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1. Nazwisko i imi  pracodawcy:

mgr El bieta Podosek

2. Nazwa zak adu pracy:

Bank Spó dzielczy w Szczucinie

3. Adres zak adu pracy, telefon s bowy:

33-230  Szczucin, ul. Dr Rudnickiego  4
tel. (+48 14)  643 62 24;  fax (+48 14)  644 14 44/

4. Forma w asno ci:

40 – Spó dzielnia
215 – w asno  prywatna spó dzielców

5. Bran a:

65 12 A – dzia alno  bankowa

6. Liczba zatrudnionych (stan na 30.VI):
21 osób
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Historia bankowo ci spó dzielczej na ziemi szczuci skiej si ga ko cowych lat
XIX wieku.

Polska w tym okresie by a pod zaborami, a warunki spo eczno-gospodarcze i
polityczne w poszczególnych zaborach by y zró nicowane.

Potwierdzone fakty historyczne wiadcz , e w tym samym okresie, gdy w
zaborze pruskim wzmaga a si  walka z polsko ci , polityczna sytuacja Polaków w

zaborze austriackim uleg a znacznej poprawie.

Galicja otrzyma a szerok  autonomi , a administracja, s dy i szkolnictwo zosta y
spolszczone. Pomimo tak, zdawa oby si , korzystnych warunków, ogólne racje

stanu Cesarstwa Habsburgów nie sprzyja y rozwojowi gospodarczemu na
ziemiach polskich.

Sytuacja gospodarcza Galicji by a wprost katastrofalna, cz sto jako stan skrajnego
ubóstwa okre lana mianem „n dzy galicyjskiej”.
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W okresie rozwijaj cego si  kapitalizmu, w monarchii austro-w gierskiej,

Galicja, b c najbardziej opó nion  pod wzgl dem ekonomicznym, sta a si

przedmiotem wyzysku przez inne kraje, wchodz ce w sk ad tej monarchii.

Mia a bowiem najmniej wydajne rolnictwo, przy najwi kszej w Europie,

liczbie ludno ci rolniczej na kilometr kwadratowy.

Wkraczaj cy na wie  kapitalizm, przejawia  si  przede wszystkim, w

szerzeniu lichwy pieni nej, si gaj cej nawet kilkuset procent w stosunku

rocznym.



5

W tych warunkach ma orolnej, zubo ej wsi, potrzebny by  kredyt tani,
a taki, mog y zapewni  tylko niewielkie spó dzielnie, opieraj ce si  na pracy

spo ecznej Zarz du, a wi c o niskich kosztach prowadzenia i stosuj ce
uproszczone formy obs ugi.

Rol  takich kas spe nia  mog y kasy typu Raiffeisena. Pierwsze próby
organizowania takich kas na wsi galicyjskiej spotka y si  z oporem. Dopiero
dzi ki dzia alno ci Franciszka Stefczyka zapocz tkowany zosta  w Galicji

trwa y rozwój kas zwanych spó kami oszcz dno ci i po yczek.

Taki splot wydarze  politycznych i spo eczno-gospodarczych, wyzwoli
inicjatyw  w ród wybitnych dzia aczy spo ecznych, powo ania w Szczucinie
spó dzielni oszcz dno ciowo- po yczkowej, jako jednej z form samoobrony

ludno ci wiejskiej przed wkraczaj cym kapitalizmem.
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26 kwietnia 1900 roku

zosta a powo ana w Szczucinie pierwsza Spó dzielnia

Oszcz dno ciowo-Po yczkowa pod nazw

„Spó ka Oszcz dno ci i Po yczek w Szczucinie”, stowarzyszenie

zarejestrowane z nieograniczon  por .

Pierwszy statut powo anej Spó ki Oszcz dno ci i Po yczek zosta

zarejestrowany 30 kwietnia 1900 roku w S dzie Obwodowym w

Tarnowie.
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Zdj cie nr1. Reprodukcja z akt Archiwum Pa stwowego w Krakowie O/Tarnów akta nr
93 „S d Okr gowy w Tarnowie”, Rejestr handlowy dla kupców jednososbowych, spó ek
jawnych i komandytowych oraz osób prawnych nie b cych spó kami handlowymi, a
prowadz cych przedsi biorstwo – tom II, str. 826.



8

Wed ug zapisów statutu zadaniem powo anej Spó ki
by o stara  si  o materialne i moralne podniesienie
cz onków Spó ki poprzez:

udzielanie kredytów;
umieszczanie na procent zaoszcz dzonych
pieni dzy;
popieranie tworzenia spó ek i stowarzysze
zarobkowych;
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Z pocz tkiem 1901 roku stan cz onków Spó ki wynosi  244 osoby.

W okresie 1902 roku przyj to 126 cz onków i na koniec roku ich liczba

wynosi a 518 osób, w tym: 4 w cicieli obszarów dworskich, 419 w cian,

3 ksi y, 1 nauczyciel, 8 rzemie lników, 4 kupców, 79 innych.

Pierwszym aktem prawnym stanowi cym podstaw  dzia ania

ruchu spó dzielczego w tym i kas spó dzielczych,

Polski mi dzywojennej, by a ustawa o spó dzielniach

uchwalona przez Sejm Polski 20 pa dziernika 1920 roku.
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c do dalszego rozwoju dzia alno ci oszcz dno ciowo-po yczkowej,

a przez to lepszego zaspokojenia potrzeb miejscowego spo ecze stwa,

uwzgl dniaj c nowe przepisy ustawy o spó dzielniach, Walne Zgromadzenie

Cz onków Spó ki w dniu 11 stycznia 1925 roku podj o uchwa  w sprawie

zmiany dotychczasowej nazwy Spó ki i zmiany statutu.

Przyj to now  nazw  „Kasa Stefczyka Spó dzielnia z Nieograniczon

Odpowiedzialno ci ” w Szczucinie. Statut Kasy Stefczyka w Szczucinie po

raz pierwszy zosta  zarejestrowany 31 stycznia 1925 roku, w S dzie

Okr gowym w Tarnowie. Terenem dzia ania Kasy by y gminy zbiorowe –

Szczucin i cz ciowo M drzechów.
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Okres ponurych lat okupacji hitlerowskiej 1940-1945, niós  totalne zniszczenie,
nie tylko biologicznego bytu narodu polskiego, ale niós  równie  zniszczenie

dorobku bankowo ci spó dzielczej. W drugiej po owie 1943 roku Kasa zawiesi a
sw  dzia alno , poniewa  jej pomieszczenia zaj  okupant hitlerowski dla

zakwaterowania wojska.

W pierwszych latach po zako czeniu II wojny wiatowej, warunki spo eczno-
gospodarcze dzia alno ci spó dzielni oszcz dno ciowo-po yczkowej, by y bardzo

trudne. Dzia ania wojenne i okupacja katastrofalnie odbi y si  na dzia alno ci
spó dzielni. Wiele z nich zosta o zlikwidowanych. Pewna ich liczba, w tym i

spó dzielnia dzia aj ca w Szczucinie, z braku warunków do dzia ania zaprzesta a
wykonywa  okre lone statutem czynno ci. Spalone prawie doszcz tnie

zabudowania mieszkalne i gospodarcze, w wi kszo ci wiosek, stanowi cych teren
dzia  Kasy, wymaga a niezw ocznej daleko id cej pomocy kredytowej.

Wychodz c naprzeciw tym potrzebom, po prawie pi cioletniej przerwie, 29
lutego 1948 roku wznowi a dzia alno  spó dzielnia oszcz dno ciowo-

po yczkowa, pod nazw  „Kasa Stefczyka Spó dzielnia z Nieograniczon
Odpowiedzialno ci ” w Szczucinie.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Cz onków odby o si  16 lipca 1948 roku.
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W pierwszym okresie dzia alno ci gospodarczej zadaniem Kasy by o udzielanie
pomocy w odbudowie gospodarstw ch opskich zrujnowanych w czasie wojny

i okupacji oraz zaspokojenie ich potrzeb finansowych, powstaj cych w
zwi zku z reform  roln .

Warunki lokalowe Kasy by y bardzo trudne. Mimo posiadania, szcz liwie
ocala ego, budynku w asnego Kasa dla swoich potrzeb mog a wykorzysta

jedynie dwa skromne pomieszczenia. Pozosta e lokale by y zaj te przez
Zarz d Gminy na sal  szkoln , kuchni  ludow  i mieszkanie dla

mieszka ców Szczucina.

Ca y budynek w tym pomieszczenia zajmowane przez Kas , które nie mia y
pieca i pod ogi wymaga y kapitalnego remontu. Brak by o równie

jakiegokolwiek wyposa enia w sprz t biurowy.
Mimo tak trudnych warunków, dzia aj cy spo ecznie Zarz d, czyni  wszystko co

móg , by te trudno ci pokona . Zapotrzebowanie na kredyt ros o w szybkim
tempie.

Wzrasta a równie  liczba osób, a szczególnie rolników przyst puj cych na
cz onków spó dzielni.
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Pocz tkiem zmian organizacyjnych Kasy Stefczyka w Szczucinie by a
uchwa a Walnego Zgromadzenia z 1949 roku w sprawie po czenia si  z

Kas  Stefczyka w M drzechowie z tym, e Spó dzielni  przejmuj   by a
Spó dzielnia w Szczucinie, a w M drzechowie prowadzony by  tylko punkt

kasowy.

W 1950 roku Walne Zgromadzenie Cz onków przyj o nowy statut wzorcowy
przyjmuj c now  nazw  „Gminna Kasa Spó dzielcza w Szczucinie”.

Podj cie uchwa y w tej sprawie i przyj cie nowej nazwy by o zobligowane
zarz dzeniem Ministra Skarbu.

Po przyj ciu nowego statutu Gminna Kasa Spó dzielcza podlega a Ministrowi
Finansów wykonuj c czynno ci bankowe jako organ pomocniczy Banku

Rolnego. W tym okresie Spó dzielnia pozbawiona by a gromadzenia
wk adów oszcz dno ciowych na w asny rachunek.

Dnia 29 lipca 1956 roku Walne Zgromadzenie Delegatów, stosownie do
zarz dzenia Ministra Finansów, dokona o zmiany statutu Spó dzielni i

zmieni o jej nazw  na „Kasa Spó dzielcza w Szczucinie”.
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W 1971 roku Kasa Spó dzielcza, wychodz c naprzeciw wci

wzrastaj cym potrzebom usprawniania obs ugi producentów rolnych,

otwar a dalszy punkt kasowy przy punkcie skupu ywca prowadzonym

przez Gminn  Spó dzielni  „Samopomoc Ch opska” w Szczucinie.

Spotka o si  to z wielkim uznaniem ze strony cz onków i

ytkowników Kasy oraz Gminnej Spó dzielni.

W 1973 roku zgodnie z uchwa  Zebrania Przedstawicieli w sprawie

zmian w statucie zarejestrowano w S dzie Powiatowym w Tarnowie

zmian  dotychczasowej nazwy Spó dzielni na

Bank Spó dzielczy w Szczucinie.
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Wprowadzone w ycie z dniem 1 czerwca 1975 roku nowego,
dwustopniowego podzia u administracyjnego spowodowa o potrzeb
dostosowania struktury organizacyjnej banków do nowego podzia u

terytorialnego kraju.

W wyniku tych zmian Bank Spó dzielczy przej  ca  kompetencji w
zakresie kredytowej obs ugi rolniczej gospodarki nieuspo ecznionej oraz
powa ne zadanie obs ugi wszystkich instytucji dzia aj cych w gminie.

Kolejny okres rozwoju Banku Spó dzielczego pocz tkuje powo anie 1 lipca
1975 roku Banku Gospodarki ywno ciowej, jako banku pa stwowo-

spó dzielczego. Z chwil  utworzenia BG , Bank Spó dzielczy przej  z
by ego Banku Rolnego ca  obs ug  kredytow  ludno ci wiejskiej. Tym

samym wzros a jego rola w rodowisku swego dzia ania. Od chwili
powo ania Bank Gospodarki ywno ciowej pe ni  funkcj  Centralnego

Zwi zku Banków Spó dzielczych.
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Prze omowe zmiany w dzia alno ci Banku Spó dzielczego w
Szczucinie nast pi y w 1990 roku.

Uchwalona przez Sejm ustawa o spó dzielczo ci przyczyni a si ,
niestety do zahamowania rozwoju spó dzielczo ci w tym tak e

banków spó dzielczych.

Wprowadzone t  ustaw  liberalne reformy spó dzielczo ci
pozbawi y mi dzy innymi BG  funkcji Centralnego Zwi zku

pozostawiaj c samym sobie banki spó dzielcze, cz sto w
trudnej sytuacji finansowej i kadrowej.

Banki Spó dzielcze pozbawione zosta y lustracji spó dzielczej
cej w wielu przypadkach gwarantem bezpiecznego

funkcjonowania.
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W tych trudnych latach transformacji ustrojowej du e znaczenie dla Banku
Spó dzielczego w Szczucinie mia a ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o

restrukturyzacji banków spó dzielczych i BG .
Po wej ciu w ycie tej ustawy banki spó dzielcze zosta y zobowi zane do

przyj cia nowych statutów i zrzeszania si  w jednym z banków
regionalnych.

W Szczucinie, na zwo anym 10 grudnia 1994 roku Zebraniu Przedstawicieli,
podj to uchwa y o zmianie statutu oraz przyst pienia Banku

Spó dzielczego w Szczucinie, jako za yciela, do Ma opolskiego Banku
Regionalnego S.A. w Krakowie.

Bank Spó dzielczy w Szczucinie jest rednim bankiem w ród banków
zrzeszonych w MBR S.A. i jednym z wi kszych banków spó dzielczych

dzia aj cych w by ym województwie tarnowskim.
Z powodzeniem te  przetrwa  trudne chwile przemian jakie dokonywa y si  w

polskiej bankowo ci spó dzielczej. Szczególnie radykalne wymagania
zosta y postawione przed bankami spó dzielczymi w 1998 roku. Dotyczy y
one osi gni cia w odpowiedniej wysoko ci funduszy w asnych i wymaga y

od kierownictwa i wszystkich organów samorz dowych podj cia
szczególnych stara  we wspó pracy z MBR S.A.

Dzi ki nim Bank Spó dzielczy funkcjonuje jako samodzielna placówka
bankowa osi gaj c wymagan  wielko  funduszy w asnych.
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Zmierzaj c wci  do powi kszenia zakresu dzia alno ci, Zebranie
Przedstawicieli z dnia 6 wrze nia 1998 roku podj o uchwa  o po czeniu
si  Banku Spó dzielczego w Szczucinie, jako bank przejmuj cy, z Bankiem

Spó dzielczym w M drzechowie. Powi kszono tym samym fundusze
asne, a przede wszystkim, powi kszono teren dzia ania banku i

spo eczne zaufanie do banku. W utworzonej Filii odremontowano i
unowocze niono wyposa enie pomieszcze .

Maj c na uwadze bezpiecze stwo zgromadzonych rodków w bankach w
kwietni 2002r. nast puje po czenie pi ciu Banków Regionalnych w skutek

czego powstaje Bank Polskiej Spó dzielczo ci S.A. z siedzib  w
Warszawie, obejmuj cy swym terenem znaczn  cz  Polski.

Bank Spó dzielczy w Szczucinie od kwietnia 2002r jest zrzeszony
z innymi bankami Spó dzielczymi w Banku Polskiej Spó dzielczo ci S.A.



19

Budynek Banku Spó dzielczego w Szczucinie usytuowany jest
przy ul. Dr Rudnickiego,

wej cie bezpo rednie z chodnika, od wielu lat nie jest
modernizowany.

Parter budynku stanowi cz  socjalna pracowników, archiwum i
magazyn dokumentów, pokój Prezesa Banku.

Okna budynku s  okratowane, ograniczony jest dost p
naturalnego wiat a.

Znaczna cz  parteru to oszklona weranda, stanowi ca przej cie
z pomieszcze  Banku do kot owni, która nie mo e by

zagospodarowana z powodu odpowiednich zabezpiecze .
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Zdj cie nr 2. Budynek Banku od ulicy, wej cie - 2002r.
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Parking dla samochodów klientów i pracowników praktycznie

nie jest u ywany ze wzgl du bardzo z ej jako ci nawierzchni i

zabudowy, które s   znacznym utrudnieniem przy

manewrowaniu pojazdem.

Istniej ce zabudowania na parkingu nie mog  by

wykorzystane do celów archiwalnych lub innych ze wzgl dów

bezpiecze stwa.

Pomieszczenia te cz ciowo wykorzystywane by y do

sk adowania opa u do ogrzewania budynku Banku.
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Zdj cie nr 3. Budynek Banku od strony parkingu – 2002r.
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Obs uga klientów odbywa si  na pi trze, co sprawia trudno
zw aszcza osobom starszym i niepe nosprawnym. Sala obs ugi

klientów i pomieszcze  biurowych to jedno pomieszczenie.
Pracownicy maj  ograniczon  powierzchni  pracy, z y stan
techniczny mebli,  stary sprz t, praca odbywa si  ha asie –

rozmowy z klientami. Pracownicy przebywaj  w bezpo rednim
siedztwie monitorów komputerowych. W sezonie letnim

upa y, nie wystarczaj ca wentylacja.

Ta sama sala po godzinach obs ugi klientów wykorzystywana jest
na posiedzenia Rady Nadzorczej Banku, gdy  Bank nie posiada
innych wolnych pomieszcze , które mo na by o wykorzysta  w

tym celu.



24

Zdj cie nr 4. Sali obs ugi klientów i pomieszcze  biurowych Banku – 2002r.
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Wychodz c naprzeciw potrzebom swoich cz onków i u ytkowników
Kierownictwo Banku w latach 2002-2003 przyst piono do prac budowlano-

modernizacyjnych w Banku Spó dzielczym w Szczucinie, których celem by a
poprawa i unowocze nienie warunków pracy i obs ugi klientów banku.

Dobudowa i zmiana funkcjonalno ci dotychczasowych pomieszcze
przyczyni y si  do:

zwi kszenia powierzchni u ytkowej,
powi kszenie otworów okiennych i ich ilo ci,
wyburzenia cz ci cian,
zamontowanie szklanych drzwi,
zwi kszenia dost pu naturalnego wiat a,
przystosowanie wej cia do budynku dla osób niepe nosprawnych,
udost pnienie azienki dla osób niepe nosprawnych
przeniesienie obs ugi klientów na parter,
wymiany i naprawy dachu,
ocieplenia cian zewn trznych budynku,
zamontowanie piorunochronów,
pod czenie budynku do kanalizacji gminnej,
udost pnienie parkingu dla klientów i pracowników.
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Zdj cie nr 5.

Budynek  Banku
od strony ulicy,

wej cie  -
2003r.
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Zdj cie nr 6. Budynek Banku od strony parkingu – 2003r.
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Zdj cie nr 7.

Dodatkowe okno
na

klatce
schodowej
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Zdj cie nr 8. Dodatkowe otwory okienne
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Zdj cie nr 9.

Oszklone
drzwi wej ciowe
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Zdj cie nr 10. Szklane drzwi wewn trz budynku, wyburzone ciany
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Zdj cie nr 11. Wej cie dla osób niepe nosprawnych
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Po zako czeniu prac budowlano-modernizacyjnych budynek
podzielono na trzy kondygnacje: piwnica, parter, I pi tro.

Piwnica w której znajduj
si ;

archiwum dokumentów
ksi gowych

kot ownia z piecem
gazowym –
samosteruj cym,

magazyn gospodarczy.

Parter  budynku:

przestronny hol – sala obs ugi
klientów banku (wyburzenie cian),
obs uga rachunków bie cych i
terminowych– trzy stanowiska
pracy,
pomieszczenia kasowe – dwa
stanowiska pracy,
obs uga kredytów – cztery
stanowiska pracy,
azienka dla osób

niepe nosprawnych,
szatnia dla personelu,

cik gospodarczy,
pomieszczenie socjalne
pracowników,
zamontowanie bankomatu.
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Zdj cie nr 12. Sala obs ugi klientów banku
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Zdj cie nr 13. Stanowiska obs ugi rachunków bie cych i terminowych
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Zdj cie nr 14. Stanowiska obs ugi kasowej
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Zdj cie nr 15, 16. Stanowiska obs ugi kredytów
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Zdj cie nr 17.

azienka
dla osób

niepe nosprawnych
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Zdj cie nr 18.

Pomieszczenie
socjalne

pracowników
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Zdj cie nr 19.

Bankomat
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I  pi tro  budynku:

stanowisko ds. pracowników - kadry  - jedno stanowisko pracy,
sala konferencyjna wykorzystywana do bie cej pracy przez
kierownictwo banku,
ksi gowo  – dwa pomieszczenia – trzy stanowiska pracy,
pomieszczenie obs ugi podmiotów gospodarczych – dwa
stanowiska pracy.
archiwum bie cej dokumentacji,
powi kszono ilo  otworów okiennych – na klatce schodowej,
przesy anie dokumentów i pieni dzy za pomoc  poczty
pneumatycznej mi dzy pi trami.
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Zdj cie nr 20.

Stanowisko pracy
ds. pracowników

bank - kadry
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Zdj cie nr 21. Sala konferencyjna – miejsce pracy Rady Nadzorczej Banku
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Zdj cie nr 22. Stanowisko pracy Prezesa Zarz du Banku
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Zdj cie nr 23. Stanowisko pracy G . Ksi gowego Banku
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Zdj cie nr 24. Stanowiska pracy pracowników ksi gowo ci banku
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Zdj cie nr 25.

Poczta pneumatyczna
do przesy u

dokumentów i pieni dzy
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Przeprowadzona rozbudowa i modernizacja budynku Banku przyczyni a si  nie
tylko do poprawy warunków obs ugi klientów banku ale przede wszystkim do

poprawy warunków pracy zatrudnionych  osób poprzez:

zapewnienie dostateczne du ej powierzchni pracy,
ciwe o wietlenie naturalne i elektryczne,

wentylacj  pomieszcze  – klimatyzacja w ka dym pomieszczeniu,
ogrzewanie w okresie jesienno-zimowym o sta ej temperaturze, piec gazowy
z automatycznym sterowaniem temperatury,
bardzo dobry stan urz dze  sanitarnych,
bardzo dobry stan techniczny mebli, sprz tu i urz dze ,
mo liwo  zwi kszenia zatrudnienia na stanowiskach administracyjno –
biurowych,
przestronno  i funkcjonalno  pomieszcze  budynku banku,
wyposa enie obiektu w czujniki dymu,
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Bank Spó dzielczy w Szczucinie zatrudnia 21 osób,  czas pracy na stanowisku
wynosi 8 godzin, rodzaj wykonywanej pracy to prace: administracyjno-

biurowe i sprz taczki.

Pracownicy administracyjno-biurowi pracuj  w godzinach
od 7,30 do 15,30 do ich prac nale y obs uga bankowa klientów, przyjmowanie

dowodów wp at, wyp at, sp at kredytów, ksi gowanie, obs uga komputerów
i telefonów,  przewaga pracy siedz cej, przewaga wysi ku umys owego,

praca lekka.

Sprz taczka: praca w godzinach od 10,00 do 18,00 – Bank Szczucin,
a w Filii M drzechów   praca w godzinach od 14,00 do 18,00.

Podstawowym zadaniem sprz taczki jest utrzymanie czysto ci w banku, jest to
przewaga pracy stoj cej w tym chodz cej, pochylona, przewaga wysi ku

fizycznego, praca umiarkowana.
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Zdj cie nr 17. Zdj cie pracowników banku
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Wszyscy pracownicy Banku posiadaj  wymagane:

badania profilaktyczne: wst pne, okresowe
zgodnie z zaleceniami lekarza profilaktyka,

szkolenia BHP i PPO  tj: wst pne ogólne,
instrukta  stanowiskowy, szkolenie podstawowe,
szkolenia okresowe.
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Bank posiada wymagane instrukcje z którymi zapozna
pracowników i zobowi za  do

ich przestrzegania tj:

instrukcja PPO . ogólna i alarmowa,
instrukcja udzielania pierwszej pomocy,
instrukcja bhp kserokopiarki,
instrukcja bhp obs ugi komputera i drukarki,
instrukcja obs ugi niszczarki dokumentów.
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Na bie co przeprowadzane i aktualizowane s  pomiary:

skuteczno ci ochrony przeciwpo arowej,
szczelno ci instalacji gazowej,
skuteczno ci wentylacji – kominy,
sprz tu ppo . – ga nice,
instalacji odgromowej,

nat enia i równomierno ci o wietlenia.
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Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla
pracowników Ryzyko Zawodowe w Banku Spó dzielczym w
Szczucinie na danych stanowiskach z uwagi na podejmowane

dzia ania profilaktyczne jest

AKCEPTOWALNE    /MA E/

Kierownictwo Banku ma wiadomo , e skutki aktywizacji
zagro  w przypadku nieprzestrzegania zasad i przepisów bhp
i ppo . oraz innych o ochronie ycia i zdrowia mog  by  du e,

cznie z utrat ycia.
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DZI KUJEMY
za

uwag


