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 y Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
ochrony danych osób 
fizycznych

 y Tajemnica bankowa 
w outsourcingu 
i podoutsourcingu

 yWymiana informacji pomiędzy 
instytucjami

 y Tajemnica bankowa przy 
współpracy banku z organami 
ścigania

Główne zagadnienia

WspółpracaPatroni medialni

Prelegenci

dr Wojciech Wąsowicz 
Adwokat, K&L Gates

Karol Mikrut 
Bank DnB NORD Polska

Aleksandra 
Wenskowska 
Kancelaria Witucka, Jakubiak, 
Wenskowska Radca Prawny 
i Adwokaci

Tomasz Salak 
Kancelaria FKA Furtek Ko-
mosa Aleksandrowicz 

Artur Jędrych 
Kancelaria Gorzawski & 
Jędrych Radcowie Prawni

dr Jan Byrski 
Kancelaria Prawna Traple Ko-

narski Podrecki i Wspólnicy

Każdy uczestnik otrzyma 
certyfikat poświadczający 

udział w warsztatach.

Certyfikaty

Każdy uczestnik otrzyma 
certyfikat poświadczający 

udział w warsztatach.

Sebastian Bohuszewicz 
Bank Pocztowy
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Program  

dzień I

9.00  Rejestracja, poranna kawa

9.30  Tajemnica bankowa i ochrona 
informacji w kontekście 
Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
ochrony danych osób fizycznych
1. dane osobowe a tajemnica bankowa – stan 

obecny
2. jakie zmiany są szykowane w zakresie danych 

osobowych – na jakim etapie jesteśmy
3. założenia nowej regulacji
4. nowe rozporządzenie – czy to już koniec 

zmian?
5. jak będzie wyglądała relacja pomiędzy 

danymi osobowymi a tajemnicą bankową 
w nowej regulacji w zakresie:

a. przetwarzania,
b. przechowywania,
c. udostępniania,

6. jakie zmiany w bankach wymusi nowe 
rozporządzenie

Karol Mikrut, Radca Prawny, Bank DnB NORD 
Polska 

11.00  Przerwa na kawę

11.30  Tajemnica bankowa a wymiana 
informacji pomiędzy instytucjami
1. Informacje chronione tajemnicą bankową
2. Kto i w jakim celu może uzyskać dostęp do 

tajemnicy bankowej 
3. Zakres i sposób przekazywania informacji 
4. Obowiązki odbiorców informacji 

Tomasz Salak, Radca Prawny, Kancelaria FKA 
Furtek Komosa Aleksandrowicz

www.mmcpolska.plrezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

13.00  Przerwa na lunch

14.00  Tajemnica bankowa w outsourcingu 
i podoutsourcingu 
1. pojęcie outsourcingu w działalności 

bankowej 
2. zakres dopuszczalnego prawnie 

outsourcingu i podoutsourcingu 
w działalności bankowej 

3. wymagania prawne w zakresie ochrony 
tajemnicy bankowej i danych osobowych 
w outsourcingu  

4. nowe wytyczne organów nadzoru dotyczące 
outsourcingu i przekazywania informacji 

dr Jan Byrski, Adwokat, Wspólnik, Kancelaria 
Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

15.30  Aktualne orzecznictwo dotyczące 
tajemnicy bankowej
1. Zakres ochrony danych osobowych 

w kontekście tajemnicy bankowej 
2. Odpowiedzialność banku za szkody 

wywołane ujawnieniem tajemnicy bankowej 
3. Żródło tajemnicy bankowej - prawo do 

prywatności 
4. Tajemnica bankowa - tajemnica zawodowa 

Artur Jędrych, Radca Prawny, Partner 
w Kancelarii Gorzawski & Jędrych Radcowie 
Prawni

16.30  Zakończenie pierwszego dnia 
warsztatów
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Program  
dzień II

9.00  Rejestracja, poranna kawa

9.30  Uchylenie tajemnicy bankowej – 
jakich przypadkach obowiązek 
zachowania tajemnicy bankowej 
może zostać uchylony
1. Uchylenie tajemnicy bankowej za zgodą 

klienta.
2. Wyłączenia obowiązku zachowania 

tajemnicy bankowej.
3. Uchylenie tajemnicy bankowej 

w postępowaniu karnym.
4. Udzielanie informacji objętych tajemnicą 

bankową podmiotom, o których mowa 
w art. 105 ust. 1 Prawa bankowego

5. Uchylenie tajemnicy bankowej 
w postępowaniu podatkowym.

6. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.
Sebastian Bohuszewicz, Prawnik, Bank Pocztowy

11.00  Przerwa na kawę

11.30  Ochrona danych osobowych 
w kontekście nowej ustawy 
o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną
1. Problematyka świadczenia usług drogą 

elektroniczną
b. Internet jako podstawowa elektroniczna 

droga świadczenia usług
c. Regulacje prawne obrotu elektronicznego – 

zmiany w ustawie o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną 

2. Ochrona danych osobowych w ramach 
świadczonych drogą elektroniczną

a. Obowiązki związanie usługami 
świadczonymi drogą elektroniczną

www.mmcpolska.plrezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

b. Ochrona danych osobowych 
3. Naruszenia dóbr osobistych w związku ze 

świadczeniem usług drogą elektroniczną
a. Ochrona dóbr osobistych a świadczenie 

usług drogą elektroniczną
b. Omówienie różnych form zagrożeń 

i naruszeń  w ramach świadczenia usług 
drogą elektroniczną

4. Podsumowanie
Aleksandra Wenskowska, Adwokat, Partner 
w Kancelarii Witucka, Jakubiak, Wenskowska 
Radca Prawny i Adwokaci

13.00  Przerwa na lunch

14.00  Tajemnica bankowa a współpraca 
banku z organami ścigania. Zasady 
przekazywania dokumentów 
dostarczonych przez klienta
1. Wielość organów uprawnionych, wielość 

stanów prawnych;
2. Informacje chronione na podstawie kilku 

regulacji;
3. Procedura - żądanie wydania dokumentów/

nośników informacji;
4. Dokumentowanie przekazania informacji 

objętych tajemnicą bankową;
5. Wątpliwości wobec zasadności żądania - 

możliwe reakcje;
6. Zakres dostępu do informacji objętych 

tajemnicą bankową w postępowaniu karnym;
7. Zwrot materiałów zawierających informacje 

objęte tajemnicą bankową
dr Wojciech Wąsowicz, Adwokat, K&L Gates

15.30  Zakończenie warsztatów, rozdanie 
certyfikatów uczestnikom
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Warsztaty kierujemy do

 Warsztat kierujemy w szczególności do: pracowników działów bezpieczeństwa, 
audytu, compliance; do administratorów danych osobowych i bezpieczeństwa informacji 
(ADO, ABI), kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych, a  także do 
pracowników komórek kredytowych i wierzytelności trudnych 

Dlaczego warto wziąć udział

 Podczas warsztatów poznają Państwo najnowsze zmiany w  przepisach dotyczących 
tajemnicy bankowej. Nasi Prelegenci przedstawią Państwu m.in. zasady wymiany informacji 
pomiędzy instytucjami i procedury przekazywania informacji firmie outsourcingowej. 
Poruszą także temat współpracy banku z  organami ścigania oraz ochrony danych 
osobowych w  kontekście nowej ustawy o  świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udział 
w  wydarzeniu pozwoli Państwu na wymianę doświadczeń z  innymi uczestnikami rynku 
oraz na wykorzystanie przedstawionych rozwiązań w praktyce.

Więcej informacji

Patrycja Kuriata 
tel.: 22 379 29 36
e-mail: p.kuriata@mmcpolska.pl 

Miejsce warsztatów

Hotel Marriott 
Al. Jerozolimskie 65/79 
00-697 Warszawa

Organizator

 MM • Conferences to wiodący i  niezależny organizator spotkań biznesowych 
w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na 
najwyższym poziomie merytorycznym.
 Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z  czołowymi 
firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów 
oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z  największymi firmami i  instytucjami, 
takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE iT, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, 
T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, 
Netia, Alcatel–Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP.
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dr Wojciech Wąsowicz 
Adwokat, K&L Gates
Koncentruje się w swojej praktyce na sporach sądowych dotyczących spraw 
cywilnych i gospodarczych oraz korporacyjnych. Praktykuje również w dziedzi-
nie prawa karnego, w  szczególności w  sprawach przestępstw popełnianych 
przez osoby sprawujące funkcje kierownicze w  przedsiębiorstwach. w  po-
wyższym zakresie zajmuje się w  szczególności postępowaniami sądowymi 

dotyczącymi odpowiedzialności z  tytułu wadliwych decyzji administracyjnych, sporami akcjo-
nariuszy, a  także sporami dotyczącymi realizacji umów budowlanych. Wspiera również  grupy 
bankowe i finansowe w związku z kwestiami dotyczącymi dochodzenia roszczeń w stosunku do 
kredytobiorców. ■

Karol Mikrut 
Radca Prawny, Bank DnB NORD Polska 
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu bankowości transakcyjnej, prawa 
autorskiego czy też zagadnień prawnych związanych z Internetem. Pracował 
dla klientów polskich oraz zagranicznych, z sektora mediów czy też nierucho-
mości. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył stu-
dia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu. ■

projektów developerskich, obrotu nieruchomościami, finansowania inwestycyjnego. Jest do-
radcą w  procesach restrukturyzacyjnych i  inwestycyjnych, mediatorem oraz pełnomocnikiem 
w sporach sądowych. Jest autorem wielu opracowań z zakresu prawa dewizowego, obrotu nie-
ruchomościami, gospodarczego i windykacyjnego. Wielokrotnie pełnił rolę wykładowcy i prele-
genta znaczących konferencji oraz seminariów, w tym organizowanych przez fundacje rządowe. 
Znajomość języków: polski, niemiecki, angielski, rosyjski. ■

Aleksandra Wenskowska 
Adwokat, Partner w Kancelarii Witucka, Jakubiak, 
Wenskowska Radca Prawny i Adwokaci
Adwokat, partner w Kancelarii Witucka, Jakubiak, Wenskowska Radca Prawny 
i Adwokaci Spółka partnerska z siedzibą w Gdyni. Doktorat na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przygotowuje pod kierunkiem prof. 

dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, rozprawę doktorską z zakresu prawa europejskiego. Spe-
cjalista z zakresu prawa handlowego, korporacyjnego i europejskiego. Zajmuje się kompleksową 
obsługą spółek prawa handlowego, w tym zakładaniem, łączeniem, podziałem, przekształcaniem 
i ich likwidacją. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Prelegent na szkoleniach 
i  warsztatach z  zakresu ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną  
oraz z  zakresu praw konsumentów. Adwokat Aleksandra Wenskowska posługuje się językiem 
angielskim i niemieckim. ■

Tomasz Salak 
Radca Prawny, Kancelaria FKA Furtek Komosa 
Aleksandrowicz 
Specjalizuje się w regulacjach dotyczących funkcjonowania instytucji finanso-
wych. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych 
dotyczących sektora bankowego. Jego doświadczenie obejmuje m.in. do-

radztwo na rzecz wiodącego polskiego banku w zakresie ochrony danych osobowych klientów 
w przypadku świadczenia usług za pomocą wirtualnej platformy transakcyjnej oraz analizę do-
puszczalności zamieszczania danych osobowych dłużników w Internecie (giełdy wierzytelności). 
Brał udział w opracowaniu opinii dla operatora telekomunikacyjnego związanej z wdrażaniem 
przez banki MiFID. Doradza na rzecz wiodących banków w  kilkunastu sporach związanych 
z transakcjami terminowymi w sporach sądowych, arbitrażowych, a także w negocjacjach ugo-
dowych. ■

Artur Jędrych 
Radca Prawny, Partner w Kancelarii Gorzawski & 
Jędrych Radcowie Prawni
Artur Jędrych, radca prawny od 1995 roku, założyciel i  Partner w  Kancelarii 
Gorzawski & Jędrych. Studia wyższe odbył na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w  Lublinie. Ukończył aplikację pro-

kuratorską (w latach 1992–94) i  radcowską (w latach 1994–95). Artur Jędrych był wieloletnim 
pracownikiem i dyrektorem departamentów prawnych polskich i zagranicznych banków, w tym: 
Polsko - Amerykańskiego Banku Hipotecznego S.A., Banku Austria Creditanstalt S.A. oraz Rhe-
inhyp – BRE Bank Hipoteczny S.A. Sprawował funkcje w organach podmiotów gospodarczych 
aktywnych na rynku lokalnym i międzynarodowym m. in. jako przewodniczący Rady Nadzorczej 
SM Włodarzewska oraz Preys S.A. Artur Jędrych jest ekspertem w dziedzinie prawa bankowego, 
finansowego, procesowego, windykacyjnego oraz cywilnego. Pełnił on również funkcję doradcy 
i niezależnego konsultanta prac wdrażających uregulowania w obszarze hipotecznego zabez-
pieczania wierzytelności. Artur Jędrych posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej 

dr Jan Byrski 
Adwokat, Wspólnik, Kancelaria Prawna Traple Konarski 
Podrecki i Wspólnicy 
Adiunkt w Katedrze Prawa Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetów 

w Heidelbergu i Moguncji (2004) oraz Szkoły Prawa Austriackiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Uniwersytetu Wiedeńskiego (2005). Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 
na Ruhr-Universität Bochum (2008). Pobyty stypendialne na Ernst-Moritz-Arndt Universität 
Greifswald i  Johann Gutenberg Universität Mainz. W  latach 2004-2008 doktorant w  Katedrze  
Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ. Wykładowca studiów podyplomowych  Uniwersytetu Ja-
giellońskiego „Społeczeństwo Informacyjne”. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkole-
niach w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony informacji (danych 
osobowych, tajemnic zawodowych), IT i TMT oraz prawie szeroko pojętego rynku finansowego, 
a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz 
Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Autor lub współautor ponad 30 pozycji 
naukowych i popularnonaukowych, w tym pozycji książkowych: „Tajemnica prawnie chroniona 
w działalności bankowej” (Warszawa 2010), „Technologie informatyczne w administracji publicz-
nej i służbie zdrowia” (Warszawa 2010), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe 
wyzwania” (Warszawa 2007). Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy 
o ochronie danych osobowych. Ekspert w Zespole Roboczym ds. opłaty interchange powołanym 
przy NBP. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”. ■

Sebastian Bohuszewicz 
Prawnik, Bank Pocztowy
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Łódzkiego. Specjalizuje się w pro-
blematyce prawa bankowego i  kredytowego, obrotu nieruchomościami 
i  prawnych zabezpieczeń wierzytelności oraz prawa celnego. Aktualnie od-
bywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w  Łodzi. 
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na samodzielnym stanowisku 

w Biurze Obsługi Prawnej w centrali Banku Pocztowego S.A. w ramach obowiązków reprezen-
tował biuro prawne w pracach nad wdrożeniem w banku regulacji unijnych w postaci dyrektyw 
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) oraz dyrektywy PSD (Payment Services Direc-
tive). w ramach świadczonej pomocy prawnej na rzecz centrali zdobył doświadczenie w zakresie 
outsourcingu działalności bankowej, budowy grup kapitałowych, instrumentów finansowych 
oraz sporów pracowniczych. Prawnik różnych zespołów negocjacyjnych (m. in. z Towarzystwa-
mi Funduszy Inwestycyjnych). Aktualnie zajmuje się świadczeniem szeroko rozumianej pomocy 
prawnej na rzecz grupy kapitałowej Banku Pocztowego S.A. Autor artykułów naukowych z zakre-
su prawa oraz historii. Wyróżniony przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi za pracę na rzecz 
samorządu adwokackiego. ■
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ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr 022 292 30 94, 022 379 29 01 lub na e-mail: zgloszenia@mmcpolska.pl 
Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu.

data i podpis pieczątka firmy

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach 
wynosi:
–  2 295 zł + 23% VAT w przypadku   

pisemnego zgłoszenia do 29 maja 2013 r.,
–  2 795 zł + 23% VAT po 29 maja 2013 r.

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące 
warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu 
potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni 
od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed 
rozpoczęciem warsztatów.

5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące 
na fakturze.

6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem 
poleconym na adres organizatora.

7. W przypadku rezygnacji do 29 maja 2013 r. 
obciążymy Państwa opłatą administracyjną 
w wysokości 400 zł + 23% VAT.

8. W przypadku rezygnacji po 29 maja 2013 r. 
pobierane jest 100% opłaty za udział.

9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału 
w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi 
kosztami udziału.

10.  Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne 
z rezygnacją z udziału.

11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach 
może wziąć udział inny pracownik firmy pod 
warunkiem przesłania danych osoby zastępczej 
drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni 
przed rozpoczęciem warsztatów.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w programie.

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Departament

Firma

Ulica

E-mail

Kod pocztowy Miasto

Telefon Fax

Warunki uczestnictwa

TAK, chcę wziąć udział w warsztatach „Tajemnica bankowa i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów”, 
termin: 25–26 czerwca 2013 r.
Cena 2 295 zł + 23% VAT – do 29 maja 2013 r.
Cena 2 795 zł + 23% VAT – po 29 maja 2013 r.

NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie 
o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA

TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT

TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze

Pełna nazwa firmy

Oddział / dział firmy / z dopiskiem

Imię i nazwisko

Ulica

Kod pocztowy Miasto

DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury):

DANE DO FAKTURY:
W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (DzU 39 poz. 176)

Pełna nazwa firmy

Ulica

i posiada numer NIP

Kod pocztowy Miasto

oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH?

prasa ..............................................................................................................

TV ...................................................................................................................

internet ........................................................................................................

newsletter ...................................................................................................

kontakt telefoniczny z naszym konsultantem

inne (jakie?) ................................................................................................

Usługi świadczone dla pracowników 
samorządu, które spełniają 2 warunki :
1. Usługi mające charakter kształcenia 

zawodowego dla uczestnika 
2. Finansowane co najmniej  

w 70% ze środków publicznych są 
zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. 
Ust.1 punkt 29).

W przypadku spełnienia powyższych 
warunków proszę załączyć 
oświadczenie potwierdzające 
spełnienie powyższych warunków.

Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto  
MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, 
że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę  
MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem 
danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, 
świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences oraz, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie 
bezpłatnej prenumeraty, na umieszczenie naszych danych w bazie wydawnictwa Migut Media. Wyrażamy również zgodę na otrzy my wanie drogą elektroniczną 
ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241),  
ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300045, REGON 141312256, wysokość kapitału zakładowego: 536.756,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości.
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