REPORT
OF THE MANAGEMENT BOARD ON ACTIVITIES OF THE
POLISH VODKA FOUNDATION
WITHIN THE FISCAL YEAR INCLUDING THE PERIOD
FROM 1st JULY, 2020 TILL 30th JUNE, 2021
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SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POLSKA
WÓDKA W ROKU OBROTOWYM OBEJMUJĄCYM
OKRES OD 1 LIPCA 2020 R. DO 30 CZERWCA 2021 R.

Foundation data

Dane Fundacji

The Polish Vodka Foundation was established by
AGROS HOLDING S.A. by the notarial deed drawn
up on 20 October 2015. (Rep. A No. 15337), and
then, on 4 January 2016, it was entered in the
register of associations, other social and
professional organisations, foundations and public
health care institutions and the register of
entrepreneurs kept by the District Court for the
capital city of Warsaw, Division XIII Commercial of
the National Court Register under KRS No.
000059387.

Fundacja Polska Wódka została ustanowiona przez
AGROS HOLDING S.A. aktem notarialnym sporządzonym
w dniu 20 października 2015 r. (Rep. A nr 15337),
a następnie w dniu 4 stycznia 2016 r. została wpisana do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz rejestrze przedsiębiorców prowadzonych
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 000059387.

The Foundation's financial year is, in accordance
with the provisions of § 26 par. 1 of the
Foundation's Statutes, the period from 1 July to 30
June of the following year.
Management Board of the Foundation
As on 30 June 2021, the Management Board was
composed of the following individuals:
Mr Andrzej Szumowski - President of the
Management Board,
Mr Hervé Fetter - Vice-President of the
Management Board,
Ms Kamila Czaban - Member of the Management
Board,
Mrs Agnieszka Jóźwik-Estrada - Member of the
Management Board.

Rokiem
obrachunkowym
Fundacji,
zgodnie
z postanowieniami § 26 ust. 1 Statutu Fundacji, jest okres
od 1 lipca do 30 czerwca kolejnego roku.
Zarząd Fundacji
Na dzień 30 czerwca 2021 r. w skład Zarządu wchodzili:
Pan Andrzej Szumowski – Prezes Zarządu,
Pan Hervé Fetter – Wiceprezes Zarządu,
Pani Kamila Czaban – Członek Zarządu,
Pani Agnieszka Jóźwik-Estrada – Członek Zarządu.

Z dniem 31 lipca 2021 r. wygasł mandat Pan Hervé Fetter
As of 31st July, 2021 the mandate of Mr. Hervé w związku ze złożoną rezygnacją.
Fetter expired due to the submitted resignation.
W dniu 16 sierpnia 2021 r. Fundator powołał do Zarządu
On 16th August, 2021 the Founder appointed to the Pana Guillaume Dumont, powierzając mu funkcję
Management Board Mr. Guillaume Dumont as the Wiceprezesa Zarządu.
Vice-president of the Management Board.
3.

Principles, forms and scope of the statutory
activity with indication of the fulfilling of the
statutory purposes, as well as the description
of the main legal events in its activities with
financial results.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej
z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis
głównych zdarzeń prawnych w jej działalności
o skutkach finansowych.

According to the provisions of the Foundation's Zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji, celem
Statutes, the aim of the Polish Vodka Foundation is Fundacji Polska Wódka jest działalność oświatowa
i kulturalna, to jest:
educational and cultural activities, that is:
i)

running the Museum of Polish Vodka;

i)

prowadzenie Muzeum Polskiej Wódki;
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ii) promoting the traditions and culture of the Polish
alcohol industry, and in particular the tradition
and culture of responsible alcohol
consumption;
iii) protecting and promoting the protected
geographical indication - Polska Wódka /
Polish Vodka;
iv) carrying out campaigns to raise public
awareness of the risks of excessive alcohol
consumption.
The above mentioned objectives are pursued
through:
i)
running the Museum of Polish Vodka,
ii) educational, publishing and research activities,
iii) organising events / thematic events concerning
the specific objectives of the Foundation,
iv) cooperation with local authorities, governmental
authorities and NGOs to the extent specified
in the objectives of the Foundation.
The basic objective of the Foundation for which it
has been founded is to establish and run the
Museum of Polish Vodka. The Museum of Polish
Vodka has been operating since June 2018 in
Warsaw as part of the Koneser Centre in Warsaw
at Koneser Square.
The financial year ended on 30 June 2021 was a
difficult year for the Foundation's activity due to the
epidemic situation related to COVID-19. A
significant drop in the number of visitors to the
Museum was recorded, especially of foreign
tourists. The museum was closed to visitors
several times due to the lockdown introduced by
the Council of Ministers. For this reason, the
museum is still open only 6 days a week
4.

5.

6.

ii)

iii)
iv)

promowanie tradycji oraz kultury polskiego
przemysłu alkoholowego, a w szczególności
tradycji i kultury odpowiedzialnego spożywania
alkoholu;
chronienie i promocja chronionego oznaczenia
geograficznego - Polska Wódka / Polish Vodka;
prowadzenie
akcji
uświadamiających
społeczeństwo o zagrożeniach wynikających
z nadmiernego spożywania alkoholu.

Wyżej wymienione cele realizowane są, poprzez:
i)
ii)
iii)
iv)

prowadzenie muzeum Polskiej Wódki,
działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
organizowanie imprez/eventów tematycznych
dotyczących określonych celów Fundacji,
współpracę z władzami samorządowymi,
rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania
Fundacji.

Podstawowym celem Fundacji, dla którego została ona
ustanowiona jest utworzenie i prowadzenie Muzeum
Polskiej Wódki. Muzeum Polskiej Wódki funkcjonuje od
czerwca 2018 r. w Warszawie w ramach Centrum
Praskiego Koneser w Warszawie przy Placu Konesera.
Rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2021 r. był rokiem
trudnym dla działalności Fundacji z uwagi na sytuację
epidemiczną związaną z COVID-19. Mocno odczuwalny
był znaczny spadek liczby odwiedzających Muzeum, w
szczególności brak turystów zagranicznych. Muzeum
kilkukrotnie zamykane było dla odwiedzających z powodu
lockdownu wprowadzonego przez Radę Ministrów. Z tego
powodu Muzeum czynne jest nadal tylko 6 dni w tygodniu.

Information on conducted business according Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej
to the entry to the National Court register
według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.
The Polish Vodka Foundation has also been Fundacja Polska Wódka została zarejestrowana również
registered as an entrepreneur in the National Court jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Register. The economic activity of the Foundation Działalność gospodarcza Fundacji dotyczy działalności
concerns the activity of the Museum and its Muzeum wraz z towarzyszącymi mu aktywnościami, tj.
accompanying operations, i.e. a souvenir shop, sklep z pamiątkami, wydawanie specjalistycznych
publishing of specialist publications, etc.
wydawnictw, etc.
Copies of the resolutions of the Management
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji.
Board
Within the period from 1 July 2020 to 30 June 2021 W okresie od 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
the Board of the Foundation did not pass any Zarząd Fundacji nie podejmował żadnych uchwał.
resolutions.
Information on the achieved incomes, with the Informacje o wysokości uzyskanych przychodów,
indication of their sources (ex. inheritance, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis,
legacy, donation, funds from public sources, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych,
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including the state budget or the budget of a
local government unit), as well as the payment
form (ex. cash, bank transfer), non-free benefit
effected by the Foundation within the statutory
purposes frameworks including the costs of
these benefits, if the business was conducted
the financial result of this business as well as
the percentage relation of the incomes
achieved from the business against the
incomes achieved from other sources.

w tym z budżetu państwa i budżetu jednostek
samorządu terytorialnego), oraz formy płatności (np.
gotówka,
przelew),
odpłatnych
świadczeń
realizowanych przez Fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń;
jeżeli
prowadzono
działalność
gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz
procentowy stosunek przychodu osiągniętego
z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł.

In May 2016 the Foundation applied for financial
support for the project "Creation of the Museum of
Polish Vodka to preserve the cultural heritage of a
historically Polish product with a Protected
Geographical Indication" as part of Measure 5.3
Cultural Heritage, Project type: Improving
accessibility to cultural resources through their
development and effective use of the Regional
Operational Programme of the Mazowsze
Province. The Foundation was awarded the grant
for project implementation in the amount not
exceeding PLN 2,523,960. By 30th June 2021 the
Foundation received total grant.

W maju 2016 r. Fundacja wystąpiła z wnioskiem
o dofinansowanie na realizację projektu „Utworzenie
Muzeum Polskiej Wódki w celu zachowania dziedzictwa
kulturowego
historycznie
polskiego
produktu
o Chronionym Oznaczeniu Geograficznie” w ramach
Działania 5.3 Dziedzictwo Kulturowe, Typ projektu:
Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich
rozwój i efektywne wykorzystanie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Fundacji
zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu
w
nieprzekraczającej
kwocie
2.523.960
zł.
Do dnia 30 czerwca 2021 r. Fundacja otrzymała całość
dofinansowania.

On February 17, 2021, as part of the Government
Program "Financial Shield 2.0 of the Polish
Development Fund for Micro, Small and Medium
Enterprises", the Foundation received PLN
800,000.00 to cover the costs of business activities,
including salary costs, rental costs.

Dnia 17 lutego 2021 r. w ramach Programu Rządowego
„Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla
Mikro, Małych i Średnich Firm” Fundacja otrzymała
800.000,00 zł na pokrycie kosztów prowadzonej
działalności gospodarczej w tym m.in. kosztów
wynagrodzenia, kosztów najmu.

All revenues earned by the Foundation in the
financial year were obtained exclusively within the
framework of its statutory objectives. The
Foundation did record any income from other
sources. These revenues amounted to PLN
643,906.32. The Foundation closed the financial
year ended 30 June 2021 with the net profit of PLN
67,381.67.

Wszystkie przychody osiągnięte przez Fundację w roku
obrotowym zostały uzyskane wyłącznie w ramach
realizacji celów statutowych. Fundacja nie odnotowała
żadnych przychodów z innych źródeł. Przychody
te osiągnęły kwotę 643.906,32 zł. Fundacja zamknęła rok
obrotowy zakończony 30 czerwca 2021 r. zyskiem netto w
wysokości 67.381,67 zł.

Fundacja co do zasady nie dokonuje płatności
As a rule, the Foundation does not make any cash gotówkowych.
payments.
Fundacja przyjmuje płatności gotówkowe w związku
The Foundation accepts cash payments due to the z faktem, iż podstawową działalnością Fundacji jest
fact that the main activity of the Foundation is to run prowadzenie Muzeum Polskiej Wódki, gdzie dokonuje
the Museum of Polish Vodka, where it sells sprzedaży biletów wstępu do Muzeum i przyjmuje
admission tickets to the Museum and accepts cash płatności gotówkowe za sprzedane bilety. Sprzedaż
payments for the tickets sold. Tickets are sold biletów dokonywana jest przez kasę fiskalną.
through a cash register.
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7.
a)
b)
c)
d)

8.
a)

b)

c)

Information, by indicating the payment form
(ex. cash or bank transfer), on the costs born
for:
fulfilment of the statutory purposes
PLN 1,875,783.96
administration (rents, telephone fee, mail, etc.)
PLN 2,106,719.57
the business
PLN 23,117.00
other costs (operating and financial)
PLN 1,165,880.78
As a rule, the Foundation does not make any cash
payments.
Information on:
The number of the Foundation’s employees
with indication of the posts occupied and the
persons employed exclusively for the
business,
As on 30 June 2021 the Foundation employed in
total 18 persons. The structure of the occupied
positions was as follows:
- bartender/bartender: 4 persons,
- receptionist: 4 persons,
- Museum manager: 1 person,
- client advisor: 2 persons,
- guide: 4 persons,
- senior guide: 3 persons.

Informacje, z wyodrębnieniem formy płatności (np.
gotówka, przelew) o poniesionych kosztach na:
realizację celów statutowych 1.875.783,96 zł
administrację (czynsze, opłaty telefoniczne,
pocztowe, itp.),
2.106.719,57 zł
działalność gospodarczą,
23.117,00 zł
pozostałe koszty (operacyjne i finansowe),
1.165.880,78 zł
Fundacja co do zasady nie dokonuje płatności
gotówkowych.
Dane o:
liczbie osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem
według
zajmowanych
stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej,
Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. Fundacja
zatrudniała łącznie 18 osoby. Struktura zajmowanych
stanowisk wyglądała następująco:
- barman/barmanka: 4 osoby,
- recepcjonistka: 4 osoby,
- kierownik Muzeum: 1 osoba,
- doradca klienta: 2 osoby,
- przewodnik: 4 osoby,
- starszy przewodnik: 3 osoby.

All persons are employed by the Foundation for its Wszystkie osoby zatrudnione przez Fundację na
business activities.
potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
The total amount of the remunerations paid
łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez
by the Foundation with the division for the
Fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
remunerations, bonuses, awards and other
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem
benefits, indicating the total remunerations
całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
of the persons employed exclusively for the
wyłącznie w działalności gospodarczej,
business,
gross remuneration - PLN 1,129,403.02
wynagrodzenia brutto – 1.129.403,02 zł
rewards - PLN 10,990.61
nagrody – 10.990,61 zł
bonuses - PLN 11,563.92
premie – 11.563,92 zł
other benefits - PLN 52,987.88
inne świadczenia – 52.987,88 zł
the amount of annual or average monthly
wysokości
rocznego
lub
przeciętnego
remuneration paid jointly to the members of
miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
the Management Board and other governing
członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz
bodies of the Foundation and to individuals
osobom kierującym wyłącznie działalnością
managing exclusively business operations,
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia,
with a breakdown into salaries, rewards,
nagrody, premie i inne świadczenia,
bonuses and other benefits,
The Board of the Foundation did not receive any
Zarząd Fundacji nie pobierał wynagrodzenia.
remuneration.
Wynagrodzenie roczne osób kierujących działalnością
The annual remuneration of the individuals
gospodarczą Fundacji wyniosło:
managing the Foundation's business operations
− wynagrodzenie brutto roczne – 139.200,00 zł
was as follows:
− nagrody – 520,86 zł
- gross annual remuneration - PLN 139,200.00
− premie – 11.136,00 zł
- rewards - PLN 520.86
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d)

e)

f)

g)

h)
i)
j)

9.

- bonuses - PLN 11,136.00
- other benefits - PLN 3,528.50
expenditure on remuneration under service
contracts
the gross annual remuneration paid out under the
service contracts amounted to PLN 53,134.27.
the cash loans granted by the Foundation,
broken down by their amount, indicating the
borrowers as well as the terms and
conditions of the loans and stating the
statutory basis for granting such loans,
The Foundation did not grant any loans.
the amounts accumulated on payment
accounts, indicating the bank, in the case of
a bank account, or the cooperative savings
and loan association in the case of an
account of a member of a cooperative
savings and loan association, and amounts
accumulated in cash,
- the amount on payment accounts with Bank
Handlowy w Warszawie as on 30 June 2021 is
PLN 287.00,
- cash in transit (credit on Bank Handlowy w
Warszawie as at 01.07.2021) is amounted to PLN
6,376,00,
- the amount of funds accumulated in cash as on
30 June 2021 is PLN 2,000.00,
the value of bonds acquired and the number
of shares or stocks acquired in commercial
law companies, indicating those companies,
The Foundation did not acquire any bonds or
shares/stocks in commercial law companies.
the real estate purchased, their designation and
the amounts spent on that purchase,
The Foundation did not purchase any real estate.
the remaining fixed assets acquired,
The Foundation acquired other fixed assets
amounted to PLN 696,433.71.
the value of the assets and liabilities of the
Foundation as recognised in the relevant
financial statements drawn up for statistical
purposes.
As on 30 June 2021, the value of assets in the
Foundation amounted to PLN 3,543,801.35, while
the value of liabilities and provisions for liabilities
was PLN 3,655,867.61.
Data on activities commissioned to the
Foundation by state and local government
entities (services, state commissioned tasks
and public procurements) and on the financial
result of those activities.
No state or local government entities
commissioned any activities to the Foundation.

−

inne świadczenia – 3.528,50 zł

wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
wypłacone roczne wynagrodzenie brutto wynikające
z umów zlecenia – wyniosło 53.134,27 zł.
udzielonych
przez
Fundację
pożyczkach
pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków
przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek,
Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.
kwotach
zgromadzonych
na
rachunkach
płatniczych ze wskazaniem banku, w przypadku
rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej
w
przypadku
rachunku
członka
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej,
oraz
kwotach
zgromadzonych w gotówce,
- kwota na rachunkach płatniczych w Banku Handlowym
w Warszawie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 287,00 zł,
- kwota środków pieniężnych w drodze (uznane na
rachunku bankowym w Banku Handlowym w Warszawie
01.07.2021 r.) wynosi 6.376,00 zł.
- kwota środków zgromadzonych w gotówce na dzień
30.06.2021 r. wynosi 2.000,00 zł,
wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych
udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Fundacja nie nabywała obligacji ani udziałów / akcji w
spółkach prawa handlowego.
nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz
wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,
Fundacja nie nabywała nieruchomości.
nabytych pozostałych środkach trwałych,
Fundacja nabyła pozostałe środki trwałe w kwocie
696.433,71 PLN.
wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we
właściwych
sprawozdaniach
finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych.
Wartość aktywów w Fundacji na dzień 30 czerwca 2021 r.
wyniosła 3.543.801,35 zł, natomiast wartość zobowiązań i
rezerw na zobowiązania wyniosła 3.655.867,61 zł.
Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty
państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zdania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności.
Żadne podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały
Fundacji jakiejkolwiek działalności.
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10.

11.

12.

13.

Information on the settlements of the
Foundation's tax liabilities, as well as
information on the tax returns submitted.
As on 30 June 2021, the Foundation had no tax
liabilities towards the Tax Office. The Foundation
submits VAT and CIT-8 declarations.
Information
whether
the
Foundation
established on the basis of the Act of 6 April
1984 on Foundations is an obliged institution
within the meaning of the Act of 1 March 2018
on Counteracting Money Laundering and
Financing of Terrorism (Journal of Laws, item
723, 1075, 1499 and 2215),
Pursuant to the provisions of Article 2 par. 1 point
21 of the Act of 1 March 2018 on Counteracting
Money Laundering and Financing of Terrorism, the
Polish Vodka Foundation is the institution obliged
to the extent that it accepts or makes payments in
cash of a value equal to or exceeding the
equivalent of EUR 10,000.
Information on the acceptance or payment, by
the Foundation established by the Act of 6 April
1984 on Foundations, of cash payments of a
value equal to or exceeding the equivalent of
EUR 10,000, irrespective of whether the
payment is made in a single operation or in
several operations which appear to be linked,
together with an indication of the date and
amount of the operation.
As a rule, the Foundation does not make cash
payments.
The Foundation accepts cash payments due to
the fact that the main activity of the Foundation is
to run the Museum of Polish Vodka, where it sells
admission tickets to the Museum and accepts
cash payments for the sold tickets. Tickets are
sold through a cash register.
Information on inspections exercised.
In the financial year ended 30 June 2021, no
inspections were exercised at the Foundation.

Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu
ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacje w sprawie składanych deklaracji
podatkowych.
Fundacja na dzień 30 czerwca 2021 r. nie posiadała
zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego.
Fundacja składa deklaracje VAT oraz CIT-8.
Informacja, czy Fundacja ustanowiona na podstawie
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest
instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075,
1499 i 2215),
Fundacja Polska Wódka zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1
pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest
instytucja obowiązaną w zakresie, w jakim przyjmuje lub
dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10.000 euro.
Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez Fundację
ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości
równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro,
bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana
jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które
wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem
daty i kwoty operacji.
Fundacja co do zasady nie dokonuje płatności
gotówkowych.
Fundacja przyjmuje płatności gotówkowe w związku z
faktem, iż podstawową działalnością Fundacji jest
prowadzenie Muzeum Polskiej Wódki, gdzie dokonuje
sprzedaży biletów wstępu do Muzeum i przyjmuje
płatności gotówkowe za sprzedane bilety. Sprzedaż
biletów dokonywana jest przez kasę fiskalną.
Informacje na temat przeprowadzonych kontroli.
W roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2021 r. nie
przeprowadzana była żadna kontrola w Fundacji.

Warszawa, 27 września 2021 r. / Warsaw, 27th September 2021

Zarząd Fundacji / Management Board of the Foundation:

1. Andrzej Szumowski – Prezes Zarządu
/President of the Management Board/

Elektronicznie podpisany
Andrzej
przez Andrzej Szumowski
Data: 2021.09.27 16:50:44
Szumowski
+02'00'
_________________________________
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2. Guillaume Dumont – Wiceprezes Zarządu
/Vice-President of the Management Board/

Digitally signed by

Guillaume
Guillaume Thierry Dumont
2021.09.24 15:35:43
Thierry
Dumont Date:
+02'00'
_________________________________
Elektronicznie podpisany przez

3. Kamila Czaban – Członek Zarządu
/Member of the Management Board/

4. Agnieszka Jóźwik-Estrada – Członek Zarządu
/Member of the Management Board/

Czaban
Kamila Czaban Kamila
Data: 2021.09.28 09:41:47 +02'00'

_________________________________

signed by Agnieszka
Agnieszka Joanna Digitally
Joanna Jóźwik-Estrada
Date: 2021.09.27 17:26:45
Jóźwik-Estrada
_________________________________
+02'00'

