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1. Omówienie wypłaty nagrody dla pracowników niemieckich 
W dniu 11 marca 2022 r. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland

w Częstochowie oraz MOZ Pracowników ZF Polska zwróciły się z pismami do Pracodawcy ZF Automoti-
ve Systems Poland Zakład Poduszek Powietrznych i Zakład Pasów Bezpieczeństwa w Częstochowie z
żądaniem wyznaczenia terminu spotkania w celu uzgodnienia wypłaty dla wszystkich pracowników za-
trudnionych na umowę o pracę w zakładach ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie specjalnej
nagrody w wysokości  równoważnej  1100 Euro oraz specjalnej  premii  lojalnościowej  w wysokości  15
Euro za każdy pełny rok pracy, analogicznie do rozwiązań jakie zastosował swoją decyzją Zarząd ZF w
stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach ZF w Niemczech. 

Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie poinformowała stronę związkową, że w zakładach ZF w Polsce
stosowane są różne zasady wynagradzania w oparciu o lokalne uwarunkowania i porozumienia. Nagro-
da dla pracowników ZF w Niemczech także została wypłacona na podstawie lokalnego porozumienia za-
kładowego i jest powiązana z wynikami osiągniętymi przez firmę. Każdego roku na wyniki firmy wpływają
różne wyzwania. W ubiegłym roku głównym z nich było z pewnością przezwyciężenie wpływu pandemii
Covid-19 na działalność firmy. Z tego względu w liście do pracowników w Niemczech znalazło się odnie-
sienie do tego zagadnienia. Wypłacenie nagrody dla pracowników w Niemczech to nie jest dodatkowa
płatność z powodu Covid-19, lecz standardowy roczny bonus, wypłacany co roku w przypadku osiągnię-
cia dobrych wyników. Podobne nagrody mamy również w Polsce. Zamieszanie, które wynikło z powodu
informacji  o  nagrodach  w Niemczech,  spowodowane  zostało  mało  precyzyjnym  komunikatem,  który
mógł sugerować, że nagrody 1100 EUR są czymś dodatkowym. W przyszłości tego rodzaju komunikaty
będą lepiej dopracowane, aby nie powodować kontrowersji.  Organizacje związkowe, które zwróciły się
do v-ce Prezydent Zarządu ZF Group Pani Sabina Jaskula z żądaniem wypłat takiej nagrody specjalnej
dla polskich pracowników otrzymały zdaniem Dyrekcji  ZF ASP w Częstochowie  wyczerpującą odpo-
wiedź z Zarządu ZF o czym także zostali poinformowani pracownicy zatrudnieni w zakładzie poduszek
powietrznych i zakładzie pasów bezpieczeństwa. Zdaniem Dyrekcji  nagroda roczna w naszych zakła-



dach także zostanie wypłacona  i prawdopodobnie będzie większa od wysokości bazowej zakładanej w
Regulaminie Wynagradzania. Aby wypłacić nagrodę potrzebne jest jeszcze tylko jej zatwierdzenie przez
Zarząd ZF.  Dyrekcja oświadczyła, że w żadnych zakładach ZF w Polsce nie przewiduje się nagród w
związku z Covid-19. Zostaną wypłacone wszelkie premie lub nagrody, które obowiązują w danych jed-
nostkach prawnych. Co do podjęcia decyzji przez Zarząd o wypłacie tzw. premii lojalnościowej w kwocie
15 Euro za każdy przepracowany rok w ZF to Dyrekcja oświadcza, że w naszych zakładach też pracow-
nicy corocznie otrzymują nagrodę jubileuszową regulowaną przy podpisywaniu porozumienia podwyżko-
wego na dany rok kalendarzowy.

Strona NSZZ „Solidarność” poinformowała, że od pozyskanych informacji od związku zawodowego
IG Metall wynika, że rzeczywiście w ZF w Niemczech wypłacano 1 100 € pracownikom jako tak zwaną
premię covidową, tzn. za pracę w 2021 roku w utrudnionych warunkach w związku z trwającą pandemią
Covid-19. Niemiecki rząd wprowadził rozwiązania pozwalające Pracodawcy na wypłatę swoim pracowni-
kom takich premii bez podatku do kwoty 1 500 €. Wykorzystała to Rada Zakładowa ZF, która  wspólnie z
Zarządem ZF podpisała stosowne porozumienie dotyczące wypłaty dla pracowników niemieckich wła-
śnie takiej premii. Takie premie były również m.in. wypłacane pielęgniarkom, sprzedawczyniom. Normal-
nie w miesiącu maju danego roku kalendarzowego w zakładach ZF w Niemczech byłaby dyskusja i po-
dejmowana decyzja na temat wysokości premii/udziału w zysku, ale w tym roku takiej premii nie będzie z
uwagi na wypłatę w zamian wspomnianej premii covidowej, która zostaje wypłacona pracowników bez
podatku. W związku z tym dopiero w 2023 będzie możliwe wypłacenie premii z tytułu udziału w zysku.
Zdaniem IG Metall z powyższych powodów wypłacona premia powinna być uważana za premię/udział w
zysku. 
Z ustaleń NSZZ „Solidarność” wynika że, w zakładach ZF Sterring Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Czechowicach-Dziedzicach premia roczna (tzw. efektywnościowa) za 2021 rok, została już wypłacona
pracownikom wraz z wynagrodzeniem za miesiąc luty 2022r., w zakładzie ZF Braking Systems Poland
sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach istnieje premia roczna (za osiągnięcie wyników BHP i jakościowych),
premia ta za rok 2021 została wypłacona pracownikom w wraz z wynagrodzeniem za miesiąc styczeń
br.  Natomiast w spółce ZF CV Systems Poland we Wrocławiu będzie obowiązywać nagroda roczna w
wysokości 1% wynagrodzenia rocznego począwszy od roku 2023. Przedstawione dodatki roczne w po-
staci premii lub nagrody są w lokalizacjach w Polsce różne. W 2019 roku Pani Carolin Hefner v-ce Pre-
zydent Zarządu ZF Group przedstawiła propozycję NSZZ „Solidarność” i wyraziła chęć powołania zespo-
łu, który miał pracować i przygotować jednakowe składniki   dodatków do wynagrodzenia dla pracowni-
ków zatrudnionych w Polsce. Zarząd jednak wycofał się z tej propozycji, zespół nie powstał i na dzień
dzisiejszy niestety w każdym zakładzie dodatki do wynagrodzeń są inne.
Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” zwrócili się do Dyrekcji ZF ASP w Częstochowie o
respektowanie zawartego zapisu w Regulaminie Wynagradzania dotyczącego nagrody rocznej który wy-
raźnie i konkretnie wskazuje wysokość nagrody wypłacaną na poziomie 6% wynagrodzenia zasadnicze-
go brutto za dany rok kalendarzowy. Jednocześnie NSZZ „Solidarność” zwróciła uwagę, że za rok 2020
nagroda roczna została wypłacona pracownikom w ZF ASP w Częstochowie w wysokości 4,08% co było
niższą wartością od zakładanej w Regulaminie Wynagradzania. Zdaniem NSZZ „Solidarność” w 2020
roku rzeczywiście widoczny był duży kryzys w branży motoryzacyjnej co mogło zaważyć na osiągnięcie
słabszych wyników ekonomicznych a co za tym idzie przyznanej mniejszej wysokości nagrody rocznej
przez Zarząd ZF. Jednak z obecnych danych finansowych opublikowanych w dniu 17 marca br. wynika,
że Grupa ZF w ubiegłym roku osiągnęła cele finansowe większe od zakładanych. W roku 2021 sprzedaż
była na poziomie 38,3 mld Euro i wzrosła o 17,5% rok do roku, znacznie przekraczając wartość 32,6 mi-
liarda Euro przewidzianą na rok 2021. Zysk przed odsetkami i  opodatkowaniem wyniósł  1,9 miliarda
Euro (w roku 2020 było 1 mld Euro). Ponadto na koniec 2021 roku zostało zredukowane zadłużenie o
752 mln Euro oraz wzrósł też wskaźnik kapitału własnego z 12,1% do 18,6%. Prezes Zarządu ZF Pan
Wolf-Henning Scheider poinformował, że Grupa ZF osiągnęła postawione cele w 2021 roku dzięki zaan-
gażowaniu, determinacji i pracy zespołowej a pracownicy odegrali decydującą rolę w skutecznym sta-
wieniu czoła wyzwaniom tych trudnych czasów. Biorąc pod uwagę tak dobre wyniki finansowe NSZZ
„Solidarność” poinformowała Dyrekcję ZF ASP w Częstochowie, że oczekuje od Zarządu ZF podjęcia
decyzji o wypłacie nagrody rocznej polskim pracownikom zatrudnionym w ZF ASP w Częstochowie za
2021 rok na poziomie większym niż zakładane 6% w Regulaminie Wynagradzania.
Przedstawiciele MOZ Pracowników ZF Polska zwrócili się do Pracodawcy z żądaniem wypłat dla pol-
skich pracowników nagrody specjalnej analogicznie w taki sam sposób jak Zarząd ZF podjął decyzję o
wypłacie takiej nagrody w stosunku do niemieckich pracowników. Pracodawca jeszcze raz potwierdził,
że w żadnych zakładach ZF w Polsce nie przewiduje się nagród związanych z pandemią Covid-19, w za-



kładach w Częstochowie zostanie wypłacona  nagroda roczna na podstawie obowiązującego Regulami-
nu Wynagradzania. 
Przedstawiciele MOZ Pracowników ZF Polska zwrócili się do Pracodawcy z zapytaniem, czy otrzymają
pisemną  odpowiedź  na  przedstawione  przez  nich  pismo  z  żądaniem  wypłaty  nagrody  specjalnej.
Dyrekcja  HR  oświadczyła  przedstawicielom  MOZ  Pracowników  ZF  Polska,  że  już  otrzymali  takie
wyjaśnienie na piśmie w dniu 17 marca br. od Pani  Maike Schiller Senior Vice President HR Region
EMEA  &HR  Transformation,  które  zostało  skierowane  do  wszystkich  organizacji  związkowych
działających w zakładach w Polsce. W przesłanym piśmie poinformowano, że w ZF Group stosuje się
różne zasady wynagradzania w oparciu o lokalne prawa i przepisy. Nawet w obrębie jednego kraju mogą
się one różnić ze względu na strukturę prawną przedsiębiorstw, a co za tym idzie różne porozumienia
zakładowe lub dywizyjne. W Niemczech wypłacamy naszym pracownikom nagrodę roczną na podstawie
porozumienia zakładowego. Nagroda jest powiązana z wynikami i sukcesem firmy. Każdego roku na
wyniki  firmy  wpływają  różne  wyzwania.  W  ubiegłym  roku  głównym  z  nich  było  z  pewnością
przezwyciężenie wpływu pandemii  COVID-19.Co należy zaznaczyć:  nie jest to dodatkowa płatność z
powodu COVID-19, lecz jest to standardowy roczny bonus, wypłacany co roku w przypadku osiągnięcia
dobrych wyników. Podobne porozumienia obowiązują w kilku innych krajach, również w Polsce. Wypłaty
różnego  rodzaju  nagród  rocznych  w  Polsce,  zgodnie  z  regulaminami  wypłacania  wynagrodzeń  w
zakładach, zostały już przekazane lub zostaną wypłacone w najbliższym czasie. Poinformowano także,
że reakcja ze strony związkowej  w Polsce ukazała,  że informacja może wprowadzać w błąd i  że w
przyszłości  Zarząd  ZF musi  być  bardziej  precyzyjny  i  wyjaśniać  lepiej  również  ważne  okoliczności.
Zarząd ZF nie  ma zamiaru,  by doprowadzać  do współzawodnictwa  między krajami,  ponieważ  tylko
działając wspólnie przyczynimy się do sukcesów ZF.W związku z tym Dyrekcja HR nie będzie powtórnie
powielać takiej samej odpowiedzi udzielonej już przez Zarząd ZF.

2. Plany produkcyjne i stan zatrudnienia.

W dniu  22  marca  br.  do  zakładów  należących  do  Dywizji  R  Zarząd  ZF  przesłał  pismo  w  którym
zarekomendowano  Dyrekcji  podejmowanie  odpowiednich  działań  na  obecny  występujący  kryzys  w
2022r. Ma  to  związek  z  trwająca  wojną  na  Ukrainie,  ogromną  inflację  we  wszystkich  dziedzinach
naszego codziennego życia i naszej działalności, wzrostem ceny surowców, a także kosztów energii.
Ponadto  w  dalszym  ciągu  panuje  pandemia  Covid-19  a  jednocześnie  trudne  są  do  zdobycia
półprzewodniki  oraz wiązki  elektryczne  i  surowce.  Zamówienia  od klientów są bardzo niestabilne,  a
planowanie  naszej  produkcji  stanowi  ogromne wyzwanie.  W Dywizji  R utworzono  grupę zadaniową,
której  celem  jest  odpowiadanie  na  potrzeby  ludzi,  monitorowanie  sytuacji,  dostosowywanie  naszej
działalności i operacji do nowych sytuacji. Intensywnie współpracujemy zarówno z naszymi dostawcami
jak i klientami, aby wspólnie zarządzać wysokim poziomem ryzyka.
W związku z tym Dyrekcja zwróciła się z prośbą do strony związkowej o informowanie swoich członków i
pracowników o wykorzystywanie bieżących urlopów wypoczynkowych najlepiej w piątek, który wraz z
sobotą  i  niedzielą  w  naturalny  sposób  umożliwi  lepsze  wykorzystanie  tych  dni  na  odpoczynek.
Jednocześnie  Pracodawca  zwrócił  się  z  apelem  o  wnioskowanie  przez  pracowników  urlopów
bezpłatnych z informacją, że urlopy bezpłatne wykorzystane w okresie od 22 marca do 30 kwietnia br.
nie będą miały wpływu na wysokość premii frekwencyjnej. Dyrekcja zaapelowała do strony związkowej o
zwrócenie  się  do swoich  członków oraz wszystkich  pracowników z  prośbą o  korzystanie  z  urlopów
zaległych oraz bieżących nawet kosztem urlopu przeznaczonego na przerwę świąteczno-noworoczną.
W przypadku  gdy  pracownicy  wcześniej  wykorzystają  ten  urlop,  w  przerwie  świątecznej  tak  jak  w
ubiegłym  roku  będą  mieli  postojowe.  Przewiduje  się,  że  okres  spadku  produkcji  w  zakładach
przewidywany  jest  na  okres  trzech  miesięcy.  Podejmowane  są  także  inne  działania  jak  zmiana
harmonogramu czasu pracy oraz została zaprzestana rekrutacja nowych  pracowników poprzez APT
oraz obcokrajowców. Biorąc te wszystkie aspekty pod uwagę, Pracodawca zwrócił się do przedstawicieli
związków zawodowych z prośbą o pozytywne rozpatrzenie i zaakceptowanie propozycji wprowadzenia
do Regulaminu Pracy aneksu nr 7 dotyczący zmiany okresu rozliczeniowego z dwumiesięcznego na
okres 4 miesięczny tylko w okresie od 1. maja do 31 sierpnia br. Pozwoliło by to na bardziej elastyczne
planowanie pracy. Dyrekcja IRS mogłaby zaplanować w miesiącu maju i czerwcu po 2 dni wolnego,
które pracownicy odrobili by w miesiącu lipcu i sierpniu. Dyrekcja SBS w obecnym czasie nie planuje dla
swoich pracowników takich rozwiązań. 
                 Strona NSZZ „Solidarność” zwróciła uwagę, że w dniu 4 marca 2022 r. odbyło się spotkanie
Dyrekcji  IRS  i  SBS  z  członkami  Prezydium  Komisji  Zakładowej  NSZZ  “Solidarność”  oraz



przedstawicielem MOZ Pracowników ZF Polska, na którym Pracodawca przedstawił stronie społecznej
odpowiedź na zaproponowany przez NSZZ “Solidarność” wniosek dotyczący wprowadzenia w okresie
marzec-kwiecień 2022 r. jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Podczas spotkania  Pracodawca
poinformował,  że w obecnie trwającym kryzysie dotyczącym spadku produkcji  związanej  z wojną na
terenie  Ukrainy  nie  jest  możliwe  przychylić  się  do  prośby  NSZZ  “Solidarność”  i  wprowadzić
jednomiesięczny okres rozliczeniowy.  W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie został
zakłócony łańcuch dostaw, brakuje m.in. części produkowanych w zakładach na Ukrainie. Wybuch wojny
zakłócił dostawy części do fabryk produkujących samochody, chodzi między innymi o wiązki elektryczne
produkowane na Ukrainie. Dlatego niektóre zakłady w Europie wstrzymują produkcję. W związku z tym
w  następnych  tygodniach  planowana  jest  mniejsza  produkcja,  co  spowoduje  podejmowanie  takich
działań  jak  apel  do  pracowników  o  wykorzystywanie  w  tym  trudnym  okresie  bieżących  urlopów
wypoczynkowych.  Zostanie  też  zlikwidowana  praca  w  nadgodzinach.  W  zależności  od  sytuacji
przewidywane jest powolne wyłączanie zakładu z pracy w systemie trzyzmianowym.
Niestety przedstawiona informacja przez Pracodawcę na tym spotkaniu zdaniem NSZZ „Solidarność” nie
do końca się potwierdziła.  Pracownicy zatrudnieni zarówno w zakładzie poduszek powietrznych jak i
pasów  bezpieczeństwa  świadczyli  w  bieżącym  miesiącu  pracę  w  wolne  soboty.  Z  uwagi  na
dwumiesięczny okres rozliczeniowy wynagrodzenie za tą pracę w nadgodzinach zostanie im wypłacone
nie przed Świętami Wielkanocnymi lecz dopiero wraz z wypłatą za miesiąc kwiecień. Brak dobrej woli ze
strony Pracodawcy nie pozwolił pracownikom na osiągnięcie wyższych wynagrodzeń za miesiąc marzec
tuż przed zbliżającymi się świętami.
Dyrektor  IRS poinformował,  że  nie  był  to  odpowiedni  czas  na  podjęcie  takiej  decyzji  i  dlatego  nie
przychylono się do wniosku NSZZ „Solidarność”. Przedstawiciele MOZ Pracowników ZF Polska zwrócili
się  do  Pracodawcy  o  wprowadzenie  dla  pracowników  gwarancji  zatrudnienia  na  warunkach
proponowanych i zawartych w skierowanym przez nich piśmie do Dyrekcji  ZF ASP w Częstochowie,
Pracodawca oświadczył,  że nie widzi  potrzeby wprowadzania takiego rozwiązania ponieważ intencją
Dyrekcji jest utrzymanie stanu załogi i w tym celu nie planuje się zwolnień pracowników. Pracownicy,
którzy  mają  umowy  na  czas  określony  będą  mieli  przedłużane  umowy  na  dotychczasowych
obowiązujących warunkach. Każdy pracownik jest oceniany pod względem kwalifikacji  oraz absencji.
Zdaniem NSZZ „Solidarność”  w naszych zakładach już przerabialiśmy proces zwolnień grupowych w
2020 roku i nie chcemy ponownie tego przerabiać. Nikt nie wie ile stresu i nerwów pracownicy przeżyli
będący  już  na  listach  do  zwolnienia  lub  obawiających  się  o  swoje  miejsca  pracy.  Priorytetem
Solidarności jest i będzie utrzymanie 100% załogi bez jakikolwiek zwolnień i w tym kierunku rozmawiamy
i będziemy rozmawiać z pracodawcą.
Przedstawiciele MOZ Pracowników ZF Polska zwrócili się z pytaniem do Dyrekcji, czy jest możliwość w
związku z brakiem zamówień i produkcji udzielenia tym pracownikom także dni postojowych. Pracownicy
mają  korzystać  ze  swojego  urlopu  wypoczynkowego  a  przecież  Pracodawca  może udzielać  im dni
postojowych.  Zdaniem Dyrekcji  w przypadku gdy pracownicy wykorzystają swój urlop wypoczynkowy
kosztem  ilości  urlopu  przeznaczonego  na  przerwę  świąteczno-noworoczną  wówczas  będą  mieć
udzielone  dni  postojowe.  Ponadto  planuje  się  w tym trudnym okresie  spadku zamówień  delegować
pracowników do prac porządkowych na terenie zakładu. 
Zdaniem NSZZ „Solidarność” okres wakacyjny jest okresem specyficznym w którym pracownicy mają już
zaplanowane urlopy wakacyjne  i  może się  tak zdarzyć,  że mogą mieć problemy z ich  uzyskaniem.
Wprowadzenie  4  miesięcznego  okresu rozliczeniowego  w okresie  wakacyjnym  będzie  uciążliwe  dla
pracowników  ze  względu  na  już  wcześniejsze  zaplanowane  w  tym  okresie  urlopy  wypoczynkowe.
Pracownicy mogą mieć problemy w zależności od podjętej decyzji przez bezpośredniego przełożonego.
Dyrekcja zapewniła stronę związkową, że dołoży wszelkich starań, by każdy pracownik mógł skorzystać
z urlopu wakacyjnego w taki sposób w jaki sobie wcześniej zaplanował.
Przedstawiciel MOZ Pracowników ZF Polska poinformował, że na zakładzie pasów są pracownicy co od
okresu pół roku pracują w systemie dwuzmianowym. Pracodawca oświadczył, że taka sytuacja nie jest
tylko na zakładzie pasów lecz też są pracownicy, którzy już od dłuższego okresu pracują w systemie 2
zmianowym także w zakładzie poduszek. Tam gdzie na liniach produkcyjnych nie ma zapotrzebowania
na świadczenie pracy w systemie 3 zmianowym tam pracownicy będą świadczyć pracę na 2 zmianach.
Rotacje pomiędzy pracownikami by umożliwić im pracę w godzinach nocnych będą i są możliwe tylko w
zależności od nabytych kwalifikacji i podejmowanych decyzji przez przełożonych. 
Zdaniem NSZZ „Solidarność”  brak nocnych zmian na niektórych liniach produkcyjnych powoduje brak
dodatku  nocnego,  który  jest  dla  pracowników w naszych  zakładach  znaczącym  składnikiem  do  ich
wynagrodzenia. Ponadto pracownicy dojeżdżając prywatnymi samochodami osobowymi kilkadziesiąt km



do pracy organizują się w grupach 4 osobowych, gdy tylko jedna osoba z tej grupy będzie pracować w
systemie 2 zmianowym od razu zwiększa się koszt dojazdu do pracy tych pracowników. 
Przez stronę związkową została przedstawiona informacja dotycząca otrzymanej przez Zakład pasów 
bezpieczeństwa w ramach konkursu Quality is Everyone Award za rok 2021 nagrody w kategorii: Best 
Plant w East Clasteri zostało skierowane zapytanie do Dyrekcji SBS jaka została podjęta decyzja 
dotycząca celu na jaki zamierza przeznaczyć tą nagrodę. Zdaniem Dyrekcji SBS nie została jeszcze 
oficjalnie ogłoszona w jakiej formie zostanie otrzymana ta nagroda a w związku z tym za wcześnie jest 
na podejmowanie takich decyzji. O sposobie przeznaczenia otrzymanej nagrody zostaną pracownicy 
Zakładu SBS poinformowani.
Na zakończenie spotkania przedstawiciel MOZ Pracowników ZF Polska zwrócił  się do Dyrekcji  HR z
pytaniem  czy  będzie  z  tego  spotkania  sporządzony  protokół  i  czy  go  strona  związkowa  otrzyma.
Dyrekcja  HR  poinformowała,  że  nie  ma  potrzeby  sporządzać  takiego  protokołu  i  nie  zostanie  on
sporządzony.  Wszystkie  kwestie  dotyczące  przesłanych  żądań  przez  stronę  związkową  zostały
omówione i wyjaśnione na piśmie otrzymanym od Zarządu ZF jak i Dyrekcję ZF ASP w Częstochowie. 
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zwrócili  się do Pracodawcy z apelem, by w tak trudnym okresie
nagłego i niespodziewanego kryzysu,  który zaistniał  w branży motoryzacyjnej organizować spotkania
przynajmniej  raz na dwa tygodnie, by wspólnie szukać jak najlepszych rozwiązań w celu utrzymania
miejsc pracy oraz dalszego rozwoju naszych zakładów.

Na tym protokół zakończono:
Prowadzący  -  Dyrektor  IRS  Artur Ogiński  zakończył  spotkanie.
Protokół sporządził: Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk


