Wymogi formalno-prawne certyfikacji
surowców zielarskich ze zbioru roślin
dziko rosnących

Rozporządzenie Rady 834/2007
Artykuł 12
Zasady produkcji roślinnej
2. Zbieranie roślin dziko rosnących i ich części, rosnących w sposób
naturalny na obszarach naturalnych, w lasach i na obszarach rolniczych,
uznaje się za metodę produkcji ekologicznej, pod warunkiem że:
a) w okresie co najmniej trzech lat przed zbiorem obszary te nie zostały
poddane działaniu produktów innych niż dopuszczone do stosowania w
produkcji ekologicznej na mocy art. 16;
b) zbieranie nie wpływa na równowagę siedliska przyrodniczego ani na
utrzymanie gatunków na obszarze zbioru.

Rozporządzenie Rady 889/2008
Artykuł 70
Zasady kontroli
1. Pełny opis jednostki określony w art. 63 ust. 1 lit. a):
a) jest sporządzany, nawet gdy podmiot gospodarczy ogranicza swoją działalność
do zbierania roślin dziko rosnących;
b) wskazuje obiekty składowania i produkcji oraz grunty rolne lub obszary zbierania,
a także, w stosownych przypadkach, obiekty, w których mają miejsce niektóre
czynności przetwórstwa lub pakowania; oraz
c) określa datę ostatniego stosowania produktów, których użycie jest niezgodne z
zasadami produkcji ekologicznej, na gruntach rolnych lub obszarach zbierania.
2. W przypadku zbierania roślin dziko rosnących praktyczne środki określone w art.
63 ust.1 lit. b) obejmują gwarancję strony trzeciej, którą podmiot gospodarczy
może przedstawić, aby zapewnić, że zostały spełnione przepisy art. 12 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.
Art. 3
Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną
(uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo
jej pozbawiony:
a) przeznaczony do produkcji leśnej lub
b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
c) wpisany do rejestru zabytków;
2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb
gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie
podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi,
szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi
leśne i urządzenia turystyczne.

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.
Art. 4
1. Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej „Lasami Państwowymi”.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do lasów:
1) będących w zarządzie parków narodowych;
2) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
3) będących w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów.

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.
Zasady udostępniania lasów

Art. 26
1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są
udostępniane dla ludności.
2. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
1) uprawy leśne do 4 m wysokości;
2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
3) ostoje zwierząt;
4) źródliska rzek i potoków;
5) obszary zagrożone erozją.
3. Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność
Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja
runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub
pozyskaniem drewna.

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.
Zasady udostępniania lasów

Art. 27
1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane, z uwzględnieniem
zakazów zawartych w art. 26 i art. 30, do zbioru płodów runa leśnego:
1) na potrzeby własne;
2) dla celów przemysłowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zbiór płodów runa leśnego dla celów przemysłowych wymaga zawarcia
umowy z nadleśnictwem.
3. Nadleśniczy odmawia zawarcia umowy, w przypadku gdy zbiór runa leśnego
zagraża środowisku leśnemu.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasady
lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.

Art. 28.
Właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa może zakazać wstępu
do lasu, oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem.

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.
Zasady udostępniania lasów

Art. 30
1. W lasach zabrania się:
1) zanieczyszczania gleby i wód;
2) zaśmiecania;
3) rozkopywania gruntu;
4) niszczenia grzybów oraz grzybni;
5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i
tablic;
7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;
8) rozgarniania i zbierania ściółki;
9) wypasu zwierząt gospodarskich;
10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk,
nor i mrowisk;
12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
13) puszczania psów luzem;
14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków
wymagających wszczęcia alarmu.

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz
zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.
§ 1. Runo leśne powinno być obserwowane pod kątem oceny zagrożenia
zniszczenia jednego lub więcej gatunków wchodzących w jego skład. Nie
dotyczy to lasów objętych stałym zakazem wstępu.
§ 2. Zbiór płodów runa leśnego na własne potrzeby dopuszczony jest w lasach nie
objętych stałym lub okresowym zakazem wstępu.
§ 3. Skup płodów runa leśnego może być prowadzony jedynie od osób
fizycznych i prawnych, na podstawie umowy z nadleśnictwami na
dokonywanie zbioru dla celów przemysłowych. Skup tych płodów powinien
odbywać się zgodnie z zawartymi umowami.
§ 4. Przy zbiorze płodów runa leśnego dopuszcza się wyłącznie:
1) zbiór owocników grzybów jadalnych bez oznak rozkładu,
2) zbiór owoców ręcznie (bez użycia jakichkolwiek narzędzi i urządzeń
niszczących lub uszkadzających rośliny),
3) przy pozyskiwaniu całych roślin lub ich części – stosowanie małych łopatek,
noży ogrodniczych lub sekatorów, siatek i płacht.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2021 r. poz.1098, 1718)

Art. 15. 1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody
zabrania się:
13) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z
wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku
narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez regionalnego
dyrektora ochrony środowiska;
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz
grzybów;
6) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania,
zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych,
obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2021 r. poz.1098, 1718)

Art. 51. 1. W stosunku do dziko występujących roślin lub grzybów gatunków objętych
ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1) umyślnego niszczenia;
2) umyślnego zrywania lub uszkadzania;
3) niszczenia ich siedlisk lub ostoi;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia
ściółki leśnej lub niszczenia gleby w ostojach;
5) hodowli
6) pozyskiwania lub zbioru;
7) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
8) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu okazów
gatunków;
9) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
10) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
11) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2021 r. poz.1098, 1718)

Art. 5 Użyte w ustawie określenia oznaczają:
15) pozyskiwanie:
a) zbiór roślin lub grzybów gatunków chronionych lub ich części ze stanowisk
naturalnych do celów gospodarczych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2021 r. poz.1098, 1718)

Art. 51. 2. W stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną
gatunkową mogą być wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań
alternatywnych i jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie
ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin lub
grzybów, odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1 i 1a, dotyczące:
3) pozyskiwania gatunków, o których mowa w art. 48 pkt 1 lit. c oraz art. 50 pkt 1
lit. c, przez podmioty, które uzyskały zezwolenie regionalnego dyrektora
ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ich
pozyskiwanie;

3. Odstępstwo od zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie dotyczy gatunków
wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992
r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2021 r. poz.1098, 1718)

Art. 48. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki roślin:
a) objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,
b) objętych ochroną częściową,
c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich
pozyskiwania,
d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk,
2) właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin zakazy wybrane
spośród zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 1 i 1a, oraz odstępstwa od zakazów
wybrane spośród odstępstw, o których mowa w art. 51 ust. 2,
3) sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony
– kierując się potrzebą ochrony dziko występujących roślin, ich siedlisk, ostoi lub stanowisk
oraz wymaganiami ekologicznymi, naukowymi i kulturowymi, a także biorąc pod
uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2021 r. poz.1098, 1718)

Art. 50. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki grzybów:
a) objętych ochroną ścisłą,
b) objętych ochroną częściową,
c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich
pozyskiwania,
d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk,
2) właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów zakazy wybrane
spośród zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 1 i 1a, oraz odstępstwa od zakazów
wybrane spośród odstępstw, o których mowa w art. 51 ust. 2,
3) sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony
– kierując się potrzebą ochrony dziko występujących grzybów, ich siedlisk, ostoi lub
stanowisk oraz wymaganiami ekologicznymi, naukowymi i kulturowymi, a także biorąc
pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2021 r. poz.1098, 1718)

Art. 125. Rośliny, zwierzęta lub grzyby, a także ich siedliska, nieobjęte formami
ochrony przyrody mogą być niszczone lub zabijane jedynie w związku z:
1) realizacją zadań uzasadnionych potrzebami ochrony przyrody;
2) prowadzeniem badań naukowych lub edukacją;
3) racjonalną gospodarką;
4) amatorskim połowem ryb;
5) zbiorem na własne potrzeby;
6) prowadzeniem akcji ratowniczej;
7) bezpieczeństwem powszechnym;
8) bezpieczeństwem sanitarnym i weterynaryjnym;
9) ochroną życia i zdrowia ludzi;
10) zapobieganiem skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniem.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roślin
§ 4. Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania są
określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roślin
Załącznik 3. Gatunki roślin objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane oraz
sposoby ich pozyskiwania

Mchy

Nasienne

fałdownik nastroszony
rokietnik pospolity
brodawkowiec czysty
torfowiec kończysty
widłoząb miotłowy
bobrek trójlistkowy
czosnek niedźwiedzi
rokitnik zwyczajny
turówka leśna
turówka wonna
kocanki piaskowe

Ręczny zbiór darni

Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi
Ręczny zbiór ziela (woj. śląskie,
małopolskie podkarpackie)
Zbiór owoców bez uszkadzania
krzewów, poza wydmami i klifami
Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi
Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi
Ręczny zbiór koszyczków

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2018/848
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

Artykuł 3
Definicje
22) „produkcja roślinna” oznacza wytwarzanie produktów
rolnych pochodzenia roślinnego, w tym pozyskiwanie w celach
handlowych produktów z roślin dziko rosnących
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2018/848
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007
ZAŁĄCZNIK II
SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRODUKCJI, O KTÓRYCH
MOWA W ROZDZIALE III
Część I: Przepisy dotyczące produkcji roślinnej
2.2. Przepisy dotyczące zbioru dziko rosnących roślin
Zbiór roślin dziko rosnących i ich części, rosnących w sposób naturalny na obszarach
naturalnych, w lasach i na obszarach rolniczych, uznaje się za produkcję ekologiczną,
pod warunkiem że:
a) w okresie co najmniej trzech lat przed zbiorem obszary te nie zostały poddane
działaniu produktów lub substancji innych niż te dopuszczone do stosowania w
produkcji ekologicznej zgodnie z art. 9 i 24;
b) zbiór nie wpływa na równowagę siedliska przyrodniczego ani na utrzymanie
gatunków na obszarze zbioru.
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ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1691
z dnia 12 lipca 2021 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/848 w odniesieniu do wymogów dotyczących zachowania dokumentacji przez
podmioty prowadzące produkcję ekologiczną

(8) Przy zbieraniu roślin dziko rosnących i produktów z
tych roślin, należy zobowiązać podmioty do zachowania
dokumentacji dotyczącej odnośnych gatunków oraz
ilości i okresów zbierania w konkretnym siedlisku
przyrodniczym, aby umożliwić identyfikowalność
i weryfikację zgodności z warunkami siedlisk
przyrodniczych.
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ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1691
z dnia 12 lipca 2021 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/848 w odniesieniu do wymogów dotyczących zachowania dokumentacji przez
podmioty prowadzące produkcję ekologiczną

W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2018/848 wprowadza się
następujące zmiany:
e) w pkt 2.2 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Podmioty zachowują dokumentację dotyczącą okresu i miejsca
zbioru, odnośnych gatunków oraz ilości zebranych roślin dziko
rosnących.”
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Artykuł 28
Środki ostrożności w celu zapobiegania obecności niedopuszczonych produktów i substancji

1. Aby zapobiec zanieczyszczeniu produktami lub substancjami, które nie zostały
dopuszczone zgodnie z art. 9 ust. 3 akapit pierwszy do stosowania w produkcji
ekologicznej, podmioty podejmują następujące środki ostrożności na każdym etapie
produkcji, przygotowania i dystrybucji:
a) wprowadzają i utrzymują środki, które są proporcjonalne i adekwatne do celów
identyfikacji ryzyka zanieczyszczenia produkcji i produktów ekologicznych
niedopuszczonymi produktami lub substancjami, w tym systematycznie identyfikują
punkty krytyczne;
b) wprowadzają i utrzymują proporcjonalne i adekwatne środki w celu zapobiegania ryzyku
zanieczyszczenia produkcji i produktów ekologicznych niedopuszczonymi produktami lub
substancjami;
c) dokonują regularnego przeglądu i dostosowania takich środków; oraz
d) przestrzegają innych stosownych wymogów niniejszego rozporządzenia, aby zapewnić
oddzielenie produktów ekologicznych, w okresie konwersji i produktów nieekologicznych.

Artykuł 28
Środki ostrożności w celu zapobiegania obecności niedopuszczonych produktów i substancji

2. W przypadku gdy podmiot podejrzewa, że – z uwagi na obecność w produkcie
przeznaczonym do stosowania lub wprowadzania do obrotu jako produkt ekologiczny lub
produkt w okresie konwersji produktu lub substancji, które nie są dopuszczone zgodnie z art.
9 ust. 3 akapit pierwszy do stosowania w produkcji ekologicznej – produkt nie jest zgodny z
niniejszym rozporządzeniem, podmiot ten:
a) identyfikuje i odseparowuje dany(-e) produkt(y);
b) sprawdza, czy podejrzenie może zostać uzasadnione;
c) nie wprowadza danego produktu do obrotu jako produktu ekologicznego lub produktu w
okresie konwersji i nie stosuje ich w produkcji ekologicznej, chyba że podejrzenie można
wykluczyć;
d) w przypadku gdy podejrzenie jest uzasadnione lub gdy nie można go wykluczyć,
niezwłocznie informuje odpowiedni właściwy organ lub – w stosownych przypadkach –
odpowiedni organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą, podając – w stosownych
przypadkach – dostępne elementy;
e) w pełni współpracuje – z odpowiednim właściwym organem lub, w stosownych
przypadkach, z odpowiednim organem kontrolnym lub jednostką certyfikującą – w zakresie
identyfikacji i zweryfikowania przyczyn obecności niedopuszczonych produktów lub
substancji.

Artykuł 29
Środki, które należy podejmować w przypadku stwierdzenia obecności niedopuszczonych produktów
lub substancji

1. W przypadku gdy właściwy organ lub – w stosownych przypadkach – organ kontrolny lub
jednostka certyfikująca otrzymają uzasadnione informacje na temat obecności produktów
lub substancji, które nie zostały zgodnie z art. 9 ust. 3 akapit pierwszy dopuszczone do
stosowania w produkcji ekologicznej, lub zostaną poinformowane przez podmiot zgodnie
z art. 28 ust. 2 lit. d) lub wykryją takie produkty lub substancje w produkcie ekologicznym
lub produkcie w okresie konwersji:
a) przeprowadza niezwłocznie urzędowe postępowanie wyjaśniające zgodnie z
rozporządzeniem (UE) 2017/625, celem określenia źródeł i przyczyn w celu
zweryfikowania zgodności z art. 9 ust. 3 akapit pierwszy i z art. 28 ust. 1; takie
postępowanie powinno zostać ukończone najszybciej jak to możliwe, w rozsądnym
terminie, biorąc pod uwagę trwałość danego produktu i złożoność sprawy;
b) tymczasowo zakazuje zarówno wprowadzania danych produktów do obrotu jako produkty
ekologiczne lub produkty w okresie konwersji, jak i ich stosowania w produkcji ekologicznej do
czasu otrzymania wyników postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w lit. a).

Artykuł 29
Środki, które należy podejmować w przypadku stwierdzenia obecności niedopuszczonych produktów
lub substancji

2. Danego produktu nie wprowadza się do obrotu jako produktu ekologicznego lub produktu
w okresie konwersji w przypadku, gdy właściwy organ lub – w stosownych przypadkach –
organ kontrolny lub jednostka certyfikująca stwierdziły, że dany podmiot:
a) stosował produkty lub substancje, które nie zostały dopuszczone zgodnie z art. 9 ust. 3
akapit pierwszy do stosowania w produkcji ekologicznej;
b) nie podjął środków ostrożności, o których mowa w art. 28 ust. 1; lub
c) nie podjął środków w odpowiedzi na żądania wystosowane uprzednio przez właściwe
organy, organy kontrolne lub jednostki certyfikujące.

3. Podmiot będący stroną ma możliwość przedstawienia uwag do wyników postępowania
wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 1 lit. a). Właściwy organ lub, w stosownych
przypadkach, organ kontrolny lub jednostka certyfikująca zachowują dokumentację dotyczącą
przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.
W przypadku gdy jest to wymagane dany podmiot podejmuje takie środki naprawcze, jakie są
konieczne, aby zapobiec zanieczyszczeniu w przyszłości.

Rejestr zbioru roślin rosnących

Data

Obszar zbioru

Gatunek, część Ilość
rośliny

Imię i
nazwisko,
numer
zbieracza

Nr partii

30.05.
2022

Babia Góra,
1. przy
mokradle

Ziele pokrzywy 60 kg

15.Wiera
Kowalczuk

2022053015PZ

30.05.
2022

Babia Góra
2. przy lesie

Liść pokrzywy

18.Nadzieja
Martyniuk

2022053018PL

20 kg

27

Lasy

28

Użytki rolne

29

Suszenie

NIE !

30

Dokumentacja i higiena

31

Identyfikacja
partii
Identyfikacja partii

NIE !

32

Dziękuję
za
uwagę!

