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DZ. URZ. Min. Zdr. 2018.18 
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zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2018 r.  

w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu  

koncepcji organizacji i funkcjonowania  

Narodowego Instytutu Onkologii  



SKŁAD ZESPOŁU 

Przew.  

Z-ca przew.  

Członkowie   



PRACE 

14 – liczba spotkań Zespołu 

 

29 czerwiec 2018 – zakończenie prac Zespołu i przekazanie dokumentu 
do MZ 

 

• Udział w spotkaniach Zespołu brali udział także zaproszeni goście - 
zewnętrzni eksperci  (reprezentanci (towarzystw naukowych i 
konsultantów krajowych): łącznie było to 30 osób 

• Przedstawiciel KRAUM,  

• przedstawiciele NFZ,  

• przedstawiciele Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych   

• przedstawiciele środowisk dziedzin zabiegowych  

• przedstawiciele dziedzin diagnostycznych: radiologia, patomorfologia, genetyka  

• przedstawiciele dziedzin wspomagających, np. kardiologii czy rehabilitacji 

• Odbyły się też prezentacje koncepcji dla KRO (2-krotnie) i KRAUM 



DOKUMENT 

STANOWI 

KONCEPCJĘ 

DLA 

PRZYGOTO-

WANIA 

PRZYSZŁEJ 

USTAWY 



Koncepcja reformy onkologii 

- Krajowa (Polska) Sieć 

Onkologiczna (KSO / PSO) 



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 

Mapy Potrzeb 
Zdrowotnych w 

zakresie onkologii 

CENTRALIZACJA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ - w zakresie 

chirurgii występuje dodatnia zależność pomiędzy liczbą 

operowanych pacjentów w danym podmiocie leczniczym a 

jakością tych operacji.  

DECENTRALIZACJA RADIOTERAPII - nowe ośrodki powinny 

powstawać w lokalizacjach, gdzie występuje potrzeba zdrowotna 

obywateli (uwzględnienie zależności pomiędzy lokalizacją 

zakładów radioterapii a dostępnością do tego rodzaju 

świadczenia) 

DECENTRALIZACJA CHEMIOTERAPII - wzrost liczby 

podmiotów realizujących ten rodzaj świadczeń w regionach na 

rzecz procentowego zwiększenia procedur realizowanych w 

trybie ambulatoryjnym 

3 

1 
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GŁÓWNE ZAŁOŻENIE 
- Koordynacja opieki 

• Koordynacja opieki jest to celowa organizacja działań związanych z opieką  

nad pacjentem między dwoma lub więcej osobami / instytucjami. 

  
• Uczestnicy tego procesu (w tym i sam pacjent) są zaangażowani w opiekę  

 nad pacjentem w celu ułatwienia odpowiedniego leczenia świadczenia 

 usług opieki zdrowotnej.  

 
• Organizacja opieki obejmuje organizację pracy personelu i innych  zasobów  

 potrzebnych do wykonywania wszystkich wymaganych działań   

 związanych z procesem opieki nad pacjentem i obejmują wymianę informacji 

 pomiędzy uczestnikami odpowiedzialnymi za różne aspekty tejże opieki. 

 

• Interwencje w zakresie koordynacji opieki obejmują szeroką gamę działań  

 dostarczanie usług i poziom systemów. Ich skuteczność jest zależna od 

 odpowiedniego dopasowania problemu do poziomu interwencji. 



Złożoność problematyki onkologicznej  wymaga uporządkowanego 

podejścia do koordynacji usług na wszystkich poziomach i w 

odniesieniu do wszystkich rodzajów procesów związanych z opieką 

nad chorymi z nowotworami.  

 
Takie podejście wyraźnie zaleca, m.in. European Guide for Quality National 

Cancer Control Programmes powstały w ramach Europejskiego programu 

EPAAC Joint Action. 

 

Zadania te najlepiej wykonywać w centralnej lokalizacji w ścisłej współpracy z 

drugorzędową i podstawową siecią usług.  

Decentralizacja stanowi zawsze pewne wyzwanie ze względu na wymaganą 

koordynację usług oraz ich organizację na poziomie regionalnym i / lub lokalnym 

bądź okręgowym. 

 

Wg EPAAC polityka na szczeblu krajowym winna obejmować: 

o Opracowanie i wdrożenie strategii onkologicznej 

o Koordynację programów badań przesiewowych 

o Ocenę usług onkologicznych 

o Krajową i międzynarodową współpracę w zakresie zarządzania ścieżkami 

pacjentów chorych na raka oraz badań naukowych 



KSO: 

ZINTEGROWANA OPIEKA 

ONKOLOGICZNA 

(od diagnostyki przez 
leczenie po kontrolę po 

leczeniu) 

ONKOLOGIA 

DOROSŁYCH 

HEMATOLOGIA 

DOROSŁYCH  

ONKO-

HEMATOLOGIA 

DZIECIĘCA 

BADANIA 

NAUKOWE 
EDUKACJA I 

SZKOLENIE 

ORGANIZACJA OPIEKI NAD 

MŁODZIEŻĄ I MŁODYMI 

DOROSŁYMI 

PRIMARY AND SECONDARY 
PREVENTION 

PROFILAKTYKA PIERWOTNA I 

WTÓRNA 



POLSKA 
RADA 

ONKOLOGII 



Referencyjność 

• Referencyjność to dwukierunkowy system obsługi chorych, w którym 

najprostsze problemy załatwiane są na poziomie podstawowym tj. I, bardziej 

złożone na specjalistycznym - II, a najbardziej skomplikowane na poziomie 

wysokospecjalistycznym - III.  

• Poziom referencyjny – potencjał wykonawczy oddziału szpitalnego 

świadczeniodawcy, uwzględniający w szczególności liczbę i kwalifikację 

personelu medycznego, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz 

możliwości diagnostyczno-terapeutyczne w określonej dziedzinie medycyny, 

zapewniające łącznie jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń 

gwarantowanych.   

• O zakwalifikowaniu ośrodka od określonego poziomu decyduje potencjał 

wykonawczy ośrodka, uwzględniający w szczególności liczbę i kwalifikacje 

personelu medycznego, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz 

możliwości diagnostyczno-terapeutyczne w określonej dziedzinie medycyny, 

zapewniające jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń gwarantowanych.   



KSO 
 

• Ustanowienie sieci będzie procesem stopniowym i 
wieloletnim 
 
 

• Przypisanie centrów do poziomu referencyjności: 

• PRO w oparciu o powołane przez siebie zespoły ustali kryteria dla 
każdego poziomu we współpracy z odpowiednimi towarzystwami 
naukowymi i konsultantami krajowymi w zakresie poszczególnych 
dziedzin. 

• Wnioski o przyznanie referencyjności będą rozpatrywane przez PRO 
lub powołane przez nią komisje. 

 

• Powołanie centrów kompetencji i centrów doskonałości. 



KSZTAŁCENIE  I  NAUKA  

W ramach Krajowej Sieci Onkologicznej na poziomie województwa wprowadza się 
obowiązek współpracy ośrodków koordynujących z uniwersytetami medycznymi, w 
zakresie: 

Wsparcia nauczania przed- i podyplomowego 

 

Współpracy przy projektach badawczych 

 

Udostępniania uniwersytetom materiałów biologicznych lub danych klinicznych 
w celach badawczych  



KSZTAŁCENIE 

• KRAJOWA SIEĆ KSZTAŁCENIA ONKOLOGICZNEGO –  
PROPOZYCJA KRAUM 

 

Cele szczegółowe: 

• Zapewnienie odpowiednio licznej kadry dydaktycznej do kształcenia 
przed- i podyplomowego lekarzy i innego personelu zatrudnionego w 
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia 

• Usystematyzowanie i ustrukturyzowanie nauczania onkologii przed- i 
podyplomowej   

• Zharmonizowanie treści dydaktycznych w kształceniu przed- i 
podyplomowym 

• Podniesienie dostępności do fachowej podyplomowej dydaktyki 
onkologicznej, szczególnie w wymiarze regionalnym 

• Dotarcie z aktualną wiedzą medyczną do możliwie najszerszego grona 
lekarzy i innych pracowników w ochronie zdrowia oraz, na etapie 
kształcenia przeddyplomowego - do studentów 

• Wymiana fachowej wiedzy i doświadczeń 

 

 

 



 

Wyspecjalizowany ośrodek zapewniający zintegrowaną opiekę o wysokiej 

jakości dla pacjentów z konkretnymi jednostkami chorobowymi 

(nowotworami), zapewniający: 

- najlepsze możliwe leczenie pod względem skuteczności 

- najlepszą możliwą opieka w zakresie jakości i bezpieczeństwa 

- kumulację wiedzy i doświadczenia w zakresie wyposażenia i personelu 

 

Centrum spełniające ogólnie przyjęte kryteria świadczenia opieki w 

zakresie kompetencji 

(np. ośrodek raka piersi - ORP, czy ośrodek raka jelita grubego - ORJG, 

czy ośrodek raka gruczołu krokowego – ORGK, itd.) 

 

Wielodyscyplinarna opieka! 

 

CK będą rozwijane stopniowo w podejściu etapowym 
 

Centrum Kompetencji (CK) 



TYP 

NOWOTWORU 

  

  

ZAKRESY  

ŚWIADCZEŃ 

GŁOWA

/ 

SZYJA 

PŁUC

O 

PIER

Ś 

PRZEWÓD 

POKARMOW

Y 

GINEKOLOGI

A 

UROLOGI

A 

OU

N 

UKŁAD 

CHŁONN

Y 

NIENABŁONKOW

E NOWOTWORY 

SKÓRY 

UKŁAD 

KRWIOTWÓRCZ

Y 

PROFILAKTYKA 

PIERWOTNA 

    X               

PROFILAKTYKA 

WTÓRNA 

    X               

REJESTR 

ZACHOROWAŃ 

                    

DIAGNOSTYKA     X               

CHIRURGIA 

ONKOLOGICZNA 

    X               

CHEMIOTERAPIA     X               

RADIOTERAPIA     X               

PSYCHOONKOLOG

IA 

    X               

REHABILITACJA 

ONKOLOGICZNA 

    X               

OPIEKA 

PALIATYWNA 

    X               

OIOM     X               

TRANSPLANTACJE 

KOMÓREK 

KRWIOTWÓRCZYC

H  

                    

REJESTR 

WYNIKÓW 

LECZENIA  

I POWIKŁAŃ  

Z ZAKRESU 

CHEMIOTERAPII  

I ZAKRESÓW 

CHIRURGICZNYCH 

                    

AOS     X               

OBSERWACJA  

PO LECZENIU 

    X               



 

• Specjalistyczne centrum kompetentne w zapewnieniu wysokiej 

jakości opieki pacjentom z rzadkimi nowotworami 

i / lub Wyspecjalizowane centrum kompetentne w wykonywaniu 

określonej procedury lub techniki leczenia. 

 

Centrum zajmujące się edukacją i badaniami oraz wdrażaniem 

nowych technologii 

 

PRZYKŁADY: Centrum Doskonałości w Patomorfologii i 

Genetyce, Centrum Doskonałości w Chirurgii Wisceralnej, 

Centrum Doskonałości w Neurochirurgii Onkologicznej. 

 
 

 

Centrum Doskonałości (CD) 



TYP 

NOWOTWORU 

  

  

ZAKRESY  

ŚWIADCZEŃ 

GŁOWA/ 

SZYJA 

PŁUCO PIERŚ PRZEWÓD 

POKARMOWY 

GINEKOLOGIA UROLOGIA OUN UKŁAD 

CHŁONNY 

NIENABŁONKOWE 

NOWOTWORY 

SKÓRY 

UKŁAD 

KRWIOTWÓRCZY 

PROFILAKTYKA 

PIERWOTNA 

                    

PROFILAKTYKA 

WTÓRNA 

                    

REJESTR 

ZACHOROWAŃ 

                    

DIAGNOSTYKA                     

CHIRURGIA 

ONKOLOGICZNA 

X X X X X X X       

CHEMIOTERAPIA                     

RADIOTERAPIA X X X X X X X       

PSYCHOONKOLOGIA                     

REHABILITACJA 

ONKOLOGICZNA 

                    

OPIEKA PALIATYWNA                     

OIOM                     

TRANSPLANTACJE 

KOMÓREK 

KRWIOTWÓRCZYCH  

                    

REJESTR WYNIKÓW 

LECZENIA  

I POWIKŁAŃ  

Z ZAKRESU 

CHEMIOTERAPII  

I ZAKRESÓW 

CHIRURGICZNYCH 

                    

AOS                     

OBSERWACJA  

PO LECZENIU  

                    



CELE: 

- Lepszy dostęp pacjentów do wielodyscyplinarnej, zintegrowanej opieki (przyjęcie ścieżek 

klinicznych, zapewnienie ich integralności ) 

- Poprawiona jakość opieki dzięki monitorowaniu  wyników i opracowywaniu wytycznych 

- Wdrażanie mierników jakości i skuteczności 

- Ocena opłacalności i kosztów 

 

Planowany zakres - 4 województwa: 

 - początkowo 2: DOLNOŚLĄSKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE 

 - kolejne dwa – II kwartal 2019 

 

Przetestowanie kryteriów dla różnych typów ośrodków ośrodków i mierników procesu  

 

Przetestowanie rozwiązań dla pacjentów – onko-infolinii onkologicznych 

 

Wybór usług zdrowotnych: leczenie 5 wybranych najczęstszych nowotworów (piersi, płuc, 

jajników, prostaty, okrężnicy) 

 

Data rozpoczęcia pilotażu : I Kwartał 2019 (STYCZEŃ 2019?) 

Czas pilotażu: 18 m-cy / Wstępna ocena wyników co kwartał 

Pilotaż 



PILOTAŻ SIECI ONKOLOGICZNEJ 

WOK 

II POZIOM 

I POZIOM 
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ANEKS 
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ZAKRES POROZUMIENIA (NARZĘDZIA DO KOORDYNACJI) 
1. System kolejkowy: umawianie wizyt lekarskich + badań 
diagnostycznych  
2. Konsylia 
3. Sprawozdawania danych 
4. Koordynator pacjentów 

INFOLINIA 

KOMITET 
STERUJĄCY 

Ocena raportów 
okresowych i 

końcowego NFZ 

PACJENCI 
C18-C20 
C34 
C50 
C56 
C61 

Przygotowywanie 
raportów okresowych i 
końcowego o pilotażu 



PILOTAŻ SIECI ONKOLOGICZNEJ 

W aneksach do kontraktów między NFZ a szpitalami zapisy o obowiązkach wynikających z 
rozporządzenia, w tym dla: 
 
I poziomu: 
1. zatrudnienie koordynatorów pacjenta  
2. opracowywanie ankiet dotycz. profilaktyka + satysfakcja 
3. raportowanie danych* i przygotowywanie sprawozdań** - administratorem danych jest NFZ 
4. finansowanie - współczynnik 1,05 
 
II poziomu: 
1. zatrudnienie koordynatorów pacjenta 
2. organizacja konsyliów 
3. analiza realizacji planów leczenia (możliwość przez niektóre szpitale II poziomu, np. przy raku płuca) 
4. opracowywanie ankiet dotycz. profilaktyka + satysfakcja 
5. raportowanie danych* i przygotowywanie sprawozdań** - administratorem danych jest NFZ 
6. finansowanie - współczynnik 1,175 
 
WOK: 
1. zatrudnienie koordynatorów pacjenta 
2. organizacja konsyliów 
3. analiza realizacji planów leczenia (bieżąca i okresowa ocena) 
4. opracowywanie ankiet dotycz. profilaktyka + satysfakcja 
5. uruchomienie i obsługa infolinii dla pacjentów 
6. raportowanie danych* i przygotowywanie sprawozdań** - administratorem danych jest NFZ 
7. agregacja i analiza danych - w ramach załącznika do aneksu - umowa powierzenia danych 
8. finansowanie - współczynnik 1,35 



PILOTAŻ SIECI ONKOLOGICZNEJ 

Porozumienia w sieci onkologicznej (między szpitalami) 
 
 
Ważne: zakres dotyczący eksportu danych jest elementem aneksów z NFZ. To NFZ było stroną w umowie a nie WOK. 
WOK staje się tylko pośrednikiem na mocy umowy powierzenia danych przez NFZ.  
 
 
Porozumienie WOK i I poziom 
1. udostępnianie informacji z systemu kolejkowego (badania diagnostyczne) i pierwszych wizyt 
2. organizacja konsyliów 
3. np. wdrożenie protokołów radiologicznych 
 
 
Porozumienie WOK i II poziom  
1. udostępnianie informacji z systemu kolejkowego (badania diagnostyczne) i pierwszych wizyt 
2. np. wdrożenie protokółów radiologicznych 
 
 
Porozumienie I i II poziom 
1. organizacja konsyliów 



PILOTAŻ SIECI ONKOLOGICZNEJ 

PRZEKAZYWANIE DANYCH 
 
1) pochodzących z raportów statystycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 

ustawy, lub z systemu Rejestru Usług Medycznych Funduszu; 
 

2) o stanie ogólnym pacjenta;  
 
3) o kodzie i stopniu zaawansowania choroby według klasyfikacji TNM rewizja 7, a jeżeli istnieje specyficzna dla 
nowotworu złośliwego klasyfikacja służąca do określenia stadium zaawansowania i nie jest możliwe zastosowanie 
klasyfikacji TNM rewizja 7 – o nazwie klasyfikacji i wyniku, stadium zaawansowania (in situ, miejscowe, regionalne, 
uogólnione); 
 
4) o wyniku badania histopatologicznego. 
 
 

SPRAWOZDANIA okresowe (co 3 miesiące) i końcowe z: 
 
1. Organizacji konsyliów 
2. Realizacji planów leczenia 
3. Oceny wyników leczenia wg mierników 
4. Oceny działania pilotażu wg wskaźników 
5. Wyników z ankiet dotyczących profilaktyki onkologicznej oraz satysfakcji pacjenta 
 



PILOTAŻ  
– Zmiany po konsultacjach 

społecznych - 1 

• ZMIANY W ZAKRESIE WSKAŹNIKÓW 

• ZAKRES I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH – ZBIERAĆ JE 
BĘDZIE NFZ A NIE OŚRODKI KOORDYNUJACE, ŻEBY UNIKNĄĆ 
PODEJRZEŃ O KONFLIKT INTERESÓW 

• ROZSZERZENIE PILOTAŻU TAKŻE NA PACJENTÓW SPOZA 
KARTY DiLO 

• WPROWADZENIE KONSYLIÓW NA I-szym  POZIOMIE OPIEKI 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODKI KOORDYNUJĄCE (z 
uwzględnieniem możliwości teleinformatycznych) 

 

 



PILOTAŻ  
– Zmiany po konsultacjach 

społecznych - 2 
• ZGODA WYRAŻANA PRZEZ PACJENTA NA OBJĘCIE PILOTAŻEM 

• REYZGNACJA Z PROPOZYCJI WYTYCZANIA ŚCIEŻEK PACJENTÓW 
PRZEZ OŚRODEK KOORDYNUJĄCY (ZOSTANĄ ONE W 
PRZYSZŁOSCI OPRACOWANE NA POZIOMIE OGÓLNOPOLSKIM) 

• MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY W ROLI OŚRODKA 
KOORDYNUJACEGO Z INNĄ JEDNOSTKĘ W PRZYPADKU PEWNEJ 
WYODRĘBNIONEJ GRUPY NOWOTWORÓW, NP. RAKA PŁUCA 

• Plan leczenia onkologicznego – dokument sporządzony, zgodnie z 
aktualną wiedzą medyczną oraz z uwzględnieniem wytycznych 
ogłoszonych na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy, na potrzeby 
określenia indywidualnego postępowania diagnostycznego i 
terapeutycznego dla świadczeniobiorcy objętego pilotażem, 
któremu są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej, zawierający 
dane, o których mowa w art. 32b ust. 4 pkt 1 ustawy 

 

 



Narodowa Strategia Onkologiczna - 
NSO (nowy polski Cancer Plan) 

Dokument, który zostanie ogłoszony na mocy ustawy lub innego aktu prawnego o charakterze 

strategicznym, wskazujący kierunki rozwoju poszczególnych obszarów onkologii w 

perspektywie co najmniej 10-letniej.  

Za opracowanie i przedłożenie NSO odpowiednim organom państwowym odpowiadać będzie 

początkowo powołany przez Ministra Zdrowia Zespół. W przyszłości obowiązki te przejmie 

najpewniej PRO, która będzie również odpowiadać za okresowe monitorowanie realizacji 

NSO.  

 

NSO w szczególności ma prezentować szeroko rozumiane działania, które powinny być 

podjęte, aby obniżyć umieralność spowodowaną chorobami nowotworowymi, a jednocześnie 

zwiększyć efektywność i dostęp do leczenia tych schorzeń oraz rozwijać innowacyjne metody 

leczenia.  

NSO zawierać będzie zadania z zakresu profilaktyki i prewencji nowotworów, kompleksowej 

diagnostyki i leczenia, kontroli i rehabilitacji po leczeniu, opieki psychologicznej i paliatywnej, 

kształcenia i nauki oraz ich wykonawców w ramach KSO, a także  środki finansowe niezbędne 

do ich realizacji.   

 

NSO jest programem zdrowi publicznego, który zakłada daleko szersze działania  niż 

sama KSO! 



Onkologia  
Polska Strategia Walki z Rakiem 

Posiedzenie Sekcji „Ochrony Zdrowia”  Narodowej Rady Rozwoju  

z udziałem reprezentantów środowiska  onkologów  

10 maja 2017 r., Warszawa, Pałac Prezydencki 



Strategia Walki z Rakiem 

Strategia Walki z Rakiem w Polsce 
2015–2024 powstała z inicjatywy 
Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego. 
 

Cel nadrzędny: 

 

- poprawa populacyjnych wskaźników 
 zachorowalności i umieralności 
 związanej z chorobami 
 nowotworowymi w Polsce oraz 
 jakości życia chorych na nowotwory. 

 



Priorytety Strategii Walki z Rakiem (05.2017 r.)  

Aktualizacja zasobów w onkologii - Mapy potrzeb zdrowotnych w 
zakresie onkologii 

1 

Utworzenie Krajowej Sieci Onkologicznej i Narodowego Instytutu 
Onkologii 

2 

KOMPLEKSOWA wycena świadczeń onkologicznych 
3 

Wsparcie finansowe i rozwój Krajowego Rejestru Nowotworów 

4 



Priorytety Strategii Walki z Rakiem (05.2017 r.)  

Programy profilaktyczne 

5 

System kompleksowej diagnostyki onkologicznej 

6 

Kształcenie specjalistów w dziedzinach onkologicznych  

7 



USTAWA 
z dnia …………………….. 2018/2019 ? r. 

o ustanowieniu Narodowej Strategii Onkologicznej 

 
•  Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie wzrost 

zachorowań na nowotwory oraz wynikające z tego skutki w postaci 
dużej śmiertelności, poważnych konsekwencji społecznych, w tym 
pogorszenia jakości życia chorych i ich rodzin, oraz znaczących 
skutków finansowych chorób nowotworowych dla obywateli i finansów 
publicznych, uznaje za konieczne ustanowienie obowiązku 
opracowania strategii w obszarze onkologii dla Rzeczypospolitej 
Polskiej, w związku z czym uchwala niniejszą ustawę. 

 

 

• Art. 1. Ustanawia się  Narodową Strategię Onkologiczną, zwaną dalej 
„Strategią”, obowiązującą w latach 2020-2030. 

• 2. Strategia jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 136 ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1870, z późn. zm.). 

 



USTAWA 
z dnia …………………….. 2018/2019 ? r. 

o ustanowieniu Narodowej Strategii Onkologicznej 

 

•  PROJEKT USTAWY ZOSTANIE SKIEROWANY DO SEJMU 
Z INICJATYWY PREZYDENTA RP JESZCZE W BIEŻĄCYM 

ROKU 
 


