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przypisaniem komórek odpowiedzialnych za ich przygotowanie
Załącznik nr 2. Zasady dostępu do informacji o charakterze ilościowym i jakościowym
dotyczących adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Pilźnie

2

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Niniejsza „Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pilźnie”, zwana dalej
„Polityką” stanowi wykonanie:
- postanowień art. 111a ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z
późniejszymi zmianami),
- Uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku
w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze
jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji
podlegających ogłaszaniu (z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia 575/2013 UE,
- Rozporządzenia 1423/2013 UE,
- Rozporządzenia 2015/1555UE,
- Ustawy Prawo bankowe,
- Rozporządzenia KNF,
- Zasad ładu korporacyjnego KNF,
- Rekomendacji „M” KNF,
- Rekomendacji „P” KNF,
i reguluje:
1) zakres ogłaszanych informacji;
2) częstotliwość ogłaszania;
3) formy i miejsce ogłaszania;
4) zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji;
5) zakres weryfikacji Polityki.
2. Polityka zatwierdzana jest przez Radę Nadzorczą Banku.
§ 2.
Użyte w Polityce określenia oznaczają:
1) Bank – Bank Spółdzielczy w Pilźnie;
2) Jednostki organizacyjne– należy przez to rozumieć elementy struktury organizacyjnej,
działające dla osiągnięcia celów strategicznych Banku. W Banku jednostkami
organizacyjnymi są Centrala i Oddział.
3) Miejsce wykonywania czynności – jednostki organizacyjne Banku oraz zamiejscowe
komórki organizacyjne wchodzące w skład jednostek organizacyjnych, takie jak
Punkty Obsługi Klienta, Filie, Punkty Kasowe.
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4) Adekwatność kapitałowa – wymagany poziom kapitału niezbędny na pokrycie
wszystkich rodzajów ryzyka występujących w Banku.
5) Polityka informacyjna – opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę
Nadzorczą dokument zawierający zakres, sposób weryfikacji, częstotliwość, formę
oraz miejsce ujawniania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym.
6) Strona internetowa – strona www. Banku.
Rozdział 2. Zakres ogłaszanych informacji
§ 3.
1. Bank ujawnia w formie pisemnej w miejscu określonym w §7 strategię i opis procesów
zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka obejmujące:
1) Opis zasad zarządzania ryzykiem istotnym,
2) Opis systemu kontroli wewnętrznej,
3) Zasady ustalania stałych i zmiennych składników wynagrodzeń.
4) Informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania w podziale na stałe i
zmienne z uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww. wynagrodzenie.
5) Informację o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w
danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie
zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku
z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości
6) Informację o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w
minionym roku – według uznania Banku.
7) Informacje wymagane przez Rekomendację „P” w zakresie:
a) roli i zakresu odpowiedzialności właściwych komitetów oraz innych jednostek
funkcjonalnych i biznesowych,
b) działalności w zakresie pozyskiwania finansowania,
c) stopnia, w jakim funkcje skarbowe oraz zarządzanie ryzykiem płynności są
scentralizowane bądź zdecentralizowane,
d) w przypadku zrzeszonego banku spółdzielczego, funkcjonowania w ramach zrzeszenia.
e) rozmiar i skład nadwyżki płynności banku,
f) wymogi dotyczące dodatkowego zabezpieczenia na wypadek obniżenia oceny kredytowej
banku,
g) normy płynności oraz inne regulacyjne normy dopuszczalnego ryzyka w działalności
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banków obowiązujące w danej jurysdykcji.
h) lukę płynności zawierającą kilka najbliższych przedziałów dla pozycji bilansowych i
pozabilansowych oraz otrzymane na tej podstawie skumulowane luki płynności,
i) w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych oraz banku zrzeszającego, dodatkowe
zabezpieczenie płynności w ramach zrzeszenia.
j) aspekty ryzyka płynności, na które bank jest narażony i które monitoruje,
k) dywersyfikację źródeł finansowania banku,
l) inne techniki wykorzystywane do ograniczania ryzyka płynności,
m) pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynnościowej i ryzyka płynności,
łącznie z dodatkowymi wskaźnikami, dla których bank nie ujawnia danych,
n) wyjaśnienie, w jaki sposób ryzyko płynności rynku (produktu) jest odzwierciedlone w
systemie zarządzania płynnością płatniczą banku,
o) wyjaśnienie, jak są wykorzystywane testy warunków skrajnych,
p) opis modelowanych scenariuszy testów warunków skrajnych,
q) wskazanie, czy i w jakim stopniu plan awaryjny płynności uwzględnia wyniki testów
warunków skrajnych,
r) politykę banku w zakresie utrzymywania rezerw płynności,
s) ograniczenia regulacyjne w zakresie transferu płynności w obrębie jednostek grupy lub, w
przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych i banku zrzeszającego, w obrębie
zrzeszenia,
t) częstotliwość i rodzaj wewnętrznej sprawozdawczości w zakresie płynności – Instrukcja
SIZ.
8) Dodatkowe informacje wymagane przez Rozporządzenie 575/2013 UE, nie ujęte w
Uchwale 385/2008 KNF:
a) Zasady oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej (Regulamin
działania Zarządu, Regulamin działania Rady Nadzorczej) zawierające politykę
rekrutacji dotyczącą wyboru członków organu zarządzającego oraz rzeczywistego
stanu ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej oraz strategię w zakresie
zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków organu zarządzającego,
b) utworzenie (bądź nie) przez instytucję oddzielnego komitetu ds. ryzyka oraz liczby
posiedzeń komitetu, które się odbyły. Regulamin Komitetu Kredytowego,
Komitetu Zarządzania Ryzykami itp., - nie dotyczy
c) Bufory kapitałowe (art. 440),
d) Wskaźnik dźwigni finansowej (art. 451).
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9) Informacje, o których mowa w ust. 1 opracowywane są przez Stanowisko ds. ryzyk i
analiz.
§4
1. Bank ujawnia w formie pisemnej w miejscu wykonywania czynności informacje
określone w art. 111 , art. 111 a i art., 111 b Ustawy Prawo bankowe, tj.:
a) stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i
pożyczek,
b) stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat,
c) terminy kapitalizacji odsetek,
d) stosowane kursy walutowe,
e) bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu,
f) skład zarządu i rady nadzorczej banku,
g) informację o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy
bilansowej (art. 111 a).
h) nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku albo
jednostki organizacyjnej banku,
i) informacje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których
mowa w art. 6a ust. 1 i 7, o ile przy wykonywaniu na rzecz jednostki
organizacyjnej

banku

albo

innego

przedsiębiorcy

lub

przedsiębiorcy

zagranicznego czynności, o których mowa w tych przepisach, uzyskują dostęp do
informacji chronionych tajemnicą bankową (art. 111 b),
j) Banki spółdzielcze są obowiązane oprócz informacji, o których mowa w ust. 1,
podać także obszar swojego działania oraz bank zrzeszający.
2. Na podstawie art. 111 a, ust. 2 Ustawy, Bank nie ogłasza:
1) informacji, których pominięcie lub zniekształcenie nie może zmienić oceny lub
decyzji osoby wykorzystującej takie informacje przy podejmowaniu decyzji
ekonomicznych, albo wpłynąć na taką ocenę lub decyzję (informacje nieistotne);
2) informacji, których ujawnienie może mieć niekorzystny wpływ na pozycję Banku
na rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji
i konsumentów;
3) informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną.
W przypadku, o którym mowa w pkt 2 i 3, Bank ogłasza przyczyny odstąpienia od
ogłoszenia informacji oraz ujawnia ogólne dane z tego zakresu, o ile nie są to informacje,
o których mowa w pkt 2 i 3.
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3. Bank ujawnia w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej informacje
wymagane przez Zasady ładu korporacyjnego:
a) Politykę zarządzania ładem korporacyjnym,
b) Oświadczenie Zarządu w/s stosowania w Banku Zasad ładu korporacyjnego,
c) Podstawową struktura organizacyjna,
d) Politykę informacyjną,
e) Wyniki oceny stosowania ładu korporacyjnego przeprowadzonej przez Radę
Nadzorczą.
§5
Zakres informacji ujętych w § 3 i §4 wraz z przypisaniem komórek organizacyjnych
odpowiedzialnych za ich opracowanie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.
Rozdział 3. Częstotliwość ogłaszanych informacji o charakterze jakościowym
i ilościowym
§ 6.
Pełny zakres informacji o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczący adekwatności
kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu Bank ujawnia z częstotliwością roczną,
tj. nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Banku przez Zebranie Przedstawicieli.
Rozdział 4. Formy i miejsce ogłaszania informacji
§ 7.
1. Pełny zakres informacji, stanowiący wymóg Uchwały KNF ogłaszany jest w formie
papierowej w Centrali Banku w Pilźnie, ul. Grodzka 2 w pokoju nr 4 (I piętro) w
godzinach 7.45-15.15 od poniedziałku do piątku, w Oddziale w Szerzynach 524, sala
operacyjna, w godzinach 7.45-14.30 od poniedziałku do piątku.
2. Informacja publikowana jest w języku polskim.
3. Wszystkie dane ilościowe prezentowane są w tysiącach złotych bez miejsc po przecinku.
4. Bank w okresach rocznych ocenia, czy ogłaszane informacje są wystarczające z uwagi na
profil ryzyka i w przypadku oceny negatywnej ogłasza niezbędne informacje dodatkowe.
Rozdział 5. Zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji
§ 8.
1. Informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego podlegają procedurze
weryfikacyjnej podczas badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
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2. Informacje, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego
rewidenta, podlegają weryfikacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku.
Rozdział 6. Zasady weryfikacji Polityki
§ 9.
1. Polityka podlega rocznej weryfikacji.
2. Tekst jednolity oraz wszystkie zmiany do niniejszego dokumentu, podlegają
zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Banku.
3. Weryfikacji podlega w szczególności częstotliwość publikowania informacji, miejsce ich
ogłaszania oraz zakres informacji podlegających ujawnieniom.
4. Zakres ujawnianych informacji może ulec zmianie w przypadku:
1) zmiany strategii Banku;
2) zmiany profilu ryzyka;
3) zmiany metod wyliczania wymogów kapitałowych;
4) zmiany Uchwały KNF.
§ 10.
Niniejsza Polityka informacyjna podlega ujawnieniu na stronie internetowej Banku.
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Załącznik nr 1
Zestawienie zakresu informacji podlegających ujawnieniom
wraz z przypisaniem komórek
odpowiedzialnych za ich przygotowanie

Nr

Zagadnienie

I

II

Informacje ogólne:
informacje o BS
informacja o podmiotach zależnych
Zasady zarządzania ryzykiem istotnym wraz z oświadczeniem Zarządu i Rady
Nadzorczej na podstawie art. 435 Rozporządzenia CRR

Komórka
organizacyjna /
osoba
Gł. Księgowy
Nie dotyczy
Stanowisko ds.
ryzyk i analiz

Miejsce publikacji

Miejsce określone
w §7 niniejszej
Polityki
Miejsce określone
w §7 niniejszej
Polityki

III

Opis Systemu kontroli wewnętrznej

Stanowisko ds.
ryzyk i analiz

Miejsce określone
w §7 niniejszej
Polityki

IV

Fundusze własne, zgodnie z zapisami Rozporządzenia 1423/13 UE

Stanowisko ds.
ryzyk i analiz

Miejsce określone
w §7 niniejszej
Polityki

V

Opis metody wyliczania wymogów kapitałowych na poszczególne kategorie ryzyka

Stanowisko ds.
ryzyk i analiz

Miejsce określone
w §7 niniejszej
Polityki

VI

Informacje ilościowe w zakresie adekwatności kapitałowej:
1.
Kwoty wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego w podziale na
kategorie ekspozycji
2.
Kwoty wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego
Ryzyko kredytowe – informacje jakościowe:

VII

Gł. Księgowy

Miejsce określone
w §7 niniejszej
Polityki
Miejsce określone

VIII

IX

X

XI

1. Definicje należności przeterminowanych i zagrożonych stosowane dla celów
rachunkowości
2. Opis metod przyjętych do ustalania korekt wartości rezerw, w tym rezerw na ryzyko
ogólne
Ryzyko kredytowe – informacje ilościowe:
1. Łączna kwota ekspozycji kredytowych według wyceny bilansowej, bez
uwzględniania efektów technik redukcji ryzyka kredytowego
2. Średnia kwota ekspozycji w podziale na klasy
3. Struktura geograficzna ekspozycji w podziale na klasy – nie dotyczy z uwagi na
obszar działania.
4. Struktura branżowa ekspozycji w podziale na klasy
5. Struktura ekspozycji według okresów zapadalności w podziale na klasy
6. Wartość ekspozycji zagrożonych, w tym przeterminowanych oraz kwoty korekt
wartości rezerw w podziale na istotne branże.
7. Wartość ekspozycji zagrożonych, w tym przeterminowanych oraz kwoty korekt
wartości rezerw w podziale na istotne obszary geograficzne – nie dotyczy z uwagi
na obszar działania
Ekspozycje kapitałowe nieuwzględnione w portfelu handlowym – informacje
jakościowe:
1. Podział ekspozycji ze względu na cel nabycia (zyski kapitałowe, przyczyny
strategiczne)
2. Opis stosowanych metod wyceny
Ekspozycje kapitałowe nieuwzględnione w portfelu handlowym – informacje ilościowe:
1. Wartość bilansowa i wartość godziwa oraz dla papierów wartościowych
notowanych na giełdzie porównanie ceny rynkowej z wartością godziwą w
przypadku, gdy te wielkości różnią się istotnie.
2. Rodzaje i charakter inwestycji w podziale na:
 papiery notowane na giełdzie,
 papiery nie dopuszczone do obrotu regulowanego
 inne ekspozycje
3. Zrealizowane zyski lub straty ze sprzedaży w danym okresie
4. Kwota ogółem nie zrealizowanych zysków i strat w podziale na zyski lub straty z
przeszacowania oraz inne pozycje o podobnym charakterze zaliczone do funduszy
podstawowych lub uzupełniających.
Ryzyko stopy procentowej dla pozycji zakwalifikowanych do portfela bankowego:
Informacje ilościowe - wzrost (spadek) dochodów lub wartości ekonomicznej. W
przypadku zakłóceń stopy procentowej w górę lub w dół, obliczony zgodnie ze

Gł. Księgowy

w §7 niniejszej
Polityki

Gł. Księgowy

Miejsce określone
w §7 niniejszej
Polityki

Gł. Księgowy

Miejsce określone
w §7 niniejszej
Polityki

Gł. Księgowy

Miejsce określone
w §7 niniejszej
Polityki

Stanowisko ds.
ryzyk i analiz

Miejsce określone
w §7 niniejszej
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stosowaną metodą pomiaru ryzyka stopy procentowej, w podziale na poszczególne
waluty.
Redukcja ryzyka kredytowego przy zastosowaniu metody standardowej, zgodnie z
Stanowisko ds.
Rozporządzeniem 575/2013 UE – informacje jakościowe i ilościowe:
ryzyk i analiz
1. Wartość ekspozycji przed i po zastosowaniu technik redukcji ryzyka kredytowego dla
każdego stopnia wiarygodności kredytowej ustalonego dla metody standardowej.
Polityka wynagradzania
Zespół
organizacyjno samorządowy

Polityki

XIV

Informacje ilościowe dotyczące zmiennych i stałych składników wynagradzania
stanowisk kierowniczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów

Miejsce określone
w §7 niniejszej
Polityki

XV

Informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym
roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń
w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji zarządzania
ryzykiem operacyjnym), oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym
zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości

XII

XIII

XVI

Stanowisko ds.
ryzyk i analiz

Stanowisko ds.
ryzyk i analiz

Informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w
minionym roku – według uznania Banku.
Informacje wynikające z Rekomendacji „P” w zakresie:
Stanowisko ds.
a) roli i zakresu odpowiedzialności właściwych komitetów oraz innych
ryzyk i analiz
jednostek funkcjonalnych i biznesowych,
b) działalności w zakresie pozyskiwania finansowania,
c) stopnia, w jakim funkcje skarbowe oraz zarządzanie ryzykiem
płynności są scentralizowane bądź zdecentralizowane,
d) w przypadku zrzeszonego banku spółdzielczego, funkcjonowania w
ramach zrzeszenia.
e) rozmiar i skład nadwyżki płynności banku,
f) wymogi dotyczące dodatkowego zabezpieczenia na wypadek obniżenia
oceny kredytowej banku,
g) normy płynności oraz inne regulacyjne normy dopuszczalnego ryzyka
w działalności banków obowiązujące w danej jurysdykcji.
h) lukę płynności zawierającą kilka najbliższych przedziałów dla pozycji

Miejsce określone
w §7 niniejszej
Polityki
Strona www.
Banku

Miejsce określone
w §7 niniejszej
Polityki

Miejsce określone
w §7 niniejszej
Polityki
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XVII

XVIII

bilansowych i pozabilansowych oraz otrzymane na tej podstawie
skumulowane luki płynności,
i) w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych oraz banku
zrzeszającego, dodatkowe zabezpieczenie płynności w ramach
zrzeszenia.
j) aspekty ryzyka płynności, na które bank jest narażony i które
monitoruje,
k) dywersyfikację źródeł finansowania banku,
l) inne techniki wykorzystywane do ograniczania ryzyka płynności,
m) pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynnościowej i ryzyka
płynności, łącznie z dodatkowymi wskaźnikami, dla których bank nie
ujawnia danych,
n) wyjaśnienie, w jaki sposób ryzyko płynności rynku (produktu) jest
odzwierciedlone w systemie zarządzania płynnością płatniczą banku,
o) wyjaśnienie, jak są wykorzystywane testy warunków skrajnych,
p) opis modelowanych scenariuszy testów warunków skrajnych,
q) wskazanie, czy i w jakim stopniu plan awaryjny płynności uwzględnia
wyniki testów warunków skrajnych,
r) politykę banku w zakresie utrzymywania rezerw płynności,
s) ograniczenia regulacyjne w zakresie transferu płynności w obrębie
jednostek grupy lub, w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych
i banku zrzeszającego, w obrębie zrzeszenia
Dodatkowe informacje wymagane przez Rozporządzenie 575/2013 UE, nie ujęte w Stanowisko ds.
Uchwale 385/2008 KNF:
samorządowo –
a) Zasady oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej
kadrowych
(Regulamin działania Zarządu, Regulamin działania Rady Nadzorczej)
zawierające politykę rekrutacji dotyczącą wyboru członków organu
zarządzającego oraz rzeczywistego stanu ich wiedzy, umiejętności i
wiedzy specjalistycznej oraz strategię w zakresie zróżnicowania w
odniesieniu do wyboru członków organu zarządzającego
b) utworzenie (bądź nie) przez instytucję oddzielnego komitetu ds. ryzyka
Stanowisko ds.
oraz liczby posiedzeń komitetu, które się odbyły
c) Bufory kapitałowe (art. 440)
ryzyk i analiz
d) Wskaźnik dźwigni finansowej (art. 451)
Informacje określone w §111 Ustawy Prawo bankowe, tj.:
a) stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych,
kredytów i pożyczek,

Stanowisko ds.
ryzyk i analiz

W miejscu
wykonywania
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stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat,
terminy kapitalizacji odsetek,
stosowane kursy walutowe,
bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu,
skład zarządu i rady nadzorczej banku,
informacje o warunkach wykonywania przelewów transgranicznych,
nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu
banku albo jednostki organizacyjnej banku,
i) informacje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o
których mowa w art. 6a ust. 1, o ile przy wykonywaniu na rzecz
jednostki organizacyjnej banku czynności, o których mowa w tym
przepisie, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą
bankową.
j) Banki spółdzielcze są obowiązane oprócz informacji, o których mowa
w ust. 1, podać także obszar swojego działania oraz bank zrzeszający.
Informacje wymagane przez Zasady ładu korporacyjnego:
a) Politykę zarządzania ładem korporacyjnym,
b) Oświadczenie Zarządu w/s stosowania w Banku Zasad ładu
korporacyjnego,
c) Podstawową struktura organizacyjna,
d) Politykę informacyjną,
e) Wyniki oceny stosowania ładu korporacyjnego przeprowadzonej przez
Radę Nadzorczą.
f) Oświadczenie o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej oraz
członków Zarządu wymogów art. 22aa ustawy Prawo bankowe

czynności

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

XIX

Stanowisko ds.
samorządowo –
kadrowych

Na stronie
internetowej
Banku
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Załącznik 2

Informacja
Zasady dostępu do informacji o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących
adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Pilźnie
Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej,
opracowane w oparciu o zapisy Polityki informacyjnej Banku są udostępniane wszystkim
zainteresowanym w formie papierowej w :
 Centrali Banku w Pilźnie, ul. Grodzka 2 w pokoju nr 4 (I piętro)
15.15 od poniedziałku do piątku,

w godzinach 7.45-

 w Oddziale w Szerzynach, Szerzyny 524, sala operacyjna, w godzinach 7.45-14.30 od
poniedziałku do piątku

Zarząd:
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