
Sprawozdanie z działalności Komisji Młodych OPZZ
w okresie od 21 marca 2017 roku do 8 listopada 2018 roku

Akademia  Organizowania  Pracowników,  Maraton  Pisania  Skarg
do Państwowej Inspekcji Pracy, rozpatrywanie zgłoszeń pracowników,
reprezentowanie  młodych  związkowców  w  debacie  publicznej
i kampanie pracownicze takie jak m.in. Handel i Budowy Bez Wyzysku
– to główne aktywności Komisji Młodych OPZZ w okresie od 21 marca
2017 roku do 8 listopada 2018 roku.

Wtedy to odbyły się uzupełniające wybory do Prezydium Komisji. Nowym
przewodniczącym  KM  OPZZ  został  Maciej  Łapski.  W  Prezydium  pozostały
wybrane  w  2014  roku  Lidia  Oleszczuk (wiceprzewodnicząca)  i Julita  Rusin
(sekretarz),  a  dołączyły  do  niego  Joanna  Ptak,  Marcin  Dylowicz,  Mateusz
Nabiałczyk, Tomasz Nagórka, Konrad Więcek i Patryk Wiśniewski.

W kwietniu i  maju 2017 roku w  Debatach Jedynki Polskiego Radia
rozmawialiśmy o realizacji  programu 500+ i  polityce społecznej  (Maciej
Łapski) oraz odnosiliśmy  się  do  pomysłu  skrócenia  czasu  pracy
dla rodziców dzieci do lat 10 (Marcin Dylowicz).

1  maja  uczestniczyliśmy  w  obchodach  Międzynarodowego  Dnia
Solidarności Ludzi Pracy organizowanych przez Radę OPZZ Województwa
Opolskiego.  Przygotowaliśmy  stoisko  Komisji  Młodych  OPZZ,  rozdawaliśmy

Fot. 1: Akademia Organizowania Pracowników Komisji Młodych OPZZ, Warszawa



ulotki,  rozmawialiśmy z mieszkańcami Opola i  zachęcaliśmy ich do działania
w związkach zawodowych, a także zabraliśmy głos w Radiu Opole.

Także w maju w Debacie TVP Info (Maciej Łapski) sprzeciwialiśmy się
bezpłatnym  stażom  i  praktykom jako  współczesnej  formie  pańszczyzny
i segregacji klasowej młodych ludzi – mniej zamożni nie mogą sobie pozwolić
na pracę za darmo, co w tym wypadku zmniejsza ich możliwości na zdobycie
doświadczenia i uzyskanie lepszej pracy w przyszłości.

W  czerwcu  rozpoczęliśmy  Akademię  Organizowania  Pracowników
KM  OPZZ.  We  współpracy  z  Radami  OPZZ  Mazowiecką  i  Opolską
zorganizowaliśmy  warsztaty w Warszawie i Opolu pt. „Jak organizować
pracowników i kampanie pracownicze?”. W czasie spotkań rozmawialiśmy
o  tym,  jak  zwiększać  siłę  związków  zawodowych,  by  skutecznie  walczyć
o  podwyżki  i  lepsze  warunki  pracy,  czy  też  jakie  metody  obrony  praw
pracowniczych sprawdzają się najlepiej.  W Warszawie o planach i działaniach
KM OPZZ opowiedziała Julita Rusin, a w obydwu miastach szkolenia poprowadził
Maciej Łapski.

Jednocześnie powołaliśmy pierwsze wojewódzkie struktury Komisji
Młodych OPZZ: Opolską i Mazowiecką. Do Prezydium Opolskiej KM OPZZ
zostali  wybrani  Adam  Bysiek (Przewodniczący),  Agnieszka  Światłowska-Flak
(Wiceprzewodnicząca)  i  Anna  Abbas (Sekretarz).  Na  Mazowszu  Prezydium
tworzą  Anna  Kuć  (Przewodnicząca),  Daniel  Karpiński (Wiceprzewodniczący),
Krzysztof  Orczyk (Sekretarz),  Anna  Krześniak  (Członkini)  i  Maciej  Ilcewicz
(Członek).

Fot. 2: Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, Opole



Uczestniczyliśmy  również  w  proteście  pracownic  i  pracowników
Tesco w Krakowie. To niedopuszczalne, żeby pracownice zarabiały po 1600 zł
netto i - mało tego - wykonywały jeszcze obowiązki za kilka osób. Nie zgadzamy
się na wyzysk - zaniżanie wynagrodzeń i zatrudnienia.

Podjęliśmy  również  współpracę  ze  Związkiem  Zawodowym
Pracowników  Komunikacji  Miejskiej  w  Warszawie  i  Integracją
Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego w RP. Jej
owocemy  były  warsztaty  dla  pracowników  komunikacji  miejskiej
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w Warszawie,  które  poprowadził  Maciej  Łapski. W trakcie  żywych  dyskusji
i  ćwiczeń  omówiliśmy  najważniejsze  problemy  pracownicze  w  branży,
wymieniliśmy  doświadczenia  i  przede  wszystkim  rozmawialiśmy  o  tym,  jak
działać i się organizować, by wspólnie te problemy rozwiązywać.

W sierpniu w  Debacie Jedynki Polskiego Radia (Joanna Bieńkowska-
Terlecka) rozmawialiśmy o  zmianach w systemie oświaty,  zwolnieniach
i  sytuacji  nauczycieli.  Młode  nauczycielki  i  nauczyciele  z  KM  OPZZ
w  odpowiedzi  na  likwidację  gimnazjów  i  zwolnienia  uczestniczyli  również
aktywnie  w  protestach ZNP.  Szczególnie  aktywnymi  osobami  były  Joanna
Bieńkowska-Terlecka, Julita Rusin i Maciej Ilcewicz.

We wrześniu  wzięliśmy udział  w  spotkaniu partnerów społecznych
w temacie poprawy warunków pracy pracowników młodocianych.  KM
reprezentował  Maciej Łapski. Wspólnie zarekomendowaliśmy, by w przypadku
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub społecznej następowało
rozszerzenie  definicji  pracownika  młodocianego  na  osoby  pełnoletnie  do  21
roku życia, a także aby Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podjęło prace
nad  wprowadzeniem  legitymacji  dla  młodocianych,  którzy  odbywają
przygotowanie zawodowe w systemie pozaszkolnym, tak by te osoby mogły
korzystać  z  ulgowych  przejazdów  transportem  publicznym.  Wyniki  naszych
wspólnych prac przekazaliśmy do zespołu właściwego ds. polityki gospodarczej
i rynku pracy, a także na posiedzenie plenarne RDS.

Fot. 5: Warsztaty dla pracowników komunikacji miejskiej, Warszawa



Również  we  wrześniu  pod  adresem  komisjamlodychopzz.pl
utworzyliśmy  nową  stronę  Komisji  Młodych  OPZZ,  na  której  regularnie
informuje o naszych działaniach. Stronę bezpłatnie wykonał Maciej Łapski.

Wystosowalimy  także  list  otwarty  do  władz  RP  pt.  „Młodzi
potrzebują wyższych płac i umów o pracę”,  w którym przypomnieliśmy
rządzącym niespełnione  obietnice  wyborcze,  zwróciliśmy uwagę  na  „umowy
śmieciowe”,  niskie  zatrudnienia  i  skalę  łamania  praw  pracowniczych
i  przedstawiliśmy  kilka  najistotniejszych  dla  nas  postulatów  i  tym  samym
pomysłów na poprawę sytuacji pracowników w Polsce.

Podjęliśmy  także  współpracę  z  Mazowieckim  Klubem  Młodego
Nauczyciela  ZNP. W trakcie  Spotkania  Młodych Nauczycieli  warsztaty
pt.  "Jak  angażować  młodych  nauczycieli  do  działania  w  związkach
zawodowych?" poprowadził  Maciej  Łapski,  a  Joanna  Bieńkowska-Terlecka,
przewodnicząca Mazowieckiego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP i członkini KM
OPZZ,  omówiła  zmiany  w  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  świetle
nowych  przepisów.  Nie  zabrakło  dyskusji  o  sytuacji  młodych  nauczycieli
w obliczu reformy oświaty i wymiany doświadczeń pomiędzy zebranymi.

W  październiku  uczciliśmy  obchody  Światowego  Dnia  Godnej  Pracy,
w  czasie  których  pod  siedzibą  Głównego  Inspektoratu  Pracy  w  Warszawie
mówiliśmy o skali łamania praw pracowniczych. Przypomnieliśmy, że na 82,5
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tys. kontroli PIP w 2016 roku aż w 80 tys. przypadków ujawniono łamanie prawa
pracownicze. Zorganizowaliśmy  happening, który miał uwagę zwrócić na
różne przypadki łamania naszych praw. Szczególnie aktywnymi osobami w
przygotowaniu i realizacji akcji były Lidia Oleszczuk, Anna Kuć, Konrad Więcek,
Maciej Ilcewicz, Tomasz Nagórka i Maciej Łapski. Na wydarzenie „zaprosiliśmy”
takie  postaci  jak  mrocznego  ryczerza  (praca  na  czarno  jest  fajna  tylko
w  filmach),  Mario  Brosa  (jest  pracowity,  ale  nie  lubi  pracować  za  darmo),
kostuchę  (która  chętnie  pozna  ofiary  łamania  przepisów  BHP  przez
pracodawców), więźnia skazanego na umowy śmieciowe i mnicha skazanego
na wegetację za mniej niż 13 zł netto/h.

Jednocześnie rozpoczęliśmy  Maraton Pisania Skarg do Państwowej
Inspekcji  Pracy.  Chcemy  zwrócić  uwagę  PIP  na  te  przypadki,  które  są
najbardziej  drastyczne,  a  jednocześnie  zrobić  więcej  –  poza  udzieleniem
wsparcia  pracownikom  w  zakresie  przygotowania  skarg,  zachęcamy
pracowników do  wspólnego  działania  w  związkach  zawodowych.  Pracownicy
mogą zgłaszać się do nas osobiście, a także specjalnie przygotowaną do tego
celu  stronę  internetową maraton.komisjamlodychopzz.pl z  gotowym
formularzem zgłoszenia łamania prawa pracy.

W  listopadzie  w  współpracy  z  Radą  OPZZ  Województwa
Mazowieckiego zorganizowaliśmy warsztaty pt. „Związkowiec jako social

Fot. 7: Związkowiec jako social media ninja, Warszawa
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media ninja”, w czasie których rozmawialiśmy o tym, jak wykorzystać media
społecznościowe, mailingi, strony internetowe i inne narzędzia do komunikacji
z pracownikami i  obrony praw pracowniczych. Szkolenie poprowadzil  Konrad
Więcek.

Także w tym miesiącu w Debacie Jedynki  Polskiego Radia (Maciej
Łapski)  odpowiadaliśmy  na  postawione  przez  redakcję  pytanie  „Czy
Mieszkanie Plus rozwiąże problemy mieszkaniowe młodych Polaków?”.

W  grudniu  we  współpracy  z centralą  OPZZ zorganizowaliśmy
dwudniową  Akademię Organizowania Pracowników KM OPZZ,  w trakcie
której  odbyły  się  debaty pt.  „Młodzi  –  OPZZ w działaniu”,  „Młodzi  na rynku
pracy”, „Pod lupą inspektora pracy – działalność Państowej Inspekcji Pracy”. KM
reprezentowały  następujące  osoby:  w  roli  prowadzących  Anna  Kuć,  Daniel
Karpiński,  Maciej  Ilcewicz;  w roli  panelistów  Lidia Oleszczuk, Konrad Więcek,
Maciej Łapski.  Konrad Więcek i Maciej Łapski poprowadzili  również warsztaty
„Jak  walczyć  o  prawa  pracowników  w  Internecie?”  i  „Jak  organizować
pracowników?”.  Z  kolei  prawnicy  OPZZ  Paweł  Śmigielski i  Paweł  Galec
poprowadzili  na  Akademii  seminarium  „Podstawowe  prawa  pracownicze
i zadania zakładowej organizacji związkowej” oraz warsztaty „Jak negocjować
z pracodawcą?”.

W  lutym  we  w  współpracy  z  Radą  OPZZ  Województwa  Opolskiego
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w ramach Akademii  Organizowania Pracowników KM OPZZ zorganizowaliśmy
kolejne warsztaty  pt.  „Związkowiec  jako  social  media  ninja”.
Rozmawialiśmy o tym, jak nagłaśniać problemy pracownicze i wykorzystywać
Internet do działalności związkowej. Szkolenie poprowadzil Konrad Więcek.

Z  kolei  w  marcu  we  współpracy  z  Radą  OPZZ  Województwa
Mazowieckiego zorganizowaliśmy  warsztaty  pt.  „Jak  pisać  skargi
do  Państwowej  Inspekcji  Pracy?”,  które  poprowadził Maciej  Łapski.
Rozmawialiśmy  o  tym,  jakie  są  najczęstsze  przypadki  łamania  praw
pracowniczych, jak wygląda kontrola inspektora pracy w miejscu pracy, jakie
ma  uprawnienia  i  jakie  środki  wobec  nieuczciwego  pracodawcy  może
zastosować.  Rozmawialiśmy  również  o  sytuacji  pracowników  w  spółce  TK
Telekom. Spotkanie z młodymi pracownikami TK Telekom zainicjowały Anna Kuć
i Anna Krześniak.

W  Debacie  Jedynki  Polskiego
Radia (Maciej  Łapski)  rozmawialiśmy o
projektach nowych Kodeksów Pracy
autorstwa  Komisji  Kodyfikacyjnej,
w  czasie  której  zwracaliśmy  uwagę
na  antypracownicze  rozwiązania,
których jako OPZZ nie akceptujemy.

Komisja Młodych OPZZ brała także
aktywny  udział  w  kilkunastu  akcjach
ulotkowych  –  wspieraliśmy   kampanie
Handel Bez Wyzysku i  Budowy Bez
Wyzysku,  rozmawiając z pracownicami
i  pracownikami  o  ich  problemach
w miejscu pracy i zostawiając im nasze
dane  kontaktowe  oraz  listę  możliwych
działań  opisanych  w  przygotowanych
materiałach  informacyjnych.  Akcje
koordynował  Maciej  Łapski,  a  ich
organizację  szczególnie  zaangażowali
z KM OPZZ byli  Konrad Więcek (Handel)
i Tomasz Nagórka (Budowy).

Pod  koniec  kwietnia
przedstawiciele  Komisji  Młodych  wzięli  udział  w  uroczystej  sesji  Rady
Ochrony Ochrony Pracy w Sejmie RP z okazji Międzynarodowego Dnia
Ofiar Wypadków Przy Pracy. KM OPZZ reprezentowali m.in. Anna Kuć, Anna
Krześniak i Daniel Karpiński.

Komisja  Młodych  OPZZ  zaangażowana  jest  również  we  współpracę
międzynarodową  – nasi reprezentaci biorą udział w debatach, seminariach
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i  spotkaniach z kolegami i koleżankami z innych państw. W ramach projektu
„Wzmacnianie  partycypacji  młodych  pracowników  w  procesach
podejmowania  decyzji  w  przedsiębiorstwach”   o  uzwiązkowieniu
w  poszczególnych  krajach  oraz  o  aktywności  młodych  podczas  konferencji
w Wilnie, Bukareszcie i Maladze rozmawiali m.in.  Marcin Dylowicz i  Patryk
Wiśniewski.

Z  kolei  w  organizowanym  przez  ETUI  10-miesięcznym  szkoleniu  dla
przyszłych liderów związkowych struktur  europejskich  (Young Trade Union
Leaders)  udział  wzięli  Julita  Rusin oraz  Mateusz  Nabiałczyk.  Podczas  3
seminariów  wyjazdowych  w Warszawie,  Brukseli  i  Dublinie zdobywali
kompetencje, na których potwierdzenie uzyskali certyfikaty.

Zdobywaną w trakcie szkoleń wiedzę przedstawiciele KM OPZZ dzielą się
z kolegami i koleżankami organizując szkolenia w branżach i województwach.
Mateusz Nabiałczyk z KM OPZZ koordynując  Grupę Młodych ZZG w Polsce
zorganizował  2  szkolenia  w  Knurowe  z  zakresu  Prawa  Pracy  i  Technik
Negocjacyjnych, a także w Wiśle z wystapień publicznych. W trakcie kadencji
Komisji  Mateusz Nabiałczyk objął również funkcję Przewodniczącego Związku
Zawodowego  Górników  w  Polsce  przy  KWK  Knurów-Szczygłowice,  a  także
Przewodniczącego Federacji OPZZ JSW S.A..

W  Międzynarodowym  Forum  Młodzieży  w  Sofii Komisję
reprezentowała  Lidia  Oleszczuk.  Uczestnicy  rozmawiali  o  przyszłości  pracy
i  przyszłości  młodych ludzi  w Europie,  wchodzeniu młodych pracowników na
rynek pracy i warunkach, w jakich pracują.

Fot. 10: Powołanie Śląskiej Komisji Młodych OPZZ, Katowice



W  maju  w  Katowicach  we  współpracy  z  Radą  OPZZ  Województwa
Śląskiego  zorganizowaliśmy warsztaty pt. „Jak organizować pracowników
i kampanie pracownicze?”, które poprowadził Maciej Łapski.

Jednocześnie  powołaliśmy  strukturę  Komisji  Młodych  OPZZ
w Województwie Śląskim. Do Prezydium Śląskiej KM OPZZ zostali wybrani
Jakub Miłkowski (Przewodniczący), Wojciech Stelmasiak (Wiceprzewodniczący),
Mateusz  Nabiałczyk (Sekretarz),  Krzysztof  Palej (Członek)  i  Barabara  Pędrys
(Członkini) . W organizację wydarzenia zaangażował się Marcin Grzybowski.

Pod  koniec  maja  odbył  się  IX  Kongres  Ogólnopolskiego
Porozumienia  Związków  Zawodowych.  Komisja  Młodych  OPZZ  bierze
aktywny udział w działaniach OPZZ, dlatego nie mogł nas zabraknąć także i na
Kongresie  naszej  centrali  –  KM OPZZ reprezentowali  Maciej  Łapski,  Mateusz
Nabiałczyk i Tomasz Nagórka.

W  połowie  czerwca  odbyło  się  posiedzenie  Komitetu  Młodzieży
Europejskiej  Konfederacji  Związków  Zawodowych,  na  którym  polskie
centrale  związkowe  reprezentował  Maciej  Łapski,  przewodniczący  KM OPZZ.
Na spotkaniu młodzi z całej Europy rozmawiali o strategii UE na rzecz młodzieży
na lata 2019-2027, warsztatach i szkoleniach KM EKZZ, wynikach corocznego
badania równości płci Komitetu Kobiet EKZZ, sytuacji młodych na rynku pracy
oraz  krajowych  problemach  i  wyzwaniach  stojących  przed  związkami
zawodowymi.

Fot. 11: Young Voice of Central Europe: Story and success

of a young trade unionist network, Berlin



W  tym  samym  miesiący  Marcin  Grzybowski,  Barbara  Pędrys
i  Wojciech Stelmasiak reprezentowali KM OPZZ na konferencji  „Young Voice
of  Central  Europe:  Story  and  success  of  a  young  trade  unionist
network” w  Berlinie,  w  czasie  której  rozmawiano  o  dobrych  praktykach  
i działaniach młodych związkowców ze państw Europy Środkowej.

We  wrześniu  w  Łodzi  we  współpracy  z  Radą  OPZZ  Województwa
Łódzkiego zorganizowaliśmy warsztaty pt. „Jak organizować pracowników
i kampanie pracownicze?”, które poprowadził Maciej Łapski.

Jednocześnie  powołaliśmy  strukturę  Komisji  Młodych  OPZZ
w Województwie Łódzkim. Do Prezydium Łódzkiej KM OPZZ zostali wybrani
Łukasz  Kubiak (Przewodniczący),  Ilona  Szporak-Pękala (Wiceprzewodnicząca)
Paulina  Alagierska-Jeśman  (Sekretarz).  W  organizację  wydarzenia
zaangażowała się Milena Kałuża.

Pod  koniec  września  Komisja  Młodych  OPZZ  uczestniczyła
w  manifestacji  OPZZ  „Polska  Potrzebuje  Wyższych  Płac”.  W  trakcie
wydarzenia  głos  zabrał  Maciej  Łapski, przewodniczący  KM  OPZZ,  który
przedstawił  zgromadzonym i przede wszystkim rządzącym nasze postulaty –
walczymy m.in. o wyższe płace i płacę minimalną pozwalającą na wyżywienie
pracownika i rodziny (w myśl art. 4 Europejskiej Karty Społecznej powinno być
to  minimum  68%  przeciętnego  wynagrodzenia),  o  silną  inspekcję  pracy
-  „policję  pracy”  zamieniającą  śmieciówki  w  umowy  o  pracę  i  nakładającą
na  pracodawców  wysokie  kary  uzależnione  od  obrotów,  o  wysokiej  jakości
usługi publiczne i godne płace w tym sektorze – nie może być tak, że młodzi

Fot. 12: Powołanie Łódzkiej Komisji Młodych OPZZ, Łódź



nauczyciele,  fizjoterapeuci,  pielęgniarki,  policjanci,  strażacy i  przedstawiciele
wielu innych zawodów zarabiają po 1500 – 2000 zł.

W październiku na  trzydniowej konferencji „Boosting unions’ participation
to  guarantee  quality  transitions  and  employment
to  young  people  in  Europe” w  Szwecji,  dotyczącej  udziału  związków
zawodowych w zwiększaniu jakości zatrudnienia i efektywnego przechodzenia
z  edukacji  na  rynek  pracy,  KM  OPZZ  reprezentowali  Maciej  Łapski,  Marcin
Dylowicz i Mateusz Nabiałczyk.

Również  w  październiku  w  Katowicach  w  ramach  Akademii
Organizowania  Pracowników  KM  OPZZ  we  współpracy  z  Radą  OPZZ
Województwa Śląskiego  zorganizowaliśmy  warsztaty  pt.  „Związkowiec
jako  social  media  ninja”,  w  czasie  których  rozmawialiśmy  o  tym,  jak
wykorzystać  media  społecznościowe,  mailingi,  strony  internetowe  i  inne
narzędzia  do  komunikacji  z  pracownikami  i  obrony  praw  pracowniczych.
Szkolenie poprowadzil Konrad Więcek.

Fot. 13: Polska Potrzebuje Wyższych Płac, Warszawa



Z  okazji  Światowego  Dnia  Godnej  Pracy  zorganizowaliśmy
happening  „Matematyka  Wyzysku” -  wyliczyliśmy,  ile  wynoszą  średnie
koszty  życia  młodego pracownika  (2784 zł)  i  porównaliśmy je  z  wysokością
płacy minimalnej (1530 zł netto) oraz zarobków młodych ludzi. Przedstawiliśmy
szczegóły  naszego  równania  i  postulaty  dot.  wzrostu  płacy  minimalnej
– chcemy, by jej wysokość odpowiadała kosztom życia.

Fot. 14: Związkowiec jako social media ninja, Katowice

Fot. 15: Matematyka Wyzysku, Warszawa



Jednocześnie  Komisja  Młodych  OPZZ  cały  czas  jest  zaangażowana
w  rozpatrywanie  spraw  zgłaszanych  przez  pracowników.  W  ramach
kampanii Maraton Pisania Skarg do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło
już  do  nas  ponad  200  zgłoszeń  z  całej  Polski  na  łamanie  praw
pracowniczych przez pracodawców.

Na  koniec  kadencji  przygotowaliśmy  propozycję  ramowego  planu
działań na kolejne lata zakładającego m.in.  rozwój  wojewódzkich struktur
Komisji  Młodych,  kontynuowanie  Akademii  Organizowania  Pracowników  KM
OPZZ -  zwiększenie liczby oraz rozszerzenie zakresu tematycznego  szkoleń
i  warsztatów,  wykorzystywanie  internetu  i  nowych  technologii  zarówno
w  rozwoju  i  wewnętrznej  komunikacji  w  ramach  związków  zawodowych,
jak  i  do  walki  o  wyższe  płace  i  lepsze  warunki  pracy,  zaangażowanie  
w rozwiązywanie zbiorowych i indywidualnych problemów pracowniczych, akcje
organizowania pracowników i kampanię „Polska Bez Wyzysku”.

Nasza kadencja  trwała od 21 marca 2017 roku do 8 listopada
2018  roku.  Dziękujemy  wszystkim  związkowcom,  pracownikom,
centrali,  strukturom  OPZZ  i  związkom  zawodowym  za  współpracę
oraz życzymy samych sukcesów w działaniach na rzecz godnej pracy
i płacy!

Komisja Młodych OPZZ

komisjamlodychopzz.pl

http://www.komisjamlodychopzz.pl/

