzna.ox.pl
 43-450 Ustroń, ul. Polańska 95, tel. 854-51-11,
e-mail: biuro@gci.ox.pl, www.gci.ox.pl
 43-470 Istebna, Istebna 68, tel. 855-61-58,
e-mail: promocja@ug.istebna.pl
 43-419 Hażlach, ul. Główna 57, tel. 856-95-55,
e-mail: gci@hazlach.pl, www.hazlach.pl
 43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 29, tel. 479-99-28,
e-mail: gci_goleszow@interia.pl, www.gcigoleszow.go.pl
 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel. 858-69-71.
e-mail: gci.brenna@op.pl, www.brenna.infocentrum.com.pl
 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21, tel. 469-24-25.
e-mail: gci@gok.zebrzydowice.pl, www.gci.zebrzydowice.pl

14.Inicjatywy podejmowane lub współrealizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Cieszynie:

 Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”. Działanie 6.2 współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Katowicach realizuje projekt pn. „Kierunek Przedsiębiorczość”.
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Celem projektu jest pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych poprzez udzielenie
dofinansowania na otwarcie własnej działalności gospodarczej.
W ramach projektu zostało zawartych 45 umów na podstawie, których zostały wypłacone środki.
Wszyscy uczestnicy/czki projektu, którzy zawarli umowy o udzielenie wsparcia, zostali
wyrejestrowani z ewidencji osób bezrobotnych i rozpoczęli działalność gospodarczą. Obecnie jest
prowadzony monitoring prowadzonej działalności gospodarczej przez uczestników projektu
i realizacji warunków zawartych umów.

 Projekt „Młodzież stela na staż się wybiera" współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 PO KL).
Projekt będzie trwał do końca października 2015 roku.
W ramach projektu wsparciem objęte są 34 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Cieszynie, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy kwalifikują się do skorzystania ze stażu. Projekt w szczególności skierowany jest do osób
bezrobotnych nie posiadających doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego lub nie
posiadających kwalifikacji zawodowych.
W kwietniu 2015r. 34 uczestników projektu zakończyło warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
Osoby biorące udział w projekcie, przy wsparciu specjalistów ds. kontaktów z pracodawcami,
kontynuowali poszukiwania swojego organizatora stażu. Zespół projektowy na bieżąco wspierał
proces poszukiwania organizatora stażu m.in. poprzez udzielanie informacji o pracodawcach
zgłaszających możliwość przyjęcia stażysty i udostępnianie bazy zainteresowanych projektem
pracodawców.

Specjalista

ds.

monitoringu

i

staży

informował

pracodawców

oraz

uczestników/uczestniczki projektu o sposobie składania wniosków i szczegółach realizacji stażu.
Do końca kwietnia ostatecznie zawartych zostało 29 umów z pracodawcami na zorganizowanie
staży dla 30 uczestników/uczestniczek projektu.

 Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Cieszyńskim (I)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).
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Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat
pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie
446 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie
zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw.
wymagający wsparcia). W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej
oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów
zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie realizowane będą odpowiednio dobrane usługi
i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W roku 2015 dzięki projektowi 63 osoby podniosą
kwalifikacje w ramach szkoleń zawodowych (w tym 15 osób skorzysta z bonów szkoleniowych),
347 osób nabędzie doświadczenie zawodowe w ramach stażu, 25 osób otrzyma jednorazowe środki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 11 osób otrzyma wsparcie w postaci bonu na
zasiedlenie.
W kwietniu udział w projekcie rozpoczęło 27 osób. Kolejne osoby rozpoczną korzystanie
z oferowanych form wsparcia w następnych miesiącach, zgodnie z wcześniej opracowaną dla nich
ścieżką.

 Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
Celem programu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej, dla których urząd ustalił III profil pomocy oraz kształtowanie ich
aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.
W dniu 24.03.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zawarł z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Wiśle, porozumienie o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. W dniu
10.04.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zawarł kolejne porozumienie o realizacji
Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) – tym razem z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Skoczowie. W wyniku zawartych porozumień w programie PAI od 1 maja 2015 roku powinno
rozpocząć udział 20 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Program
Aktywizacja i Integracja będzie trwał 2 miesiące, w czasie których uczestnicy będą odbywać prace
społecznie użyteczne oraz zajęcia z zakresu integracji społecznej realizowane przez Ośrodki
Pomocy Społecznej, z którymi zawarto porozumienia.

 Program specjalny
Program skierowany jest do 25 osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, czyli posiadających
tzw. III profil pomocy. W jego ramach zaplanowano wsparcie dla uczestników w postaci „bonu na
przełamanie barier”, dwudniowych warsztatów „Techniki efektywnego poszukiwania pracy”, robót
publicznych, staży, zwrotu kosztów przejazdu na staż/warsztaty, a także refundację kosztów opieki.
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Ponadto uczestnicy oraz organizatorzy staży mogą liczyć na premie motywującą do
podjęcia/utrzymania zatrudnienia.
W kwietniu 2015r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie realizowano dwa pierwsze etapy
programu specjalnego pn. „Narzekać czy działać – wybór należy do Ciebie” tj. moduł „doboru
uczestników do programu” oraz. „warsztatów, indywidualnego poradnictwa zawodowego
i pośrednictwa pracy”. Dla każdej osoby zrekrutowanej do programu sporządzano/uaktualniano
Indywidualnego Planu Działania. Uczestnicy programu w trakcie indywidulanych konsultacji
z doradcą zawodowym identyfikowali bariery utrudniające im podjęcie zatrudnienie i ustalali
ewentualny cel wydatkowania bonu. Bon na przełamanie barier stanowił element specyficzny
programu, a jego celem było wzmocnienie samooceny uczestników, którzy podejmą prace/staż,
gdyż przygotowywał ich do zmiany/poprawy wizerunku, a tym samym wpływał pozytywnie na
autoprezentację ważną w procesie poszukiwania pracy.
W dniach 27-28 kwietnia 2015r. odbyły się również warsztaty pn. „Techniki efektywnego
poszukiwania pracy” organizowane w zakresie grupowego poradnictwa zawodowego, których
celem było poznanie technik efektywnego poszukiwania pracy, a także nabycie umiejętności
przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz między innymi poznanie zasad komunikacji
werbalnej i niewerbalnej podczas symulacji rozmowy kwalifikacyjnej.

KALENDARIUM: KWIECIEŃ 2015r.
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10 kwietnia

Dyrektor urzędu uczestniczyła w prezentacjach projektów technicznych w ramach
kolejnej edycji „Twórczości młodych techników” – 2015. Inicjatywa wpisuje się
w przywracanie właściwej roli kształcenia zawodowego na dynamicznie
zmieniającym się rynku pracy. Prezentacje 2015 nie tylko dały młodzieży
możliwość pokazania umiejętności zawodowych m.in. w takich zawodach jak
mechanik, informatyk, hotelarz czy elektronik, a także dały możliwość
kształtowania niezbędnych umiejętności autoprezentacji. Coraz większego
znaczenia nabiera przywracanie rangi kształcenia zawodowego, dlatego inicjatywy
dotyczące promowania tego typu kształcenia są popierane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Cieszynie.

16 kwietnia

Dyrektor urzędu uczestniczyła w konferencji pn. „Wyzwania współczesnego
doradztwa zawodowego. Wpływ rodziny na wybory zawodowe dzieci”
zorganizowanej przez Stowarzyszenie AKTYWNI w Bielsku-Białej. Konferencja
podkreślała potrzebę reagowania na wybory zawodowe młodzieży i konieczność
angażowania rodziców w podejmowanie świadomych decyzji dotyczących
rozpoznawania predyspozycji zawodowych. Podkreślono także potrzebę
zwiększania dostępności doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży na
każdym etapie edukacji.

28 kwietnia
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Odbyła się SESJA RADY POWIATU w sprawie sytuacji na lokalnym rynku pracy
z uwzględnieniem działań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Cieszynie w 2014r. oraz założeń na 2015r. Na sesji przyjęto materiał pn.
„INFORMACJA NA TEMAT SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE
CIESZYŃSKIM W 2014 ROKU, REALIZOWANE PROJEKTY WRAZ Z ICH
EFEKTYWNOŚCIĄ ORAZ ZAŁOŻENIA NA 2015 ROK”.

