
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie 
stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej  prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych 
informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”.  

 

Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 

 STREFA EURO - Ceny konsumpcyjne w strefie euro w VIII: +3,0 proc. rdr. Wstępnie: 
+3,0 proc. Poprzednio: +2,2 proc  

 Raport okresowy przedstawi: ALTUS, DBENERGY, ELKOP, MCI, ODLEWNIE, 
VOTUM, WINVEST, ZREMB 

 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik 
Dobrobytu wg 
BIEC 

b.d. 97.3 wrzesień 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
sprzedanej 
przemysłu 

9.2% r/r 
1.2% m/m 

8.2% r/r 
sierpień 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
budowlano-
montażowej 

b.d. 3.9% r/r sierpień 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa 

13.8% r/r 
-3.9% m/m 

9.8% r/r 
sierpień 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa s.a. 

b.d. 12.6% r/r sierpień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

16:00 USA 

Indeks rynku 

nieruchomości - 

NAHB 

76 75 wrzesień 

23:00 
Nowa 

Zelandia 

Indeks zaufania 

konsumentów 
b.d. 107.1 III kw. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poniedziałek, 20 września 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 333.01 -1.03% 

WIG30 2 830.14 -0.98% 

mWIG40 5 349.37 -0.32% 

sWIG80 21 420.57 -0.63% 

WIG 71 107.64 -0.79% 

NCIndex 478.61 -0.16% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2 333 -1,02% 17 431 38 805 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 142  36.13% 536 714 24.28% 

SPADEK 194  49.36% 1 669 051 75.51% 

BEZ ZM. 57  14.50% 4 519 0.20% 

RAZEM 393 100.00% 2 210 283 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

NANOGROUP 5.190  12.83% 1 671 949 

BOWIM 10.75  8.15% 3 867 103 

MABION 77.7  8.07% 37 600 080 

KOGENERA 36.7  5.76% 959 382 

TRAKCJA 2.330  5.43% 3 477 352 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

SATIS 1.440  -15.79% 1 839 628 

ZREMB 1.245  -9.12% 1 937 754 

SKOTAN 2.000  -7.41% 311 417 

SELENAFM 26.1  -6.45% 866 523 

ZEPAK 19.70  -5.74% 4 078 219 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 584,88 -0,48% 

NASDAQ 15 043,97 -0,91% 

S&P500 4 432,99 -0,91% 

FTSE 100 6 963,64 -0,91% 

CAC 40 6 570,19 -0,79% 

DAX XETRA 15 490,17 -1,03% 

RTS  1 745,04 -0,60% 

BUX 52 376,91 0,09% 

NIKKEI 225  30 500,05 0,58% 

HANG SENG (godz. 8:21) 23 919,37 -4,02% 

BOVESPA 111 439,37 -2,07% 

MERVAL 78 512,09 -1,54% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1714 -0,09% 

EUR/PLN 4.5892 0,16% 

USD/PLN 3.9177 0,15% 

USD/JPY 109.9110 0,02% 

GBP/USD 1.3705 -0,17% 

EUR/CHF 1.0919 -0,01% 

CHF/PLN 4.2030 0,17% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1749.350 -0,29% 

MIEDŹ (LME) 9435.50 +0,46% 

ROPA BRENT 74.750 -0,74% 

ROPA WTI 71.170 -1,11% 
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Informacje dnia 
 

OPONEO.PL Oponeo planuje skup akcji własnych 

Akcjonariusze Oponeo zdecydują w sprawie upoważnienia zarządu do skupu maksymalnie 500 tys. akcji własnych, 
stanowiących do 3,69 proc. kapitału, po cenie nie niższej niż 40 zł i nie wyższej niż 100 zł za akcję - poinformowała 
spółka w projektach uchwał na NWZ, zwołanego na 14 października. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

BAH JLR złożył pozew przeciwko BAH, domaga się ok. 35 mln euro i 1,6 mln GBP 

Jaguar Land Rover Limited (JLR) złożył pozew przeciwko British Automotive Holding (BAH) i British Automotive Polska 
(BAP) do Wysokiego Trybunału Sądów Anglii i Walii do spraw Działalności Gospodarczej i Własności - poinformowała 
spółka w komunikacie. 

BOWIM Bowim miał 108,71 mln zł zysku netto, 153,13 mln zł EBITDA w I poł. 2021 r. 

Bowim odnotował 108,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
I poł. 2021 r. wobec 2,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 149,99 mln zł, 
wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 153,13 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 981,23 mln zł, 
podano również. 

Ultimate Games Ultimate Games miał szacunkowo 4,3 mln zł zysku netto w I poł. 2021 r. 

Ultimate Games odnotował 4,3 mln zł zysku netto przy 11,8 mln zł przychodów ze sprzedaży w I poł. 2021 r., podała 
spółka, prezentując szacunkowe dane. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

ENEA Enea będzie wnioskować o podwyżkę taryfy; zainteresowana wzrostem o blisko 40 proc. 

Enea będzie wnioskować o podwyżkę taryfy na energię dla gospodarstw domowych. Byłaby zainteresowana jej 
wzrostem o blisko 40 proc. - poinformował prezes Paweł Szczeszek. 

ENEA Enea podtrzymuje, że jej EBITDA w ‘21 może być nieco niższa niż w ‘20 

Grupa Enea podtrzymuje, że jej EBITDA w tym roku może być nieco niższa niż w 2020 roku - poinformowali 
przedstawiciele spółki. 

ENEA Enea opublikuje nową strategię w najbliższych miesiącach 

Enea opublikuje nową strategię w ciągu najbliższych miesięcy, poinformował prezes Paweł Szczeszek. Spółka chce 
się w niej skupić na źródłach zeroemisyjnych i magazynach energii. 

ENEA Enea: Capex w 2021 r. może być niższy od planowanych 2,5 mld zł 

Nakłady inwestycyjne Enei w wytwarzaniu będą niższe od planowanych, a w dystrybucji mogą przekroczyć plan. 
Łączne nakłady mogą w tym roku być niższe od zaplanowanych 2,5 mld zł, poinformował wiceprezes Rafał Mucha. 

ENEA Enea rozmawia z bankami o możliwości finansowania bloków gazowych w Kozienicach 

Enea rozmawia z bankami na temat możliwości sfinansowania budowy bloków gazowo-parowych o mocy 2,1-2,2 GW 
w Elektrowni Kozienice, które zastąpią planowane do wyłączenia bloki węglowe 200 MW, poinformowali członkowie 
zarządu. Spółka zakłada, że budowa pierwszego z bloków rozpocznie się w styczniu 2025 r. 

ENEA Enea nie planuje powrotu do projektu zgazowania węgla 

Enea nie ma w tej chwili planów powrotu do projektu zgazowania węgla (IGCC), poinformował prezes Paweł 
Szczeszek. 

JW CONSTRUCTION J.W. Construction ma zgodę KNF na wycofanie akcji z GPW 1 października 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym spółce J.W. 
Construction Holding z dniem 1 października 2021 r., podała Komisja. 

GPW GPW chce być gotowa na uruchomienie Global Connect w IV kwartale 2021 

Giełda Papierów Wartościowych ma być gotowa na uruchomienie rynku Global Connect w czwartym kwartale 2021 
roku - poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska. Początkowo handlowane będą prawdopodobnie 
spółki z Europy Zachodniej, w drugim etapie dojdą do nich firmy amerykańskie. 

AMICA Amica widzi odbicie popytu na AGD we wrześniu, po spadku w lipcu; pracuje nad utrzymaniem marży EBITDA 

Amica widzi we wrześniu odbicie popytu na AGD po spadku w lipcu i liczy na jego utrzymanie w kolejnych miesiącach - 
poinformował podczas telekonferencji członek zarządu ds. finansowych Michał Rakowski. Dodał, grupa pracuje na 
ograniczeniem kosztów i wprowadza podwyżki cen, aby marża EBITDA nie spadała. 
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AMICA Amica obserwuje pozytywne sygnały popytowe, będzie bronić marży 

Po słabszym pod względem sprzedażowym lipcu i podobnym sierpniu (w ujęciu r/r), Amica obserwuje powrót lepszych 
tendencji sprzedażowych we wrześniu. Jednak jest za wcześnie by mówić, jakimi wynikami zamknie się bieżący 
miesiąc, poinformował CFO Michał Rakowski. Zapowiedział, że w pozostałej części roku spółka będzie pracować nad 
tym, by marże nie spadały. 

APLISENS Aplisens zaprosił do sprzedaży 817,3 tys. akcji własnych po 14,4 zł 

Aplisens zaprosił akcjonariuszy do sprzedaży do 817,3 tys. akcji, oferując po 14,4 zł za jeden walor - podała spółka. 

ARCHICOM Archicom miał 7,88 mln zł zysku netto, 21,66 mln zł zysku EBIT w I poł. 2021 r. 

Archicom odnotował 7,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
I poł. 2021 r. wobec 70,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 21,66 mln zł 
wobec 106,54 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 161,38 mln zł w I poł. 
2021 r. wobec 272,37 mln zł rok wcześniej. 

ARCHICOM Archicom podtrzymał cel przekazań i sprzedaży lokali po ok. 1-1,2 tys. w 2021 r. 

Archicom podtrzymał przyjęte cele sprzedażowe na rok 2021 tj. sprzedaż 1 000-1 200 lokali oraz przekazania aktami 
notarialnymi 1 000-1 200 lokali, podała spółka. 

SELENA Selena w I półr. zwiększyła zysk netto o 24,4 proc. rdr do 39,8 mln zł; rozważa nowe inwestycje 

Grupa Selena rozważa nowe inwestycje, w tym także poza Europą m.in. w Stanach Zjednoczonych, czy na rynkach 
wschodzących - poinformowała Selena w komunikacie prasowym. W pierwszym półroczu 2021 r. grupa zwiększyła 
przychody o 30,8 proc. rdr do 788 mln zł, zysk netto o 24,4 proc. do 39,8 mln zł, a EBIT o 9,4 proc. do 48,2 mln zł 

MEDINICE Medinice zakończyło I fazę badań przedklinicznych w projekcie CoolCryo 

Medinice przedstawiło wyniki pierwszej z planowanych dwóch faz przewlekłych badań przedklinicznych na zwierzętach 
w projekcie CoolCryo, przeprowadzonej z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, które w pełni potwierdzają 
bezpieczeństwo i skuteczność urządzenia, podała spółka. Zgodnie z harmonogramem, Medinice zamierza dokończyć 
badania przedkliniczne w br., zaś na przełomie I i II kw. planuje rozpoczęcie badania klinicznego. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Nowy tydzień na globalnych rynkach walutowych przynosi kontynuację ruchów z poprzedniego 

tygodnia - a więc przede wszystkim dalsze umacnianie się amerykańskiego dolara. Siła dolara przekłada się na główne 
pary walutowe - EUR/USD zniżkuje dzisiaj do okolic 1,1710-1,1715. Inwestorzy na rynkach walutowych wyceniają już 
możliwe komunikaty Fed, które będą istotnie wpływać na wyceny walut, przyćmiewając pozostałe czynniki.  

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Ceny konsumpcyjne w strefie euro w VIII: +3,0 proc. rdr. Wstępnie: +3,0 proc. Poprzednio: +2,2 proc. 

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 3,0 proc. w sierpniu w ujęciu rdr, po wzroście 2,2 proc. w lipcu - podał w 
komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wzrost o 3,0 proc. To 
najwyższy poziom tego wskaźnika od 2011 r. CPI bazowy rdr wzrósł w VIII o 1,6 proc., po wzroście w VII o 0,7 proc. Tu 
szacowano +1,6 proc. Mdm CPI wzrósł o 0,4 proc. wobec szacunków +0,4 proc., po -0,1 proc. miesiąc wcześniej. 

STREFA EURO W VII nadwyżka obrotów bieżących (sa) eurolandu: 21,6 mld euro. Poprzednio: +21,8 mld euro 

Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka (sa) w lipcu wyniosła 21,6 mld euro - podał Europejski Bank 
Centralny w komunikacie. Miesiąc wcześniej nadwyżka wyniosła 21,8 mld euro - podał EBC. 

WLK. BRYTANIA Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii w sierpniu spadła o 0,9 proc. 

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w sierpniu spadła o 0,9 proc., podczas gdy 
poprzednio spadła o 2,8 proc., po korekcie z -2,5 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne. Analitycy 
spodziewali się, że mdm sprzedaż wzrośnie o 0,5 proc. 

USA Indeks Uniwersytetu Michigan we wrześniu wzrósł do 71 pkt. 

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, we 
wrześniu wzrósł do 71 pkt. z 70,3 pkt. miesiąc wcześniej - podano we wstępnym wyliczeniu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

CENY Ceny liczone według HICP w sierpniu w ujęciu rocznym wzrosły o 5,0 proc. – Eurostat 

Ceny liczone według HICP w Polsce w sierpniu w ujęciu rocznym wzrosły o 5,0 proc., wobec 4,7 proc. miesiąc 
wcześniej - podał Eurostat. 

WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wzrosło o 9,5 proc. rdr – GUS 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r. wyniosło 5.843,75 zł, co oznacza 
wzrost o 9,5 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,9 proc. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW spadł o 4,6 proc. i wyniósł 51,1 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 4,6 proc. i wyniósł 51,1 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego wzrósł z kolei o 2,2 pkt. proc. do 27,7 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ALTUS- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 DBENERGY- Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021. 

 DEBICA- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,72 zł na akcję. 

 DOOK- Dzień pierwszego notowania na NC 45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1. 

 ELKOP- Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku. 

 FEMTECH- NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z pozbawieniem prawa poboru, 
zmiany statutu oraz powołania członka RN. 

 KRVITAMIN- Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 1,47 zł na akcję. 

 MCI- Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku. 

 ODLEWNIE- Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku. 

 VOTUM- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję. 

 WINVEST- Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku. 

 ZREMB- Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.97.3) za wrzesień 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (Oczek. 9.2% r/r Poprz.1.2% m/m 8.2% r/r) za sierpień 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji budowlano-montażowej (Oczek. b.d. Poprz.3.9% r/r) za sierpień 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 13.8% r/r Poprz.-3.9% m/m 9.8% r/r) za sierpień 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. b.d. Poprz.12.6% r/r) za sierpień 

ZAGRANICA 

 Słowacja- Stopa bezrobocia (Oczek. 7.5% Poprz.7.7%) za sierpień 

 USA- (16:00) Indeks rynku nieruchomości - NAHB (Oczek. 76 Poprz.75) za wrzesień 

 Nowa Zelandia- (23:00) Indeks zaufania konsumentów (Oczek. b.d. Poprz.107.1) za III kw. 

 

 

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, 
www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl 
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Marek Pokrywka 
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+48 22 504 31 75  

m.pokrywka@bossa.pl 
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+48 22 504 32 43 
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Maciej Guzek 
Makler Papierów Wartościowych 

+48 22 504 32 27  
m.guzek@bossa.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach 
informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji 
inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek 
porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. 
U. 2017, poz. 1768 z póź. zm., dalej: Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. 
Niniejsze opracowanie jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 
dyrektywy”. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte 
informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za  ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie 
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na 
potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejko lwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po 
stronie DM BOŚ SA. W przypadku klientów DM BOŚ SA, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, 
analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych 
(Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ SA jest firmą inwestycyjną 
w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 
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