
Formularz dla kwalifikacji - podgląd
Typ wniosku
Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK

Nazwa kwalifikacji*
Analiza i ocena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych

Skrót nazwy

Rodzaj kwalifikacji*
kwalifikacja cząstkowa

Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji*
5

Krótka charakterystyka kwalifikacji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które
potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikacje oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu
potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego analizowania i oceniania
przydatności nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych, jako części
procesu udzielania kredytu hipotecznego przez bank. Pracownik banku podejmuje zadania w
zakresie przyjmowania i ustanawiania zabezpieczeń hipotecznych na kredytowanych
nieruchomościach, oceny ryzyka kredytowego w obszarze kredytowania hipotecznego oraz
obsługi potencjalnego kredytobiorcy hipotecznego. Współpracuje z rzeczoznawcami
majątkowymi, realizującymi na potrzeby banku operaty szacunkowe nieruchomości, wyjaśnia
klientowi zasady określania wartości nabywanej przez niego nieruchomości dokonywanej przez
rzeczoznawcę majątkowego i jej analizy przez bank, weryfikuje przydatność nieruchomości do
zabezpieczenia wierzytelności hipotecznej oraz analizuje i interpretuje zapisy w Elektronicznej
Księdze Wieczystej (EKW). Orientacyjny koszt uzyskania kwalifikacji – 1000 zł.

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]*
120

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji*
Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowani pracownicy banków, tzn. analitycy kredytowi,
analitycy ryzyka i doradcy klienta, którzy uczestniczą w różnych rolach w procesie udzielania
kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości, bądź pożyczek hipotecznych. Dodatkowo, może
to być interesujące np. dla rzeczoznawców majątkowych, sporządzających wyceny
nieruchomości na potrzeby banków udzielających kredytów hipotecznych, a także dla
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kandydatów na rzeczoznawców, odbywających praktyki zawodowe.

Wymagane kwalifikacje poprzedzające
Opis
Kwalifikacja pełna z poziomem 7 PRK

Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji*
Kwalifikacja pełna z poziomem 7 PRK

Zapotrzebowanie na kwalifikację*
Kwalifikacja „Analiza i ocena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
bankowych” odpowiada na potrzeby szerokiej grupy pracowników banków, którzy uczestniczą w
procesie udzielania kredytów hipotecznych. Ważnym elementem tego procesu jest analiza
nieruchomości, służących jako zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy. Wycena
nieruchomości dokonywana jest przez rzeczoznawcę majątkowego i odbywa się na podstawie
polskich przepisów prawa i standardów zawodowych, często również zgodnie z nowoczesnymi
zasadami ujętymi w standardach europejskich TEGoVA (European Valuation Standards,
https://www.tegova.org/), standardach międzynarodowych MSW (International Valuation
Standards, https://www.ivsc.org/standards/international-valuation-standards), dyrektywach
unijnych dotyczącymi zasad wyceny z zakresu zabezpieczeń wierzytelności oraz regulacjami
nadzorczymi, obowiązującymi banki i instytucje nadzorcze (np. Rekomendacja J i S KNF,
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/rekomendacje_i_wytyczne/rekomendacje_
dla_bankow?articleId=8522&p_id=18). Istotnym elementem skuteczności procesu kredytowania
hipotecznego jest dobra współpraca pomiędzy pracownikami banków a rzeczoznawcami
majątkowymi. Rozwój mieszkalnictwa, wspieranego kredytowaniem hipotecznym, jest ważnym
elementem rozwoju gospodarczego kraju. Każdego roku sektor bankowy udziela w Polsce co
najmniej 180 tys. kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe na łączną kwotę ok. 44 mld zł
(Raport AMRON-SARFiN Q3/2018,
https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/listopad_2018/Raport_AMRON-SARFiN_Nr_
3_2018_Pl.pdf). W III kwartale 2018 roku zanotowano kontynuację wysokiego poziomu akcji
kredytowej w Polsce. Łączna liczba nowych umów o kredyt mieszkaniowy zawartych w okresie od
stycznia do września wyniosła ponad 161 tys., o łącznej wartości 40,2 mld złotych, czy o wartości
wyższej niż roczna akcja kredytowa w latach 2011-2016. Rok 2018 przyniósł rekordowe wyniki
akcji kredytowej. Są to najlepsze wyniki od 2011 roku. Warto też odnotować, że w tym okresie
wydano ponad 117 tys. pozwoleń budowlanych na realizację nowych inwestycji mieszkaniowych,
co jest prognozą utrzymywania się wysokiej dynamiki popytu na kredyty hipoteczne w kolejnych
okresach. Obecnie portfel kredytów hipotecznych w Polsce szacowany jest na ponad 2,2 mln
kredytów. W przypadku każdego udzielanego kredytu hipotecznego bank zobowiązany jest do
analizowania i oceniania nieruchomości, stanowiącej jego zabezpieczenie hipoteczne. Ponadto
nie rzadziej niż co 3 lata, zgodnie z wymogami nadzoru finansowego (Rekomendacja S KNF), dla
każdego kredytu hipotecznego, bank powinien dokonać aktualizacji wartości zabezpieczenia
hipotecznego. To pokazuje skalę zapotrzebowania i istotność efektów uczenia się zawartych w
proponowanej kwalifikacji.

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się*



Brak

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację „Analiza i ocena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia
wierzytelności bankowych” może znaleźć zatrudnienie w banku udzielającym kredytów
hipotecznych na zakup nieruchomości, bądź pożyczek zabezpieczanych hipoteką. Posiadanie
kwalifikacji potwierdzone certyfikatem, po spełnieniu innych wymagań określonych na danym
stanowisku, może być ważnym aspektem branym pod uwagę w procesie rekrutacji i awansu.
Posiadana kwalifikacja może być wykorzystywana na stanowisku doradcy klienta, analityka
kredytowego lub analityka ryzyka w obszarze kredytów i pożyczek hipotecznych.

Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację*
1. Etap weryfikacji 1.1. Metody 1.1.1. Test teoretyczny (do zestawów 1-5) 1.1.2. Obserwacja w
warunkach symulowanych (zadania praktyczne w formie studium przypadku) do wskazanych
efektów uczenia się z zestawów 1-3, 5. Studium przypadku polega na przedstawieniu propozycji
wartości zabezpieczenia hipotecznego, przygotowanej na podstawie analizy operatu
szacunkowego oraz na bazie informacji zawartych w raportach z baz danych o nieruchomościach
i Elektronicznej Księgi Wieczystej (EKW). a. zestaw 1: Weryfikuje oczekiwania i cele klienta b.
zestaw 2: Szacuje statystycznie wstępną wartość nieruchomości c. zestaw 3: Korzysta z
informacji zawartych w Elektronicznej Księgi Wieczystej (EKW); Weryfikuje obciążenia na
nieruchomości d. zestaw 5: Określa wartość zabezpieczenia hipotecznego 1.1.3. Analiza
dowodów i deklaracji - raport dot. zrealizowanych aktywności w ramach Programu Stałego
Rozwoju Zawodowego, za okres 3 lat , który wykorzystywany jest w celu podjęcia decyzji o
przedłużeniu ważności certyfikatu 1.2. Zasoby kadrowe Instytucja certyfikująca powołuje zespół
walidacyjny, który projektuje i odpowiada za proces walidacji dla kwalifikacji “Analiza i ocena
nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych”. Członkowie zespołu
walidacyjnego mogą pełnić funkcję doradcy walidacyjnego i/lub asesorów. Rola doradcy
walidacyjnego polega na wspieraniu osób przystępujących do walidacji na wszystkich etapach
tego procesu, w szczególności na etapie identyfikowania i dokumentowania. Zespół walidacyjny
wyznacza komisję walidacyjną asesorów liczącą minimum 2 osoby, która odpowiada za
weryfikację efektów uczenia się osób przystępujących do walidacji. Członkowie zespołu
walidacyjnego muszą posiadać kwalifikację pełną z poziomem 7 PRK. Drugim wymogiem jest,
aby członkowie zespołu walidacyjnego posiadali licencję rzeczoznawcy majątkowego lub co
najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w banku w obszarze kredytów hipotecznych. Wymagane
jest, aby w komisji walidacyjnej minimum jedna osoba była rzeczoznawcą majątkowym o
numerze uprawnień zawodowych poniżej 4000 (oznacza to odpowiednio długie doświadczenie w
zawodzie), druga zaś analitykiem bankowym z co najmniej 5-letnim stażem w obsłudze kredytów
hipotecznych lub menedżerem zarządzającym w pionie kredytów hipotecznych w banku, również
z minimum 5-letnim doświadczeniem w tym obszarze. Ponadto, w zespole walidacyjnym musi
znaleźć się przynajmniej jedna osoba z minimum 3-letnim doświadczeniem w projektowaniu
rozwiązań walidacyjnych oraz w zakresie egzaminowania kadr bankowo-finansowych. 1.3.
Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne Na tym etapie walidacji
wymagane jest: a. sprawdzenie tożsamości osób przystępujących do walidacji zgodnie z
zarejestrowanym zgłoszeniem b. zapewnienie warunków lokalowych odpowiednich dla
przeprowadzenia egzaminu w sposób gwarantujący zdającym samodzielność w udzielaniu
odpowiedzi c. zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad sprawnymi i transparentnym
przebiegiem egzaminu - minimum 1 osoba nadzorująca na 25 osób przystępujących do
egzaminu. 2. Etap identyfikowania i dokumentowania 2.1. Metody 2.1.1. Analiza dowodów i
deklaracji a. Potwierdzenie spełnienia wymogów Programu Stałego Rozwoju Zawodowego - w



przypadku osób posiadających certyfikat, które są zainteresowane przedłużeniem jego ważności.
2.2. Zasoby kadrowe Zadania związane z etapem identyfikowania i dokumentowania wykonuje
doradca walidacyjny, spełniający wymogi opisane w pkt. 1.2. 2.3. Sposób organizacji walidacji
Zapewnienie osobie przystępującej do walidacji możliwości kontaktu z doradcą walidacyjnym
(telefonicznie, mailowo, bezpośrednio).

Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy)
Nie dotyczy

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się*
Osoba posiadająca kwalifikację wyjaśnia klientowi ubiegającemu się o uzyskanie kredytu
hipotecznego zasady wyceny nabywanej przez niego nieruchomości, analizuje trendy i zjawiska
zachodzące na rynku nieruchomości oraz interpretuje pochodzące z nich informacje, pozyskuje i
wykorzystuje informacje z rejestrów i baz danych o nieruchomościach do przygotowania oceny
wartości zabezpieczenia na nieruchomości, analizuje i interpretuje zapisy w Elektronicznej
Księdze Wieczystej. Ponadto, analizuje operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę
majątkowego, a także ocenia przydatność nieruchomości do zabezpieczenia wierzytelności
hipotecznej. Spełnia wymagania obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych i
nadzorczych. Efekty uczenia się zawarte w kwalifikacji potwierdzają: ● specjalistyczną wiedzę
zawodową w obszarze bankowości hipotecznej, ● umiejętność sprawnego wykonywania
złożonych zadań zawodowych w specjalizacji bankowość hipoteczna, samodzielnie, w zmiennych
przewidywalnych warunkach, ● znajomość i rozumienie w szerokim zakresie faktów, teorii,
metod i zależności między nimi w obszarze związanym z weryfikacją nieruchomości na potrzeby
kredytu hipotecznego, ● wiedzę i umiejętności, które mogą być rozwijane w ścieżce eksperckiej.

Numer zestawu w kwalifikacji*
1

Nazwa zestawu*
Obsługiwanie klienta ubiegającego się o kredyt hipoteczny w zakresie analizy i oceny
nieruchomości

Poziom PRK*
4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
20

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
A. Weryfikuje oczekiwania i cele klienta

Kryteria weryfikacji*

Zestawy efektów uczenia się



● Porównuje oczekiwaną przez klienta wartość jego nieruchomości z danymi w raportach z
bazy AMRON ● Opisuje zasady weryfikacji przydatności nieruchomości do zabezpieczenia
wierzytelności hipotecznej poprzez sprawdzenie zawartości Księgi Wieczystej ● Weryfikuje
przydatność nieruchomości z uwzględnieniem celu nabycia i sposobu jej przyszłego
użytkowania

Efekt uczenia się
B. Wyjaśnia znaczenie wpływu wartości nieruchomości na wysokość udzielanego kredytu

Kryteria weryfikacji*
● Objaśnia zasady wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego i jej analizy
przez bank ● Opisuje konieczność powiązania wartości wskaźnika LtV z wymogami
Rekomendacji S Komisji Nadzoru Bankowego (LtV<80%) ● Wyjaśnia znaczenie udziału
kapitału własnego w finansowaniu inwestycji w nieruchomości dla jej bezpieczeństwa

Efekt uczenia się
C. Wyjaśnia ryzyka związane z nabyciem na kredyt nieruchomości

Kryteria weryfikacji*
● Definiuje ryzyko zmienności stopy procentowej ● Wyjaśnia powiązanie ryzyka zmiany
wartości nieruchomości z wartością zabezpieczenia hipotecznego ● Wyjaśnia zjawisko
cykliczności na rynku nieruchomości oraz podaje zasady wyznaczania miejsca danej
nieruchomości w cyklu koniunkturalnym

Numer zestawu w kwalifikacji*
2

Nazwa zestawu*
Wstępne sprawdzenie relacji wartości nieruchomości do wysokości kredytu hipotecznego
wnioskowanego przez klienta

Poziom PRK*
4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
20

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
A. Szacuje statystycznie wstępną wartość nieruchomości



Kryteria weryfikacji*
● Dokonuje weryfikacji powierzchni nieruchomości ujawnionej w Elektronicznej Księdze
Wieczystej (EKW) ● Na podstawie informacji o nieruchomości zawartych w raportach A z
Systemu AMRON wyznacza średnią cenę sprzedaży nieruchomości podobnego rodzaju ● Na
podstawie informacji o nieruchomości zawartych w raporcie E z Systemu AMRON wyznacza
prognozowaną cenę sprzedaży tej nieruchomości ● Wyjaśnia powody rozbieżności pomiędzy
wstępną wyceną statystyczną a oczekiwaną przez klienta wartością nieruchomości

Efekt uczenia się
B. Definiuje maksymalną wartość kredytu spełniającą wymogi nadzoru finansowego i polityki
kredytowej banku

Kryteria weryfikacji*
● Wymienia zabezpieczenia dodatkowe umożliwiające podwyższenie wskaźnika LtV do
poziomu 90% ● Objaśnia limity kredytowe wynikające z polityki kredytowej banku

Numer zestawu w kwalifikacji*
3

Nazwa zestawu*
Wstępne weryfikowanie stanu prawnego nieruchomości na potrzeby ustanowienia
zabezpieczenia hipotecznego

Poziom PRK*
4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
18

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
A. Korzysta z informacji zawartych w Elektronicznej Księgi Wieczystej (EKW)

Kryteria weryfikacji*
● Objaśnia, jak określić nr EKW (Elektronicznej Księgi Wieczystej) po migracji na podstawie
starego nr KW (Księgi Wieczystej) ● Sprawdza treść EKW przedmiotowej nieruchomości w
odpisie z KW

Efekt uczenia się
B. Weryfikuje stan prawny nieruchomości



Kryteria weryfikacji*
● Opisuje zasady identyfikacji i weryfikowania nieruchomości na podstawie opisu w KW ●
Wyjaśnia, jak sprawdzić zgodność danych w KW pod kątem prawa własności do
nieruchomości (Dział II) ● Opisuje zasady obciążania hipoteką własnościowego
spółdzielczego prawa do lokalu ● Wyjaśnia zasady wykorzystania Geoportalu i aplikacji
umożliwiających ogląd nieruchomości i otoczenia np. Google Maps do przeprowadzenia
analizy prawnej

Efekt uczenia się
C. Weryfikuje obciążenia na nieruchomości

Kryteria weryfikacji*
● Sprawdza wpisy dotyczące hipotek w odpisie KW w Dziale IV ● Sprawdza wpisy dotyczące
służebności i roszczeń w odpisie KW w Dziale III ● Opisuje zasady weryfikacji służebności pod
kątem ich akceptowalności przez bank

Numer zestawu w kwalifikacji*
4

Nazwa zestawu*
Ocenianie ryzyka kredytowego finansowania danej nieruchomości

Poziom PRK*
5

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
32

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
A. Monitoruje trendy i zjawiska zachodzące na rynku nieruchomości

Kryteria weryfikacji*
● Objaśnia potrzebę i zasady weryfikowania zmian popytu i podaży dla danego typu
nieruchomości oraz jej lokalizacji ● Wykazuje potrzebę systematycznego/okresowego
monitorowania zmian wartości zabezpieczeń hipotecznych ● Objaśnia potrzebę
monitorowania wskaźników demograficznych i makroekonomicznych,i ich wpływu na zmiany
cen transakcyjnych nieruchomości ● Uzasadnia potrzebę monitorowania aktywności
deweloperów i inwestorów indywidualnych na rynku budowlanym w bazie danych GUS ●
Objaśnia zasady korzystania i interpretowania danych uzyskanych z rejestrów i baz danych o
nieruchomościach i kredytach hipotecznych ● Wyjaśnia potrzebę identyfikowania sygnałów



pozwalających na ocenę fazy cyklu koniunkturalnego dla analizowanego rynku nieruchomości

Efekt uczenia się
B. Analizuje płynność rynku nieruchomości dla przedmiotowej nieruchomości

Kryteria weryfikacji*
● Opisuje zasady weryfikowania skali obrotów na lokalnym rynku nieruchomości w raportach
GUS ● Objaśnia, jak korzystać z danych o lokalnym rynku nieruchomości w NBP ● Objaśnia,
w jaki sposób weryfikować poziom cen ofertowych dla nieruchomości podobnych na lokalnym
rynku

Numer zestawu w kwalifikacji*
5

Nazwa zestawu*
Analiza operatu szacunkowego

Poziom PRK*
5

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
30

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
A. Sprawdza kompletność spełnienia wymogów banku i spełnienia wymogów regulacyjnych

Kryteria weryfikacji*
● Wyjaśnia, jak sprawdzić: przedmiot i zakres wyceny, zgodność celu wyceny, opis stanu
przedmiotu wyceny, przyjęte przeznaczenie wycenianej nieruchomości oraz analizę lokalnego
rynku ● Opisuje, jak sprawdzić podane w operacie podstawy formalne, prawne i
merytoryczne sporządzenia operatu ● Wyjaśnia, jak sprawdzić, czy rzeczoznawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej ● Wyjaśnia dokonany przez rzeczoznawcę
wybór podejścia, metody i techniki wyceny ● Wyjaśnia, czy operat szacunkowy został
sporządzony przez osobę uprawnioną - czy rzeczoznawca w dacie sporządzania operatu był
umieszczony w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych ● Omawia, jak sprawdzić
kompletność załączników

Efekt uczenia się
B. Określa wartość zabezpieczenia hipotecznego



Kryteria weryfikacji*
● Porównuje określoną w operacie wartość rynkową nieruchomości z danymi z bazy AMRON
● Identyfikuje miejsce nieruchomości w cyklu koniunkturalnym ● Rekomenduje wartość
zabezpieczenia hipotecznego nieruchomości

Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwalifikacji

Wnioskodawca*
Związek Banków Polskich

Minister właściwy*
Ministerstwo Finansów

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego
ważności*
Okres ważności certyfikatu - 3 lata. Wymagana aktualizacja poprzez wypełnienie wymagań
Programu Stałego Rozwoju Zawodowego, ustanawianego przez instytucję certyfikującą. Program
Stałego Rozwoju Zawodowego obejmuje katalog aktywności rozwojowych do wypełnienia przez
osobę posiadającą certyfikat, w celu jego utrzymania, takich jak np. szkolenie w klasie, szkolenie
e-learning, udział w konferencjach, samokształcenie, prowadzenie szkoleń w obszarze objętym
kwalifikacją. Każdej aktywności przypisane są punkty, np. 1 godzina szkolenia = 1 punkt.
Minimalna liczba punktów w skali roku, niezbędna do utrzymania certyfikatu “Analiza i ocena
nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności hipotecznych” wynosi 10.
Niespełnienie tego warunku oznacza utratę ważności certyfikatu.

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji*
Certyfikat

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji*
Nie dotyczy

Kod dziedziny kształcenia*
343 - Finanse, bankowość, ubezpieczenia

Kod PKD*
64.19 - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Status

Dokumenty
# Tytuł dokumentu
1 skan dowodu wpłaty
2 ZRK_FKU_Analiza i ocena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie



fałszywego oświadczenia.*

Dane o podmiocie, który złożył wniosek
Związek Banków Polskich
Siedziba i adres: Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
NIP: 5260000991
REGON: 012015529
Numer KRS: 0000104695
Reprezentacja: Wojciech Golicz - pełnomocnictwo

Adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek: wojciech.golicz@zbp.pl


