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I.

Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy"
S.A. (dalej: „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.).
Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku
podatkowym 2020.
Niniejsza Informacja nie odnosi się do informacji, do których dostęp jest zastrzeżony z uwagi
na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności informacji objętych
przepisami o ochronie informacji niejawnych, informacji, których Spółka nie może ujawniać
z uwagi na nałożone na nią obowiązki wynikające z przepisów prawa, zobowiązania
kontraktowe lub wynikające z podjętych przez Spółkę decyzji biznesowych. Dodatkowo,
niniejsza Informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez
Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie, jako dane objęte tajemnicą
handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

II.

Informacje ogólne

1. Informacje o Spółce
Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011737, prowadzi działalność
gospodarczą pod adresem: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy. Spółce
nadano nr NIP: 7160001822 oraz nr REGON: 430528900.
Spółka jest przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w produkcji nawozów mineralnych oraz
produktów chemicznych i mediów energetycznych. Najważniejsze produkty chemiczne to:
melamina (jedyny producent w kraju), kaprolaktam, Pulnox oraz NOXy (powszechnie znany
jako AdBlue), wodór, dwutlenek węgla, woda amoniakalna, nadtlenek wodoru (jedyny
producent w Polsce), amoniak ciekły, kwas azotowy, folie.
Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy"
S.A.

2. Cele strategii podatkowej Spółki
Spółka realizuje strategię podatkową mającą na celu doprowadzenie do należytego
wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie
obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz
Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek Spółki wynikający
z prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
Zarząd oraz kierownictwo Spółki na bieżąco wdrażają mechanizmy wewnętrzne celem
zapewnienia skutecznej i adekwatnej kontroli organizacji z perspektywy wypełniania
obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności
Spółka:
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−

dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń
podatkowych Spółki przy zaangażowaniu odpowiednich zasobów osobowych oraz
nieosobowych;

−

identyfikuje obszary ryzyka podatkowego, które są w szczególności narażone
na nieintencjonalne wystąpienie nieprawidłowości, a w oparciu o wdrożone procedury,
przy wsparciu wykwalifikowanego personelu, odpowiednio zarządza zidentyfikowanym
ryzykiem, a w sytuacji gdy jest to możliwe, całkowicie je eliminuje;

−

unika ekspozycji na ryzyko podatkowe starając się je minimalizować przy użyciu
wewnętrznych zasobów, a jeżeli nie są one wystarczające to przy wsparciu
zewnętrznych doradców;

−

każdorazowo analizuje skutki podatkowe podejmowanych oraz planowanych działań
i transakcji, w rezultacie planowanie podatkowe jest nierozerwalnie związane
z prowadzoną działalnością z poszanowaniem zasady „tax follows buisness”;

−

składa terminowo deklaracje oraz wypełnia obowiązki sprawozdawcze;

−

nie uchyla się od płatności zobowiązań podatkowych, regulując wszystkie swoje
zobowiązania terminowo i w prawidłowej wysokości;

−

w swoich działaniach kieruje się zasadą partnerstwa, dialogu oraz współpracy
z organami władzy publicznej oraz organami podatkowymi.

Strategia podatkowa Spółki podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian
zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka
podatkowego związanego z prowadzeniem działalności.

3. Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2020 i plany jej realizacji
w latach kolejnych
Realizowana strategia podatkowa zapewnia prawidłową realizację obowiązków podatkowych.
W roku podatkowym 2020, realizowana przez Spółkę strategia podatkowa nastawiona była
w szczególności na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych i zapewnienie zgodności
z prawem zawieranych transakcji. Spółka przy podejmowaniu decyzji biznesowych
i realizowaniu obowiązków podatkowych nie poszukuje oderwanych od okoliczności
gospodarczych oszczędności podatkowych.
W perspektywie najbliższych lat (pod warunkiem niezaistnienia żadnych okoliczności
mających kluczowe znaczenie dla działalności gospodarczej Spółki), oprócz rewizji
i uaktualniania strategii podatkowej, Spółka nie planuje dokonywania materialnych zmian
co do realizowanej strategii podatkowej, a w szczególności w zakresie przyjętej misji oraz wizji
podatkowej.
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III.

Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach
dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika
dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej
1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach
dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów
prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

a) Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego
Zarząd Spółki sprawuje nadzór nad procesem rozliczania, deklarowania i odprowadzania
podatków w celu zapewnienia jego zgodności z przepisami obowiązującego prawa.
Ponadto, ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego w Spółce sprawują Kierownicy komórek organizacyjnych, w których zakresie
działania są rozliczenia podatkowe. W szczególności do kompetencji Kierownika Działu
Rozrachunków Publicznoprawnych należy organizowanie, koordynacja i nadzór nad
prawidłowym, terminowym oraz zgodnym z obowiązującymi przepisami obliczaniem podatków
i opłat oraz prowadzenie rozliczeń podatkowych w zakresie:
−

podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),

−

podatku od towarów i usług (VAT), w tym od importu usług,

−

podatku u źródła (WHT),

−

podatku od budynków,

−

podatku od nieruchomości,

−

podatku rolnego,

−

podatku leśnego,

−

podatku od środków transportowych,

−

podatku akcyzowego,

−

podatku od sprzedaży detalicznej.

Kalkulacja i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych należy do obowiązków
Sekcji Obliczania Zarobków, będącej częścią Działu Wynagradzania. Do zadań Sekcji należy
m.in. sporządzanie listy płac, weryfikacja prawidłowości danych źródłowych
wykorzystywanych do realizacji obowiązków podatkowych w zakresie PIT, pobór zaliczek
w podatku PIT oraz sporządzanie deklaracji podatkowych w celu realizacji obowiązków Spółki
jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
Identyfikacja obowiązku i kalkulacja podatku od czynności cywilnoprawnych należy
do obowiązków Działu Prawnego.
W przypadku wystąpienia wątpliwości w zakresie sposobu zastosowania prawa podatkowego,
Kierownik Działu Rozrachunków Publicznoprawnych oraz Kierownik Sekcji Obliczania
Zarobków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i Kierownik Działu Prawnego
w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, są odpowiedzialni za ich bieżące
wyjaśnianie. Kierownik Działu Rozrachunków Publicznoprawnych w powyższym zakresie
może również skorzystać z pomocy Głównego Księgowego. W przypadku stwierdzenia takiej
konieczności Główny Księgowy oraz Kierownik Działu Rozrachunków Publicznoprawnych
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mają możliwość wystąpienia o sporządzenie opinii do Działu Prawnego lub zewnętrznego
doradcy podatkowego oraz zainicjowania procesu wnioskowania o wydanie indywidualnej
interpretacji prawa podatkowego. Dokumentacja związana z wyjaśnieniem wątpliwości
podatkowych jest archiwizowana zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Spółce.
W zakresie realizacji obowiązków podatkowych Spółka wykorzystuje na własne potrzeby
systemy informatyczne, tj. m.in. system mySAP ERP (w tym moduły FI, FI-TR, FI-AA, CO,
IM/PS, PM, SD, MM, PP, QM, HR, BW) oraz system IBM FileNet (służący do elektronicznego
obiegu dokumentów).
Spółka podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu prawidłowego określenia
oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych jako podatnik, tj.:
−

płaci należne miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy;

−

rozlicza miesięcznie podatek VAT;

−

realizuje płatności za nabycia określonych ustawowo towarów z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności;

b) Stosowane procedury
W Spółce obowiązują procedury i procesy mające zapewnić prawidłowe wywiązywanie się
przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w sposób
uwzględniający strukturę organizacyjną Spółki.
Spółka zaimplementowała następujące procedury, procesy kontrolne, zarządzenia wewnętrzne
mające wpływ na realizację obowiązków podatkowych:
−

Zarządzenie w sprawie podatku akcyzowego;

−

Zarządzenie w sprawie zasad amortyzacji podatkowej;

−

Polityka opracowywania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi w Grupie
Kapitałowej Grupa Azoty;

−

Zarządzenie w sprawie sporządzania i prowadzenia dokumentacji podatkowej;

−

Zarządzenie w sprawie kas rejestrujących i drukarek fiskalnych;

−

Zarządzenie w sprawie zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów;

−

Zarządzenie w sprawie prowadzenia Ogólnej procedury podatkowej;

−

Zarządzenie w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych;

−

Zarządzenie w sprawie podatku od przychodów z tytułu własności środka trwałego
(budynku);

−

Zarządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych;

−

Zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości;

−

Zarządzenie w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków
transportowych;

−

Zarządzenie w sprawie prowadzenia składu podatkowego;

−

Zarządzenie w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej;

−

Zarządzenie w sprawie podatku od towarów i usług;
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−

Zarządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osiągniętych przez zagraniczne
osoby prawne i fizyczne na terytorium RP oraz Grupy Azoty Zakłady Azotowe
,,Puławy” S.A. poza terytorium RP;

−

Zarządzenie w sprawie zawierania umów.

Powyższe procedury podlegają aktualizacji w przypadku zmian regulacji podatkowych (bądź
innych aktów prawnych mogących mieć znaczenie dla aktualności). Dodatkowo, Spółka
opracowuje dodatkowe procedury, jeżeli regulacje podatkowe nakładają nowe obowiązki.

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy
z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu
należytego i terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów
prawa podatkowego. W szczególności udziela rzetelnych i terminowych informacji
w składanych deklaracjach oraz wyjaśnieniach, o które występują organy podatkowe.
W roku podatkowym 2020 Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej
umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) ani uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa
w dziale III ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2200 z późn. zm.).

IV.

Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie
przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji
o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą
1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych

Spółka podejmuje niezbędne działania w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania
się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:
−

identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;

−

kalkuluje i terminowo uiszcza należne podatki oraz inne należności publicznoprawne;

−

składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania
oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego;

−

sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze;

−

monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej
o schematach podatkowych oraz w przypadku zidentyfikowania obowiązku jest
przygotowana na raportowanie schematów podatkowych do Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej.

W roku 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących
podatków:
−

podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),

−

podatku od towarów i usług (VAT), w tym od importu usług,

−

zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła / WHT),
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−

podatku od czynności cywilnoprawnych,

−

podatku od budynków,

−

podatku od nieruchomości,

−

podatku rolnego,

−

podatku leśnego,

−

podatku od środków transportowych,

−

podatku akcyzowego.

W roku 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika (inkasenta) wynikające z tytułu
następujących podatków:
−

podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników;

−

zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła / WHT).

2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
informacji o schematach podatkowych
W roku 2020 Spółka nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji
o schematach podatkowych.

V.

Informacje
o
transakcjach
z
podmiotami
powiązanymi
lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust.
1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość
przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami
podatkowymi
W roku podatkowym 2020 Spółka nie zawarła z podmiotami powiązanymi transakcji, których
pojedyncza rodzajowo wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów.
W roku podatkowym 2020 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi kapitałowo
bezpośrednio i pośrednio transakcje, łącznie z naliczonymi bonusami, wykazane poniżej.

Lp.

Strona transakcji

Adres

Kwota
transakcji
w tys. zł

Rodzaj transakcji

1

AGROCHEM PUŁAWY
Sp. z o.o.

rezydent

77-300 Człuchów,
ul. Mickiewicza 5

zakup usług
transportowych,
4 767
przeładunkowych,
magazynowania
sprzedaż produktów
118 865
nawozowych

2

ATT Polymers

nierezydent

D-03172 Guben,
Forste Strasse 72

152 228 sprzedaż chemikaliów

3

Bałtycka Baza Masowa
Sp. z o.o.

rezydent

81-341 Gdynia, ul.
Węglowa 3

4

Compo Expert Benelux
GmbH

nierezydent 9800 Deinze,
Filiersdreef 14

8

zakup usług
6 846 przeładunkowych,
składowania
275 sprzedaż produktów
nawozowych

5
6
7

8

Compo Expert GmbH
Grupa Azoty
Compounding Sp z o.o.
Grupa Azoty Jednostka
Ratownictwa
Chemicznego Sp z o.o.
Grupa Azoty KOLTAR
Sp. z o.o.

Grupa Azoty Polyolefins
S.A.
Grupa Azoty Kopalnie i
10 Zakłady Chemiczne
Siarki SIARKOPOL SA
9

nierezydent 48155 Munster,
Krogerweg 10

498

rezydent

33-101 Tarnów,
ul. Chemiczna 118

172 sprzedaż chemikaliów

rezydent

33-101 Tarnów,
ul. Kwiatkowskiego 8

110

rezydent

33-101 Tarnów,
ul. Kwiatkowskiego 8

24 028

rezydent

72-010 Police,
ul. Kuźnicka 1

rezydent

28-200 Staszów,
Grzybów

rezydent

10 sprzedaż pozostała
7 315 zakup siarki
113 sprzedaż opakowań

33-101 Tarnów,
ul. Kwiatkowskiego 8
97 407

12

Grupa Azoty
TRANSTECH Sp. z o.o.

rezydent

72-010 Police,
ul. Kuźnicka 1

589
164
6 781

Grupa Azoty Zakłady
13
Azotowe CHORZÓW SA

rezydent

Grupa Azoty Zakłady
14 Azotowe KĘDZIERZYN
SA

rezydent

Grupa Azoty Zakłady
Chemiczne POLICE SA

rezydent

72-010 Police,
ul. Kuźnicka 1

Grupa Azoty Zakłady
16 Fosforowe Gdańsk Sp. z
o.o.

rezydent

80-550 Gdańsk,
ul. Kujawska 2

17 KEMIPOL Sp. z o.o.

rezydent

72-010 Police,
ul. Kuźnicka 6

18 PROZAP Sp. z o.o.

rezydent

24-110 Puławy, Aleja
Tysiąclecia PP 13

4 742

rezydent

24-110 Puławy, Aleja
Tysiąclecia PP 13

71 169

20 SCF Natural Sp. z o.o.

rezydent

21-060 Fajsławice,
Suchodoły 120

21 STOZAP Sp. z o.o.

rezydent

24-110 Puławy, Aleja
Tysiąclecia PP 2

15

19 REMZAP Sp. z o.o.

41-503 Chorzów,
ul. Narutowicza 15

47-220 KędzierzynKoźle, ul. Mostowa
30A

673
700
3 974
17 755
23 524
2 318
10 101

zakup amoniaku, opłaty
licencyjne za znak
towarowy, usługi
doradcze, zapłacone
odsetki
sprzedaż chemikaliów,
opakowań,
wynagrodzenie za
udzielone poręczenia,
odsetki otrzymane
zakup usług
transportowych
sprzedaż chemikaliów
zakup materiałów,
środków transportu
sprzedaż usług,
chemikaliów, odsetki od
udzielonej pożyczki
zakup materiałów,
usługi magazynowania
sprzedaż usług,
opakowań
zakup amoniaku
sprzedaż produktów
nawozowych
zakup usług
przeładunkowych,
składowania
sprzedaż produktów
nawozowych

520 zakup materiałów

384

2 947

9

sprzedaż produktów
nawozowych

zakup usług
transportowych
2 246 sprzedaż mediów

13 449
11 Grupa Azoty SA

sprzedaż produktów
nawozowych

27
6 325

zakup usług
projektowych
sprzedaż mediów
zakup usług
budowlanomontażowych,
elektrycznych
sprzedaż mediów
odsetki od udzielonej
pożyczki
zakup usług sprzątania,
posiłki profilaktyczne

260 sprzedaż mediów

2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań
podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust.
1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
W roku 2020 Spółka nie planowała i nie podjęła działań restrukturyzacyjnych mogących mieć
wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

VI.

Informacje o złożonych wnioskach o interpretację przepisów prawa
podatkowego

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji
podatkowej.
2. Wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
o której mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej
W roku podatkowym 2020 Spółka złożyła wnioski o wydanie dwóch indywidualnych
interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Lp.

1.

Podatek, którego dotyczył wniosek

Podatek dochodowy od osób prawnych

2.

Podatek od nieruchomości

Opis
Spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji
podatkowej w zakresie ustalenia, czy przyznana
rekompensata (przyznawana podmiotom zaliczanym
do sektorów energochłonnych) stanowi przychód
podatkowy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.
Spółka złożyła do Prezydenta Miasta Puławy wniosek
o wydanie interpretacji podatkowej w sprawie zwolnienia
z opodatkowania infrastruktury kolejowej udostępnionej
przewoźnikom kolejowym. Organ podatkowy uznał
stanowisko Spółki za prawidłowe.

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a
ustawy o podatku od towarów i usług.
W 2020 roku Spółka złożyła wnioski o wydanie trzech wiążących informacji stawkowych.

Lp.

1.

2.

Towar, którego dotyczył wniosek

Opis

NOXy

Spółka złożyła wniosek o wydanie wiążącej informacji
stawkowej w zakresie ustalenia stawki podatku
od towarów i usług NOXy – 23%. Dyrektor Krajowej
Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko Spółki.

PULNOx 40%

Spółka złożyła wniosek o wydanie wiążącej informacji
stawkowej w zakresie ustalenia stawki podatku
od towarów i usług NOXy – 23%. Dyrektor Krajowej
Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko Spółki.

10

3.

PULREA

Spółka złożyła wniosek o wydanie wiążącej informacji
stawkowej w zakresie ustalenia stawki podatku
od towarów i usług NOXy – 8%. Dyrektor Krajowej
Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko Spółki.

4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1
ustawy o podatku akcyzowym
W 2020 roku Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

VII.

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika
w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W 2020 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytorium krajów stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową.

Adam
Lesiński
Jacek
Robert
Janisz
ek

Elektronicznie podpisany
przez Adam Lesiński
Data: 2021.12.23 12:46:59
+01'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Jacek Robert
Janiszek
Data: 2021.12.24
06:24:37 +01'00'

11

