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I. Dane podstawowe o spółce:  
 
Firma    HEFAL SERWIS Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona  HEFAL SERWIS S.A. 

Siedziba   Wodzisław Śląski 

Adres siedziby  ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski 

Forma prawna  Spółka Akcyjna 

Telefon   + (48 032) 456 02 22 

Fax    + (48 032) 456 05 66 

Poczta elektroniczna   hefalserwis@hefalserwis.pl  

Strona internetowa   www.hefalserwis.pl  

Kapitał zakładowy   599 384,90 PLN 

KRS     0000285057 

 

II. Przedmiot działalności 
 

HEFAL SERWIS S.A. jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi projektowo – montażowe.  

Podstawowa działalność Spółki skupiona jest w następujących obszarach: 

 produkcji aluminiowych konstrukcji budowlanych oraz zadaszeń powierzchni otwartych 

(stolarka aluminiowa), 

 projektowania oraz generalnego wykonawstwa obiektów sportowych tj. sztucznych 

lodowisk i sportowych nawierzchni poliuretanowych. 

 

W ramach działalności prowadzonej w zakresie ślusarki aluminiowej HEFAL SERWIS S.A. 

wytwarza: 

 aluminiowo - szklane konstrukcje otworowe obejmujące między innymi: okna, drzwi, 

witryny, fasady, przeszklone dachy i oranżerie,  

 aluminiowo - szklane konstrukcje otworowe w klasie odporności ogniowej obejmujące 

między innymi: okna, drzwi, ścianki wewnętrzne, fasady, 

 okładziny elewacyjne na bazie blach aluminiowych, 

 detale architektoniczne takie jak attyki, osłony przeciwsłoneczne i zadaszenia, 

mailto:hefalserwis@hefalserwis.pl
http://www.hefalserwis.pl/
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 konstrukcje wewnętrzne z aluminium, głównie ścianki działowe. 

 

Działalność HEFAL SERWIS S.A. prowadzona w zakresie wykonawstwa obiektów sportowych 

obejmuje produkcję sztucznych lodowisk tj.  projektowanie, produkcję i montaż: 

 sezonowych lodowisk demontowanych, 

 lodowisk stacjonarnych, 

 pełnowymiarowych lodowisk o standardzie hokejowym, 

 kompleksowych hal lodowiskowych, 

 torów łyżwiarskich, 

 torów curlingowych. 

 
Oferta Spółki obejmuje również wypożyczenie kompletnych sztucznych lodowisk, w skład 

których wchodzą: system ziębniczy tafli lodowiska, agregat chłodniczy, bandy, oświetlenie, 

nagłośnienie, zaplecze socjalne dla wypożyczania łyżew, szatni, maszyny do pielęgnacji tafli 

lodu.   

Spółka zapewnia montaż i serwisowania wypożyczonych lodowisk.   

Spółka zajmuje się również produkcją band, dostosowanych do dowolnych wymiarów 

i kształtu tafli lodowiska, kompleksowych systemów chłodniczych tafli lodowisk z generalnymi 

modernizacjami i naprawami istniejących lodowisk włącznie.  

 

 realizacja poliuretanowych nawierzchni sportowych.  

W ramach tego produktu Spółka oferuje wykonawstwo poliuretanowych nawierzchni  

sportowych tj. boiska, place zabaw, bieżnie itp. 
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III. Skład osobowy organów Spółki  
 
III.I Zarząd  

 
 

Skład Zarządu na dzień 30.06.2012 r.    
 

 Pan Aleksander Cieślar  Prezes Zarządu 

 Pan Jarosław Puzoń  Wiceprezes Zarządu 

 Pani Renata Folwarczny Członek Zarządu 

 Pani Mirosława Płużek Członek Zarządu 

 Pan Zbigniew Iwańczuk Członek Zarządu 

 

W dniu 25 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu w skład zarządu 

spółki nowego członka zarządu w osobie Pana Zbigniewa Iwańczuka.  

Pan Zbigniew Iwańczuk, jest absolwentem wydziału ekonomicznego Uniwersytetu  im. Marii 

Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji 

i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Od połowy 1975 roku na stanowiskach 

kierowniczo-organizatorskich w spółdzielczości mieszkaniowej, administracji państwowej, 

w latach 1995- 2012 organizator i kierownik. Prezes Zarządu spółek handlowych, w tym 

ostatnie 12 lat (2000-2011) dla kapitału zagranicznego. W Spółce Hefal Serwis S.A. dzięki 

swojemu wieloletniemu doświadczeniu szczególnie na rynkach zagranicznych wspiera 

działania Spółki ukierunkowane na rozwój eksportu.  

 

III.II Rada Nadzorcza  
 
 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2012 r.   
 

Pan Zbigniew Szkopek  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Pan Piotr Pietrzyk  Sekretarz Rady Nadzorczej 
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Pan Leszek Kołoczek Członek Rady Nadzorczej 

Pani Beata Hut Członek Rady Nadzorczej 

Pan Marek Kotula  Członek Rady Nadzorczej 

 

W okresie II kwartału 2012 r. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego 

nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 

 
 
III.III Struktura Akcjonariatu 

 
Kapitał zakładowy spółki HEFAL SERWIS S.A. na dzień publikacji raportu za II kwartał 2012 r. 

wynosi 599.384,90 zł i dzieli się na 5.993.849 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 

5.993.849 głosów. 

 
Skład akcjonariatu na dzień 30.06.2012 roku 

 
Akcjonariusz 

 
Ilość akcji 

 
% akcji 

 
Liczna 
głosów 

 
% głosów 

Pani Małgorzata Szkopek   2 413 400 40,26% 2 413 400 40,26% 

Pan Zbigniew Szkopek 82 286 1,37% 82 286 1,37% 

Pan Aleksander Cieślar   675 214 11,27% 675 214 11,27% 

Pan Janusz Orzeł 473 000 7,89% 473 000 7,89% 

Pozostali 2 349 949 39,21% 2 349 949 39,21% 

Razem   5 993 849 100% 5 993 849 100% 
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Struktura kapitału zakładowego Spółki wg serii akcji przedstawia się następująco: 

 

Seria akcji Rodzaj Akcji Ilość akcji 
% w kapitale 
zakładowym 

Ilość 
głosów na 

WZ 

% głosów 
na WZ 

Seria A Na okaziciela 5 421 921 90,46% 5 421 921 90,46% 

Seria B Na okaziciela 5 769 0,10% 5 769 0,10% 

Seria C Na okaziciela 367 746 6,14% 367 746 6,14% 

Seria D Na okaziciela 198 413 3,31% 198 413 3,31% 

 
 

RAZEM 5 993 849 100,00% 5 993 849 100,00% 

 
 
Zmiany w II kwartale 2012 r.  
 

 
1. W dniu 26.06.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Zbigniewa Szkopka, iż na 

skutek zawarcia transakcji sprzedaży akcji Hefal Serwis S.A. (Emitent) zmienił się stan 
posiadania przeze niego akcji Emitenta oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. 
Po transakcji Pan Zbigniew Szkopek posiada 82 286 szt. akcji Emitenta, które stanowią 
1,37% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 82 286 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 1,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
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Emitenta. Łącznie z osobą blisko z nim związaną Pan Zbigniew Szkopek posiada 
bezpośrednio i pośrednio 2 495 868 sztuk akcji Emitenta, które stanowią 41,63% 
kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 2 495 868 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 41,63% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta. 
 

2. W dniu 26.06.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusz Pana Janusza 
Orła, iż na skutek zawarcia transakcji kupna akcji Hefal Serwis S.A. (Emitent) zmienił się 
stan posiadania przeze niego akcji Emitenta oraz procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów. Po transakcji Pan Janusz Orzeł posiada 473 000 szt. akcji Emitenta, które 
stanowią 7,89% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 473 000 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 7,89% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta.  

 

Na dzień publikacji niniejszego raportu skład akcjonariatu nie uległ  zmianie.  

 

IV. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat. 
 

(dane w tys. PLN) stan na 30.06.2012 stan na 30.06.2011  

kapitał własny 5.634 5.113 

należności długoterminowe - - 

należności krótkoterminowe 2.023 2.351 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 326 18 

zobowiązania długoterminowe 1.355 865 

zobowiązania krótkoterminowe 4.167 3.667 

 
 

 

(dane w tys. PLN) 

II kwartał 
2012 r. 

(1.04.2012-
30.06.2012) 

II kwartał 
2011 r. 

(1.04.2011-
30.06.2011) 

Narastająco 
(1.01.2012-
30.06.2012) 

Narastająco 
(1.01.2011-
30.06.2012) 

amortyzacja 234 135 383 292 

przychody netto ze sprzedaży 1.094 3.186 3.904 7.317 
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zysk/strata ze sprzedaży -690 -74 -574 58 

zysk/strata na działalności operacyjnej -716 -64 -595 73 

zysk/strata brutto -746 -107 -683 -8 

zysk/strata netto -618 -111 -578 25 

 
 
Struktura sprzedaży w II kwartale 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego. 
 

(dane w tys. PLN) 

 
II  kwartał 2012 r.  

 
II kwartał 2011 

r.  

 
Narastająco 

2012 r. 

 
Narastająco 

2011 r. 

Ślusarka aluminiowa 1.046 1.282 2.658 3.556 

Lodowiska - sprzedaż - 1.023 - 2.444 

Lodowiska - dzierżawa - 14 990 1.110 

Nawierzchnie sportowe - - - - 

Pozostałe  48 79 256 207 

RAZEM 1.094 2.398 3.904 7.317 

 
 
 

V. Istotne wydarzenia i czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe spółki oraz aktywność w obszarze rozwoju 
prowadzonej działalności. 

 
 

Przychody ze sprzedaży w II kwartale 2012 roku wyniosły 1.094 tys. zł, wobec 2.398 tys. zł 

w II kwartale 2011r. Porównując badany okres do roku poprzedniego, największe 

zmniejszenie przychodów Spółka odnotowała w  segmencie lodowisk, przy czym podkreślić 

należy, iż w poprzednim roku duży wpływ na wysokość przychodów miał przechodzący 

kontrakt budowy stałego lodowiska w Mikołowie. Aktualnie Spółka jest w trakcie ofertowania 
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swoich usług w tym sektorze, a w portfelu zamówień posiada już kontrakty tj: „Budowa 

sztucznego lodowiska z wyposażeniem oraz demontowalnym oświetleniem dla miejscowości 

Lubliniec” z terminem wykonania na IV kwartał 2012 r., Przebudowa kąpieliska Arkonka 

dla potrzeb sportu i rekreacji w części budowy technologii lodowiska.  

 

Wynik netto za II kwartały 2012 roku wyniósł -578 tys. zł. Podkreślenia wymaga fakt, iż ujemny 

wynik w pierwszym półroczu 2012 r. jest skutkiem specyfikacji prowadzonej działalności, 

w tym okresie roku występują negatywne skutki sezonowości przychodów, w zakresie 

sprzedaży i dzierżawy lodowisk jesteśmy poza sezonem a w zakresie stolarki aluminiowej 

w II kwartale następuje dopiero kontraktowanie i rozpoczynanie realizacji umów, a przychody 

z tego tytułu wystąpią w następnych okresach rozrachunkowych. 

 

Na mniejszy poziom przychodów w II kwartale 2012 r. przyczyniło się również przejście 

realizacji niektórych kontraktów jak i końcowych rozliczeń na kolejny kwartał 2012, a są to: 

 Centrum Hotelowo-Konferencyjne Warszawianka w Jachrance,  

 Budynek Urzędu Miasta w Katowicach przy ulicy Młyńskiej,  

 Biurowiec przy ulicy Złotej 44 w Warszawie,  

 Zadaszenie Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. 

 

Spółka na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka posiada portfel zamówień na ponad 

6,2 mln zł brutto z terminem realizacji do końca roku i dalszym ciągu trwa ofertowanie 

kolejnych robót, w zakresie lodowisk Spółka jest przez sezonem, na którego już trwają 

przygotowania. 

 

Wynik finansowy netto w II kwartale 2012 r. był ujemny i wyniósł – 578.345,24 tys. zł, 

co bezpośrednio związane jest z mniejszymi w tym okresie przychodami.   

 

W opinii Zarządu Spółki II kwartał br. był okresem trudnym w całej branży budowlanej, 

charakteryzującym się przede wszystkim ogólnym zmniejszeniem inwestycji, zatorami 

płatniczymi w branży, trudną sytuacją finansową niektórych krajowych firm budowlanych.    
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W obszarze rozwoju prowadzonej działalności Spółka prowadzi intensywne prace mające na 

celu rozwój eksportu, w ramach tych działań, w dniach 18-20.04.2012 przedstawiciele naszej 

Spółki  uczestniczyli w  misji do Federacji Rosyjskiej wizytując, przy okazji prowadzonych 

rozmów handlowych, Targi „Sport 2012" w Moskwie. Jest to  największa impreza  targowo-

ekspozycyjna  budownictwa sportowego i wyposażania obiektów sportowych w Rosji. 

W dniach 8-10 maja 2012 r. przedstawiciele Spółki uczestniczyli w misji handlowej do Szwecji, 

w ramach której odbyto spotkania i rozmowy w Nykoping i Sztokholmie mające na celu 

przedstawienie naszej oferty produktowej (zarówno w zakresie stolarki aluminiowej jak 

i budowy sztucznych lodowisk) oraz potencjalnych warunków handlowych.  

Prowadzone są również rozmowy handlowej z potencjalnymi partnerami na rynku niemieckim 

i szwedzkim.  

Powyższe działania realizowane są w ramach opracowanego Planu Rozwoju Eksportu Hefal 

Serwis S.A. na lata 1012-2014, który został zatwierdzony przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 

2013 

 
 

VI.  Istotne wydarzenia, które wystąpiły w II kwartale 2012 roku 
 

 

1. W dniu 13.04.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o otrzymaniu 

informacji w formie Uchwały nr 351/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. o wprowadzeniu do alternatywnego obrotu na rynku New Connect 

- 367.746 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

- 198.413 akcji zwykłych na okaziciela serii D 

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  

 
2. W dniu 23.04.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o otrzymaniu 

uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczeniu 

pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect 
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akcji serii C w ilości 367.746 oraz akcji serii D w ilości 198.413 sztuk na dzień 24.04.2012 

roku. 

3. W dniu 26.04.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował, iż w dniu 

25.04.2012 r. Rada Nadzorcza postanowiła powołać z dniem 01.05.2012 roku Pana 

Zbigniewa Iwańczuka na Członka Zarządu. 

 

4. W dniu 15.05.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A podał do wiadomości raport 

kwartalny za I kwartał 2012 roku. 

 

5. W dniu 17.05.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o wyborze 

najkorzystniejszej oferty Spółki na wykonanie zadania polegającego na dostawie i 

montażu ślusarki aluminiowej – fasadowej, drzwiowej i okiennej dla inwestycji polegającej 

na budowie Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. 

Wartość oferty : 612 000,00 zł netto 

6. W dniu 28.05.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu 

umowy, której przedmiotem jest przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla 

potrzeb sportu i rekreacji w części dotyczącej budowy technologii lodowiska. 

Wartość umowy wynosi: 879.450,00 zł brutto 

Termin realizacji : IV kwartał 2012 roku 

7. W dniu 29.05.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o zmianie terminu 

przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Spółki za 2011 rok. 

 

8. W dniu 01.06.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o zwołaniu na 

dzień 27 czerwca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

9. W dniu 06.06.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o wyborze 

najkorzystniejszej oferty Spółki w ramach aukcji w publicznym przetargu na wykonanie 

zadania pod nazwą „Dostawa słupów z kompozytów polimerowych wraz z niezbędnym 

osprzętem do kompletnego montażu oraz z fundamentami wraz z rozładunkiem” dla 

Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wartość oferty: 1 658 499,55 zł brutto. 
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10. W dniu 12.06.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A podał do wiadomości raport 

roczny za rok obrotowy 2011. 

11. W dniu 14.06.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o wyborze  

najkorzystniejszej oferty Spółki na wykonanie zadania pod nazwą „Remont boiska 

sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Szczyrku, ul. Górska 104” 

Wartość oferty: 205 653,07 zł brutto. 

12. W dniu 14.06.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu 

umowy na wykonanie dodatkowego zadania polegającego na dostawie i montażu 

zewnętrznej ślusarki aluminiowej, na budowie budynku biurowego w Katowicach przy 

ul. Młyńskiej 4. Wartość umowy wynosi: 110 000,00 zł netto 

Termin wykonania zadania: II kwartał 2012 r. 

13. W dniu 26.06.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu 

umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu 

w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu – Etap II osi priorytetowej 6 Polska 

gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007-2013. Wartość projektu: 400.000,00 zł, dofinansowanie: 198.600,00 zł 

14. W dniu 28.06.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A podał do wiadomości treść 

uchwał podjętych w dniu 27 czerwca 2012 roku podczas Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

 

 

VII. Istotne wydarzenia, które wystąpiły w okresie od 01.07.2012 roku 
do 14.08.2012 roku 

 

Inne wydarzenia (poza wymienionymi w poprzednich punktach): 

 

 Poinformowanie o pozyskaniu finansowania na podstawową działalność 

gospodarczą Spółki na podstawie zawartych umów z Bankiem Zachodnim WBK 

S.A. 
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 Poinformowanie o podpisaniu umowy na wykonanie zadania pod nazwą „Remont 

boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Szczyrku, ul. Górska 104” 

 Poinformowanie o podpisaniu umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na 

wykonanie zadania pod nazwą „Dostawa słupów z kompozytów polimerowych wraz 

z niezbędnym osprzętem do kompletnego montażu oraz z fundamentami wraz 

z rozładunkiem”. 

 Poinformowanie o pozyskaniu finansowania na podstawową działalność 

gospodarczą Spółki na podstawie umowy z Bankiem Spółdzielczym o kredyt 

obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym o maksymalnym limicie 

zaangażowania do kwoty 1 000 000,00 zł, na okres do dnia 03.12.2012 r. 

 Poinformowanie o podpisaniu umowy, której przedmiotem jest wykonanie ślusarki 

aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz fasad wentylowanych w ramach 

zadania pod nazwą „Miejski Dom Kultury Koszutka, filia Dąb, położony 

w Katowicach.” 

 

 

 

VIII. Plany i przewidywania na kolejny kwartał. 
 

Zarząd Spółki biorąc pod uwagę posiadany portfel kontraktów perspektywę działalności 

w  III kwartale 2012 roku ocenia pozytywnie, natomiast na działalność w dłuższej 

perspektywie oprócz planów rozwojowych Spółki duży wpływ będzie miała ogólna 

sytuacja w branży i koniunktura na rynku krajowym.  

 

Działania Spółki ukierunkowane będą przede wszystkim na rozwoju swojej działalności 

poprzez wprowadzanie nowych produktów oraz wejście na nowe rynki zbytu a przede 

wszystkim na rozwój eksportu.  
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IX. Kontakt dla inwestorów  
 
Mirosława Płużek 
Członek Zarządu 
Dyrektor Administracyjno - Finansowy 
tel.: +48 32 456-02-22 
gsm: +48 693-845-002 
e-mail: mpluzek@hefal.pl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prezes Zarządu  
 

 

Aleksander Cieślar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiceprezes Zarządu  
 

 Członek Zarządu Członek Zarządu 

Jarosław Puzoń  Mirosława Płużek Renata Folwarczny 

 
 

Członek Zarządu 
 

Zbigniew Iwańczuk 
 

mailto:mpluzek@hefal.pl


 

 
 
 
 

Wodzisław Śl. 14.08.2012r. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINASOWYCH 
I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU 

 
 
 
Działając jako Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. 
oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe 
i dane porównywalne za II kwartał 2012 roku, sporządzone zostały zgodnie 
z przepisami oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 
majątkową i finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezes Zarządu 
 

Aleksander Cieślar  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Wiceprezes Zarządu  

 
 Członek Zarządu Członek Zarządu 

Jarosław Puzoń  Mirosława Płużek Renata Folwarczny 

 
 
 
 
 

Członek Zarządu 
Zbigniew Iwańczuk 

 


