USŁUGI ROZWOJOWE
DLA PRZEDSIĘBIORSTW

prof. Dariusz Zarzecki
Profesor
zwyczajny
Uniwersytetu
Szczecińskiego, Prezes Zarządu w Zarzecki
i Wspólnicy, uznany ekspert z zakresu
wyceny przedsiębiorstw. Szef zespołu
odpowiedzialnego
za
opracowanie
dokumentu pt. „Krajowy Standard Wyceny
Specjalistyczny - Ogólne zasady wyceny
przedsiębiorstw”. Współzałożyciel oraz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biegłych
Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Autor
lub współautor ponad 300 publikacji,
w tym książek „Teoria i praktyka metod
dochodowych w wycenie przedsiębiorstw",
"Metody wyceny przedsiębiorstw” oraz
„Współczesne
wyzwania
wyceny
przedsiębiorstw”, wyróżnianych m.in.
nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz
rekomendowanych dla menedżerów,
naukowców i studentów, maklerów,
doradców inwestycyjnych i kandydatów na
biegłych rewidentów. Kierownik Studium
MBA
Uniwersytetu
Szczecińskiego,
wykładowca
na
licznych
kursach
i konferencjach. Otrzymał stypendia
przyznane m.in. przez Rząd Finlandii oraz
Rząd Norwegii, a także dwukrotnie przez
Unię Europejską.
W latach 2001-2002 Przewodniczący
Rady Nadzorczej PKO BP S.A. przewodniczący
Zespołu Ekspercko-Redakcyjnego, który
był odpowiedzialny za opracowanie
strategii rozwoju Szczecina. Od 2000 roku
jest organizatorem i Przewodniczącym
Rady Programowej Międzynarodowej
Konferencji
Naukowej
"Zarządzanie
ﬁnansami". Członek Rad Programowych:
"International
Quarterly
Journal
of Finance", "Bank", "Controlling
i Rachunkowość Zarządcza", „International
Journal of Research in Marketing”, "Folia
Oeconomica".
Autor licznych wycen przedsiębiorstw,
wpisany na listę biegłych sądowych
z zakresu wyceny przedsiębiorstw przy
Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Zarzecki i Wspólnicy jest ﬁrmą świadczącą usługi w wysoko specjalistycznym segmencie
economic consulting i corporate ﬁnance. Nasi konsultanci posiadają blisko 30-letnie
doświadczenie z zakresu: wyceny aktywów (w szczególności przedsiębiorstwa), doradztwa
transakcyjnego i kapitałowego, doradztwa restrukturyzacyjnego, wsparcia ekonomicznego
w sporach regulacyjnych i gospodarczych, ocenie efektywności inwestycji
i ﬁnansów korporacyjnych jak również innych usług specjalistycznych.
Firmę tworzy pięciu Partnerów wspieranych przez stały zespół kilkunastu konsultantów,
a także liczni zewnętrzni eksperci branżowi. Nasza kadra, posiadająca bogate doświadczenie
na płaszczyźnie praktycznej i naukowej, stanowi przy tym gwarancję wysokiej jakości usług,
którą deﬁniujemy jako wypadkową stosowania najlepszych praktyk, wykorzystania
najnowszych badań naukowych oraz zgodność z obowiązującymi standardami i regulacjami,
jak również indywidulanego podejścia do każdego z projektów.
W swym portfolio posiadamy ponad 500 zrealizowanych projektów dla przeszło 100
klientów, wśród których znajdują się zarówno „Blue Chipy”, instytucje publiczne (w tym
szereg ministerstw oraz innych centralnych organów administracji)), jak również podmioty
z sektora MŚP, czy też przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju (np. start-up, early
stage). Świadczyliśmy usługi na rzecz ponad 30 branż. Specjalizujemy się w sektorze przemysłowym, ﬁnansowym i TSL, jednakże wspieramy także szeroko rozumianą innowacyjność,
e-commerce, sektor nieruchomości, sektor medyczny, branżę bukmacherską i inne.
Od początku działalności Zarzecki i Wspólnicy jest Autoryzowanym Doradcą Alternatywnego
Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Na co dzień pracujemy zarówno na rzecz polskich blue chipów, spółek niepublicznych,
polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, jak i międzynarodowych spółek
niepublicznych. Naszą ofertę, szczególnie w obszarze usług rozwojowych i doradztwa
strategicznego, kierujemy jednak nie tylko do dużych ﬁrm, ale przede wszystkim do
mniejszych przedsiębiorców (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), poszukujących
skutecznych rozwiązań wspierających wzrost. Aktualnie z usług Zarzecki i Wspólnicy można
skorzystać z doﬁnansowaniem do 80% za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.
Po szczegółowe informacje dotyczące warunków doﬁnansowania zapraszamy do
bezpośredniego kontaktu z naszą ﬁrmą.

USŁUGI ROZWOJOWE DLA PRZEDSIĘBIORSTW
Z DOFINANSOWANIEM DO 80%

Usługa Rozwojowa
Usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub
wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji
społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym pozwalająca na rozwój przedsiębiorstwa. Klasyﬁkacja usług rozwojowych
opiera się na 2 głównych kategoriach: usłudze
szkoleniowej i usłudze doradczej.

poziomu doﬁnansowania do poziomu 80% gdy przedsiębiorstwo prowadzi
działalność gospodarczą na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW)
w odniesieniu do pracowników zatrudnionych wyłącznie na terenie SSW, zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego, lub gdy prowadzi
działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących
funkcje społeczno-gospodarcze.

Kto może dostać dofinansowanie?
Uczestnikami usług doﬁnansowanych mogą
być aktywne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające kryteria określone dla
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w
art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 mające swoją jednostkę
organizacyjną na obszarze województwa
zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy,
zatrudnieni wyłącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

poziom dofinansowania
Podstawowy poziom doﬁnansowania usług
rozwojowych wynosi 50% wydatków na ich
zakup.Istnieje
możliwość
zwiększenia

Doﬁnansowanie 80% - Obszar podstawowy SSW (6)
Doﬁnansowanie 80% - Obszar przejściowy SSW (7)
Doﬁnansowanie 80% - Miasta średnie
oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze

Poziom dofinansowania
Podstawowy poziom doﬁnansowania usług rozwojowych wynosi 50% wydatków na ich zakup.
Istnieje możliwość zwiększenia poziomu doﬁnansowania do poziomu 80%, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno
z następujących kryteriów:

korzysta z usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwaliﬁkacji o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwaliﬁkacji lub walidacji, o której mowa w art.2 pkt 22 tej ustawy,

przed przystąpieniem do niniejszego projektu uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania
2.2 PO WER,
prowadzi działalność gospodarczą w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego,
prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW) w odniesieniu do pracowników
zatrudnionych wyłącznie na terenie SSW, zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
prowadzi działalność gospodarczą
społeczno-gospodarcze,

na

terenie

miast

średnich

oraz

miast

średnich

tracących

funkcje

jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
z usług rozwojowych korzystają pracownicy przedsiębiorstwa w wieku powyżej 50 roku życia lub pracownicy o niskich
kwaliﬁkacjach.

Jak uzyskać dofinansowanie?

1

Określić cele rozwojowe (przy współpracy z doradcą z Zarzecki i Wspólnicy).

2

Wybrać usługę rozwojową (przy współpracy z doradcą z Zarzecki i Wspólnicy).

3

Wypełnić formularz zgłoszeniowy (przy współpracy z doradcą z Zarzecki i Wspólnicy).
Maksymalnie w ciągu 14 dni przedsiębiorca zostanie powiadomiony o wynikach weryﬁkacji zgłoszenia.

4

Podpisać umowę wsparcia z operatorem.

5

Wziąć udział w usłudze rozwojowej i wypełnić ankietę oceniającą usługę.

6

Przedstawić dokumenty do rozliczenia.

Zasady refundacji
Przedsiębiorca ponosi 100% kosztów za usługę ze środków własnych, następnie po przedstawieniu Operatorowi kompletu
dokumentów otrzymuje refundację kosztów. Przedsiębiorca, w terminie do 14 dni od zakończenia usługi rozwojowej składa
dokumentację rozliczeniową.
Refundacja jest wypłacana w ciągu 14 dni od złożenia przez przedsiębiorcę kompletnej, poprawnie wypełnionej dokumentacji.

Plany rozwoju
dla przedsiębiorstw

Obsługa transakcji
sprzedaży, fuzji przejęć
przedsiębiorstw

usługi marketingowe

BUsiness
intelligence

WSPARCIE
E-COMMERCE

szkolenia dla pracowników

Audyt modelu
biznesowego

usługi dofinansowane
z funduszu usług rozwojowych

INNE

USŁUGI z możliwością dofinansowania

Business intelligence/
CONTROLLING
Projektowanie i wdrażanie
systemów IT klasy Business
Intelligence
Ocena, tworzenie i wdrażanie
systemów informacji zarządczej,
Wsparcie procesów
raportowania ﬁnansowego
i nieﬁnansowego
Zarządzanie kapitałem
obrotowym
Planowanie ﬁnansowe,
Prognozowanie z analizą
scenariuszy,
Controlling kosztów

Doradztwo transakcyjne
i kapitałowe
Obsługa transakcji sprzedaży
przedsiębiorstw,fuzji i przejęć
Finansowe i komercyjne due
dilligence
Wydanie Fairness opinion
i solvency opinion
Wsparcie procesów pozyskiwania
kapitału w drodze emisji
niepublicznych
Wprowadzanie instrumentów
ﬁnansowych do publicznego
obrotu
Szacowanie luki kapitałowej
Badanie planów połączenia
i podziału przedsiębiorstwa,
Przeprowadzanie Testu
Prywatnego Inwestora (TPI)
oraz Testu Prywatnego
Wierzyciela (TPW)

USŁUGI marketingowe/
inne SPECJALISTYCZNE
Strategie marketingowe
i sprzedażowe
Projektowanie identyﬁkacji
wizualnej (branding)
Tworzenie spójnych koncepcji
kreatywnych na potrzeby
promocji i kampanii reklamowych
Przygotowanie projektów
infograﬁk i ilustracji
Tworzenie i wdrażanie
systemów motywacyjnych
Analizy rynkowe, w tym
raporty analityczne na rzecz
spółek publicznych
Doradztwo strategiczne
Sporządzenia i ewaluacja
strategii rozwoju, masterplanów
i innych pokrewnych dokumentów

Spory gospodarcze
i regulacyjne
Szacowanie wartości szkody
gospodarczej
Wsparcie w sporach
gospodarczych
Ekspertyzy metodyczne dot.
raportów z wyceny
Ekonomiczna analiza
przyczynowości
Ocena wykorzystywania
pozycji dominującej
Ocena wpływu niedozwolonych
porozumień na warunki
rynkowe
Określanie rynku właściwego
Inne usługi powiązane

Doradztwo
restrukturyzacyjne
Wycena przedsiębiorstwa,
zorganizowanej części
przedsiębiorstwa oraz
aktywów na cele pre-packu
Przygotowanie planów
restrukturyzacji lub ocena
planów restrukturyzacji
Ocena przesłanek do złożenia
wniosku o ogłoszenie
upadłości
Testy Prywatnego Inwestora
i Testy Prywatnego Wierzyciela
Opracowanie lub ocena
scenariuszy restrukturyzacji
przedsiębiorstwa
Niezależne przeglądy
biznesowe

Wycena aktywów
Wycena przedsiębiorstwa
Wycena ruchomości i
nieruchomości
Wycena zorganizowanej
części przedsiębiorstwa (ZCP)
Wycena aktywów
niematerialnych
Testy na utratę wartości
aktywów
Wycena instrumentów
pochodnych
Alokacja ceny nabycia:
Wycena programów
opcyjnych

INWESTYCJE I FINANSE
KORPORACYJNE
Ocena ekonomicznej
efektywności inwestycji
Studia wykonalności i
wstępne studia wykonalności
Audyt, tworzenie i wdrażanie
procesów realizacji inwestycji
Opracowywanie oraz ocena
biznes planów i strategii
rozwoju
Benchmarking na potrzeby
polityki cen transferowych
Analiza i zarządzanie ryzykiem
Usługi zewnętrznego
dyrektora ﬁnansowego
Zarządzanie ryzykiem
walutowym

AUDYT
Audyt procesów biznesowych
Audyt modelu biznesowego
Ocena i wdrażanie audytu
wewnętrznego

WYBRANE realizacje

KLIENT

Syntetyczny opis

Obszar świadczonych usług

Kochański & Partners

Opracowanie planu rozwoju Polskiej Grupy Lotniczej S.A.

Inwestycje i ﬁnanse korporacyjne

Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

Ewaluacja ex-ante Strategii rozwoju

Usługi specjalistyczne

Węglokoks S.A.

Doradztwo w zakresie modelu restrukturyzacji
wierzytelności od Huta Pokój S.A.

Doradztwo restrukturyzacyjne

STS Sp. z o.o.

Ocena poziomu opłat pobieranych przez wiodący w Polsce zwiażek
sportowy pod kątem możliwego nadużycia pozycji dominującej na
potrzeby postępowania prowadzonego przez UOKiK

Spory gospodarcze i regulacyjne

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Audyt complince wybranych kluczowych
obszarów biznesowych ARP S.A.

Usługi specjalistyczne

Przeprowadzenie badania due diligence oraz oszacowanie
wartości przedsiębiorstwa SR NAUTA S.A. na potrzeby
planowanej transakcji

Doradztwo transakcyjny i kapitałowe

HASS Holding LTD

Ocena projektu inwestycyjnego w obszarze ESCO

Inwestycje i ﬁnanse korporacyjne

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Rekomendacja modelu restrukturyzacji wierzytelności od
SCO-PAK S.A.

Doradztwo restrukturyzacyjne

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

IBR przedsiębiorstwa Petralana S.A.

Doradztwo restrukturyzacyjne

PKP Cargo S.A.

Przeprowadzenie testu na utratę wartości aktywów
jednej z kluczowych spółek zależnych

Wycena aktywów

IAI Sp. z o.o.

Oszacowanie wartości godziwej systemów IT na
potrzeby bilansowe

Wycena aktywów

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

KLIENT

Syntetyczny opis

Obszar świadczonych usług

VBB

Ocena wpływu na gospodarkę Polski i Niemiec planowanej
inwestycji w obszarze infrastruktury kolejowej

Usługi specjalistyczne

PGNiG S.A.

Ocena ekonomiczna wybranych klauzul umownych pod
kątem ewentualnego nadużycia pozycji dominującej na
potrzeby sporu z UOKiK

Spory gospodarcze i regulacyjne

Polchar S.A.

Analiza wybrnaych rynków zagranicznych pod kątem
możliwości sprzedaży innowacyjnego surowca energetycznego

Inwestycje i ﬁnanse korporacyjne

PGZ S.A.

Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa na potrzeby zmian
kapitałowych

Wycena aktywów

Inneko Sp. z o.o.

Audyt procesu inwestycyjnego obejmującego innowacyjny projekt
z zakresu energetyki odnawialnej

Usługi specjalistyczne

ZM Ropczyce S.A.

Ocena ekonomiczna nabytych instrumentów ﬁnansowych
pod kątem zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym

Spory gospodarcze i regulacyjne

Żegluga Polska S.A.

Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa na
wewnętrzne potrzeby zarządcze

Wycena aktywów

Linea Sim Sp. z o.o.

Analiza ekonomicznej efektywności inwestycji obejmujacej
budowę zespołu budynków biurowo-usługowych w Gdańsku

Inwestycje i ﬁnanse korporacyjne

Schooner Capital LLC

Doradztwo ekonomiczne na potrzeby międzynarodowego
arbitrażu inwestycyjnego dotyczącego utraty wartości
inwestycji w KAMA S.A.

Spory gospodarcze i regulacyjne

Syndyk SKOK Wołomin

Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa SKOK Wołomin

Wycena aktywów

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ocena ekonomiczna umowy handlowej zawartej przez jedną
z Uczelni Wyższych pod kątem ewentualnych nadużyć
gospodarczych

Spory gospodarcze i regulacyjne

KADRA I ORGANIZACJA

PROF. dariusz zarzecki
Lider

ZEspół kluczowych doradców
Ekspert
z zakresu ekonomii,
ﬁnansów i zarządzania

Ekspert
z zakresu wyceny
przedsiębiorstw,
wartości
niematerialnych
i prawnych, organizacji
i zarządzania

Ekspert
z zakresu obrotu
papierami
wartościowymi

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki – Partner, czołowy ekonomista Uniwersytetu
Szczecińskiego, od blisko 30 lat zajmujący się obszarami wyceny
przedsiębiorstwa oraz oceny inwestycji, wpisany na listę biegłych sądowych
z zakresu: Wycena przedsiębiorstw, organizacja i zarządzanie.
Miłosz Kołodziejczyk, CFA – Partner, specjalista w zakresie ﬁnansów
korporacyjnych, w tym w szczególności w wycenie przedsiębiorstw (m.in. na
cele transakcyjne, na cele sporów gospodarczych oraz na cele postępowań
restukturyzacyjnych i upadłościowych), wycenie aktywów niematerialnych,
szacowaniu utraconych korzyści ekonomicznych, wpisany na listę biegłych
sądowych z zakresu: Organizacja, ﬁnanse i wycena przedsiębiorstw.
Tomasz Gabryel, MPW – Partner, specjalista w zakresu bankowości
inwestycyjnej, transakcji kapitałowych, funkcjonowania rynku ﬁnansowego,
business intelligence, wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu: obrót
papierami wartościowymi.

ZESPÓŁ ANALITYKÓW
Analityk,
specjalizacja:
wycena aktywów,
ﬁnanse
przedsiębiorstw,
prognozowanie

Analityk,
specjalizacja:
matematyka
ﬁnansowa,
ekonometria i
statystyka,
prognozowanie

Analityk,
specjalizacja:
ocena efektywności
inwestycji, wycena
utraconych korzyści,
ekonomiczna analiza
przyczynowości

Zarzecki i Wspólnicy dysponuje stałym zespołem kilkunastu
doświadczonych analityków, wspierających prace projektowe na
etapie zbierania danych, dokonywania niezbędnych analiz, kalkulacji
oraz estymacji. W zakres specjalizacji naszych analityków wchodzą:
Wycena aktywów;
Finanse przedsiębiorstw;
Ocena efektywności inwestycji;
Ekonometria i statystyka;
Matematyka ﬁnansowa;
Prognozowanie;
Wycena utraconych korzyści;
Ekonomiczna analiza przyczynowości.

Grzegorz Gawlik – Partner, specjalista z zakresu: wyceny przedsiębiorstw,
analizy strategicznej, analizy ﬁnansowej, oceny efektywności inwestycji,
ﬁnansowego due diligence, wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu:
Wycena przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych, organizacja i
zarzadzanie.
Dr Piotr Waśniewski – Manager, specjalista w analizie ﬁnansowej oraz
strategicznej, pomiarze dokonań i controllingu. Wpisany na listę biegłych
sądowych z zakresu: Wycena przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i
prawnych, organizacja i zarzadzanie.
Szymon Gryczka – Manager, specjalista się w wycenie przedsiębiorstw oraz
ocenie efektywności inwestycji komercyjnych i niekomercyjnych.
Michał Hendryk – Manager, specjalista z zakresu rachunkowości ﬁnansowej i
controllingu oraz ocenie efektywności inwestycji.

Zakładamy realizację prac kilkuosobowymi zespołami
projektowymi, w których skład wchodzą specjaliści
z trzech grup, pod kierunkiem prof. dr. hab. Dariusza
Zarzeckiego

Certyﬁkowany analityk
ﬁnansowy CFA®
Makler papierów
wartościowych
z uprawnieniami
doradztwa
inwestycyjnego

Certyﬁkowany
audytor wewnętrzny
CIA®
Rzeczoznawca
majątkowy
Ekspert branżowy

Eksperci branżowi, posiadający wiedzę
specjalistyczną z danej dziedziny;
Certyﬁkowani profesjonalni analitycy
ﬁnansowi CFA® (Chartered Financial Analyst);
Licencjonowani przez KNF maklerzy papierów
wartościowych z uprawnieniami doradztwa
inwestycyjnego;
Pracownicy Uczelni Wyższych ze stopniem
naukowym z dziedziny ﬁnansów i ekonomii;
Certyﬁkowani audytorzy wewnętrzni CIA®
(Certiﬁed Internal Auditor);
Zespół kilkunastu specjalistów uprawnionych
do wykonywania zawodu rzeczoznawcy
majątkowego, w tym uprawnionych do
wyceny nieruchomości na potrzeby
zabezpieczenia wierzytelności bankowych.
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BEATA MICHALSKA

NASI KLIENCI

PRATT & WHITNEY
RZESZÓW

PORT LOTNICZY
SZCZECIN GOLENIÓW

DIEBOLD
NIXDORF

ZM
ROPCZYCE

STS ZAKŁADY
BUCHMACHERSKIE

SCHULER PRESSEN GMBG

MONDI ŚWIECIE

GMINA MIASTO
SZCZECIN

POLSKIE KOLEJE
PAŃSTWOWE

POLSKIE GÓRNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO

ZAKŁADY CHEMICZNE
POLICE

POSTDATA

POLSKA ŻEGLUGA MORSKA

THOMAS
LOWERTON

AGENCJA ROZWOJU
PRZEMYSŁU

ST3 OFFSHORE

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI

HUTA
POKÓJ

ŚLĄSKI HOLDING
PRZEMYSŁOWY

KREDYT
INKASO

PKP CARGO

PKP CARGO CONNECT

HELIMED
DIAGNOSTIC IMAGING

POLSKA GRUPA
ZBROJENIOWA

BOHUN

POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT

ODLWENIE POLSKIE

COFFEEDESK

WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE

GRUPA
AZOTY

MIĘDZYNARODOWE
TARGI GDAŃSKIE

KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA

PKO BANK
POLSKI

CAN-PACK

POGOŃ
SZCZECIN

WĘGLOKOKS

IAI S.A.

LSJ

POLCHAR

PROSERVICE
FINTECO

JURASSIC SALMON

DOM LEKARSKI

KONTAKT

ZARZECKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
ul. Grzybowa 19a, 71-487 Szczecin
T: + 48 (91) 421 49 42
T: +48 601 796 101
E: biuro@zarzecki.pl
www.zarzecki.pl

osoba do kontaktu w sprawie funduszu usług rozwojowych
Tomasz Gabryel
T: +48 697 570 880
E: tomasz.gabryel@zarzecki.pl

