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1.Οικονομικοί Δείκτες 
 
ΑΕΠ 
Σύμφωνα με νεώτερες εκτιμήσεις της 
πολωνικής Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
GUS, η πολωνική οικονομία μεγεθύνθηκε κατά 
3,4% το 2014, έναντι προηγούμενων 
εκτιμήσεων στις οποίες γινόταν λόγος για 
μεγέθυνση 3,3%.  
 
Πληθωρισμός 
Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική 
Στατιστική Υπηρεσία GUS, τον Μάρτιο τ.έ. οι 
τιμές καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών 
(ΔΤΚ/CPI) μειώθηκαν κατά 1,5% σε σύγκριση 
με τον περυσινό Μάρτιο και αυξήθηκαν κατά 
0,2% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο τ.έ.. 
Σύμφωνα με την Eurostat, ο 
(απο)πληθωρισμός (ΕΔΤΚ/HICP) ήταν -1,2% 
τον Μάρτιο τ.έ. σε σύγκριση με τον Μάρτιο 
του 2014 και 0,2% σε σύγκριση με τον 
Φεβρουάριο τ.έ.. 
 
Προβλέψεις Κεντρικής Τραπέζης 
Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις 
της πολωνικής Κεντρικής Τραπέζης (ΝΒΡ) για 
την πορεία της πολωνικής οικονομίας, το ΑΕΠ 
πρόκειται να μεγεθυνθεί κατά 3,4% ετησίως 
στο διάστημα 2015-2017. Οι τιμές πιθανότατα 
θα κινηθούν πτωτικά φέτος (-0,4%), ενώ θα 
υπάρξει πληθωρισμός της τάξης του 1,4% το 
2016 και 2,1% το 2017. Όσον αφορά την 
ανεργία, προβλέπονται ποσοστά 10,9% φέτος 
και 10,3% το 2017. Οι ονομαστικοί μικτοί 
μισθοί θα αυξηθούν κατά 3,8% φέτος και κατά 
4,1% το 2017. Το εθνικό νόμισμα (Ζλότυ: PLN) 
αναμένεται να ανατιμηθεί περαιτέρω έναντι 
του Ευρώ, με τη συναλλαγματική ισοτιμία να 
διαμορφώνεται στα PLN 4,1/ EUR 1 φέτος και 
στα PLN 3,9 / EUR 1 το 2017. Μεταβλητή που 
θα επηρεάσει τις εξελίξεις των οικονομικών 
μεγεθών αποτελεί η ρωσοουκρανική διένεξη.  
 
Έλλειμμα και Χρέος 
Όπως ανακοίνωσε η πολωνική Κεντρική 
Στατιστική Υπηρεσία GUS, το Έλλειμμα της 
γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε το 2014 
στο 3,2% του ΑΕΠ (55,24 δισ. Ζλότυ), από 
4,0% του ΑΕΠ το 2013. Το Χρέος της γενικής 
κυβέρνησης διαμορφώθηκε το 2014 στο 50,1% 
του ΑΕΠ (866,5 δισ. Ζλότυ), από 55,7% του 
ΑΕΠ το 2013. Σύμφωνα με δηλώσεις του 

Υπουργού Οικονομικών Mateusz Szczurek, 
τους επόμενους μήνες αναμένεται να 
τερματιστεί η εφαρμογή της διαδικασίας 
υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία, 
καθώς το έλλειμμα αναμένεται να 
διαμορφωθεί φέτος στο 2,7% του ΑΕΠ. 
 
Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 
Η Κυβέρνηση ενέκρινε τον δημοσιονομικό 
σχεδιασμό των ετών 2015-2018, για την 
κατάρτιση του οποίου υιοθετήθηκε 
πρόβλεψη μεγέθυνσης του ΑΕΠ κατά 3,4% 
φέτος, με προοπτική αύξησης στο 4% το 
2018. Η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να 
παραμείνει βασική κινητήρια δύναμη της 
οικονομίας. Για φέτος αναμένεται μεγέθυνση 
του ΑΕΠ κατά 3,4%, ενώ τα έτη 2016, 2017 
και 2018 τα αντίστοιχα μεγέθη θα είναι 3,8%, 
3,9% και 4,0%. Το εθνικό νόμισμα, Ζλότυ, 
αναμένεται να παραμείνει σε τροχιά 
ανατίμησης καθ’ όλη την προαναφερθείσα 
περίοδο. Το έλλειμμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών θα παραμείνει 
περιορισμένο, ενώ οι τιμές καταναλωτικών 
αγαθών και υπηρεσιών θα μειωθούν κατά 
0,2% το 2015 και θα αυξάνονται με ρυθμό 
2,5% ετησίως τα επόμενα τρία έτη. Το 
έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης θα μειωθεί 
από 3,2% του ΑΕΠ το 2014 σε 1,2% το 2018. 
 
2. Εξωτερικό Εμπόριο - ΑΞΕ 
 
Εμπορικό ισοζύγιο 
Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική 
Στατιστική Υπηρεσία GUS, η αξία του 
πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυγίου 
ανήλθε στα 1,51 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο 
και τον Φεβρουάριο τ.έ.. Η αξία των μεν 
εξαγωγών ανήλθε στα 26,89 δισ. Ευρώ 
(+2,2%), των δε εισαγωγών στα 25,38 δισ. 
Ευρώ (-4,3%). 
 
Εξέλιξη πολωνικών εξαγωγών 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις που εκτίθενται σε 
σχετική μελέτη της Grant Thornton, ο όγκος 
των πολωνικών εξαγωγών αυξήθηκε κατά 
2.069% τα τελευταία 25 έτη (πραγματική 
μεγέθυνση, λαμβανομένου υπ’ όψιν του 
πληθωρισμού του αμερικανικού δολαρίου), 
ενώ την επόμενη πενταετία θα αυξηθεί κατά 
35,6%. Τα επόμενα έτη, οι εξαγωγές των 
πολωνικών επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες 

http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
../ec.europa.eu/eurostat
http://www.nbp.pl/
http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
grantthornton.pl
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θα αυξηθούν ταχύτερα από τις εξαγωγές τους 
στις χώρες της ΕΕ. Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ 
θα αυξηθούν κατά 67,4%. Το μερίδιο των 
πολωνικών εξαγωγών σε Βόρεια, Κεντρική και 
Νότια Αμερική στις συνολικές πολωνικές 
εξαγωγές θα ανέλθει στο 4,2% το 2020, από 
3,5% το 2015. Το μερίδιο των πολωνικών 
εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ στις 
συνολικές πολωνικές εξαγωγές θα περιοριστεί 
στο 72,7% το 2020, από 77,1% το 2015. 
Σύμφωνα με την πολωνική Κεντρική 
Στατιστική Υπηρεσία GUS, πολωνικά προϊόντα 
εξήχθησαν σε 218 χώρες το 2014. 
 
Εξαγωγές πολ. αυτοκινητοβιομηχανίας 
Σύμφωνα με την κλαδική συμβουλευτική 
εταιρεία AutomotiveSuppliers.pl και στοιχεία 
της Eurostat, η αξία των εξαγωγών της 
πολωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας αναμένεται 
να ξεπεράσει τα 20 δισ. Ευρώ φέτος, έναντι 
18,59 δισ. Ευρώ το 2014, καθώς στις 8 από τις 
10 κατηγορίες παραγόμενων προϊόντων του 
κλάδου καταγράφεται αύξηση των πωλήσεων. 
Το 2014 η αξία των εξαγωγών ξεπέρασε την 
αξία των εισαγωγών κατά 6,57 δισ. Ευρώ, ενώ 
η Γερμανία παρέμεινε ο σημαντικότερος 
εμπορικός εταίρος της Πολωνίας. Η αξία των 
πολωνικών εξαγωγών στη Γερμανία ανήλθε 
στα € 5,86 δισ. (31,67% συνόλου πολωνικών 
εξαγωγών). Σημαντικοί εξαγωγικοί προορισμοί 
ήταν, επίσης, η Ιταλία  και το Ηνωμένο 
Βασίλειο (8,60% και 8,43% συνόλου 
πολωνικών εξαγωγών αντίστοιχα). Η αξία των 
εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ (78,62% 
συνόλου) αυξήθηκε κατά 6,66%. 
 
Οικονομικές-Εμπορικές σχέσεις με Κίνα 
Τα θέματα του νέου «Δρόμου του Μεταξιού» 
και της συνεργασίας της Κίνας με τις χώρες της 
Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «16+1» 
απασχόλησαν σημαντικό μέρος του συνεδρίου 
European Economic Congress που λαμβάνει 
χώρα στο Katowice (20-22/4). Επιμέρους 
θέματα συζήτησης αποτέλεσαν η αξιοποίηση 
της κινεζικής οικονομικής ανάπτυξης από τις 
χώρες της ΚΑΕ, η προσέλκυση κινεζικών 
επενδύσεων και η μείωση των ανισορροπιών 
του εμπορικού ισοζυγίου ΚΑΕ – Κίνας. Μεταξύ 
άλλων, ο επικεφαλής του πολωνικού 
οργανισμού προώθησης επενδύσεων PAIiIZ, κ. 
Slawomir Majman, επεσήμανε τη στρατηγική 

θέση των χωρών ΚΑΕ στο πλαίσιο του νέου 
Δρόμου του Μεταξιού που θα ενώνει την 
Κίνα με την ΕΕ. Η Πολωνή Υφυπουργός 
Οικονομίας Ilona Antoniszyn-Klik σημείωσε 
ότι περίπου 15.000 πολωνικές επιχειρήσεις 
εισάγουν προϊόντα από την Κίνα, ενώ μόλις 
300 εξάγουν στην ασιατική χώρα, στοιχεία 
που επιβεβαιώνουν την ανάγκη 
υποστήριξης της εξωστρέφειας των 
πολωνικών επιχειρήσεων. Η κα Antoniszyn-
Klik υπενθύμισε ότι η συνεργασία της 
Πολωνίας με την Κίνα έλαβε ώθηση πριν 
από τέσσερα χρόνια, όταν ο Πολωνός 
Πρόεδρος Bronislaw Komorowski υπέγραψε 
συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης με 
την Κίνα, και ότι ορόσημο αποτέλεσε η 
δημιουργία του σχήματος συνεργασίας 
«16+1» (16 χώρες ΚΑΕ + Κίνα). 
 
Πολωνικές εξαγωγές στην Αφρική 
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στη 
δημοσιότητα η Υφυπουργός Εξωτερικών 
Katarzyna Kacperczyk και η Υφυπουργός 
Οικονομίας Ilona Antoniszyn-Klik, στο 
πλαίσιο συμμετοχής τους στο 3ο Φόρουμ 
Οικονομικής Συνεργασίας Πολωνίας-Αφρικής 
(μέρος του προγράμματος του συνεδρίου 
European Economic Congress του Katowice, 
20-22/4), οι πολωνικές εξαγωγές στην 
αφρικανική ήπειρο αυξήθηκαν κατά 37% στο 
διάστημα 2012-2014. Τα τελευταία χρόνια 
πραγματοποιήθηκαν αρκετές επισκέψεις 
Πολωνών αξιωματούχων και περισσοτέρων 
από 300 επιχειρηματιών σε χώρες όπως η 
Νιγηρία, η Αγκόλα, η Δημοκρατία του Κονγκό, 
η Αιθιοπία, η Νότια Αφρική, η Ζάμπια και η 
Γκάνα. Στο ίδιο διάστημα η Πολωνία 
φιλοξένησε περισσότερες από 100 αποστολές 
αφρικανικών χωρών. Κατά την κα 
Kacperczyk, η πολωνική πλευρά κρίνεται 
σκόπιμο να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της 
σε τομείς όπως η γεωργία, η καινοτομία, οι 
ΤΠΕ, η ενέργεια, η βιομηχανία 
μεταλλευμάτων, οι μεταφορές, οι υποδομές 
και οι κατασκευές. Η κα Ilona Antoniszyn-Klik 
υπογράμμισε τη χρησιμότητα του 
προγράμματος Go Africa του Υπουργείου 
Οικονομίας, με στόχο την υποστήριξη της 
εξωστρέφειας των πολωνικών επιχειρήσεων 
στις αφρικανικές αγορές. Το 2001, η αξία των 
πολωνικών εξαγωγών στην Αφρική 

http://stat.gov.pl/
http://automotivesuppliers.pl/
../ec.europa.eu/eurostat
http://www.eecpoland.eu/
http://www.paiz.gov.pl/
http://www.eecpoland.eu/
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ανερχόταν στα 390 εκ. δολάρια, ενώ το 2014 
άγγιξε τα 3 δισ. δολάρια. 
 
3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς  
 
European Fund for Strategic Investments 
Μετά από συνάντηση (21/4) του Πολωνού 
Υπουργού Οικονομικών Mateusz Szczurek με 
τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Jyrki Katainen, ανακοινώθηκε η συμμετοχή της 
Πολωνίας στο “European Fund for Strategic 
Investments” (EFSI), με ποσό της τάξης των 8 
δισ. Ευρώ (το ποσό θα εκταμιευθεί από την 
κρατική εταιρεία RIP, «αναπτυξιακό βραχίονα» 
της κρατικής  Τράπεζας BGK). Το EFSI, η 
δημιουργία του οποίου ανακοινώθηκε από την 
Επιτροπή τον Ιανουάριο τ.έ., αποτελεί το κύριο 
όχημα χρηματοδότησης του “European 
Investment Plan”, που έχει στόχο την 
χρηματοδότηση δημοσίων και ιδιωτικών 
επενδύσεων ύψους 315 δισ. Ευρώ κατά την 
επόμενη τριετία (2015-2017). Σημειώνεται ότι η 
Πολωνία είναι η έκτη μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή 
χώρα που ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο 
χρηματοδοτικό σχήμα του EFSI, ακολουθώντας 
το παράδειγμα της Γερμανίας, της Ισπανίας, της 
Γαλλίας, της Ιταλίας και του Λουξεμβούργου. 
 
Αμυντικές προμήθειες 
Η πολωνική κυβέρνηση αποφάσισε την έναρξη 
διαπραγματεύσεων για την αγορά πυραυλικών 
συστημάτων εδάφους-αέρος τύπου Patriot, της 
αμερικανικής εταιρείας Raytheon. Η ακριβής 
αξία της προμήθειας δεν έχει γίνει γνωστή, 
υπολογίζεται όμως ότι θα ανέλθει στα 6 δισ. 
Ευρώ. Επίσης, στο πλαίσιο του εν εξελίξει 
ευρισκόμενου διαγωνισμού για την προμήθεια 
εβδομήντα στρατιωτικών ελικοπτέρων, αξίας 2 
δισ. Ευρώ, το πολωνικό Υπουργείο Άμυνας 
ανακοίνωσε (21/4) την επιλογή της προσφοράς 
της Airbus Helicopters (ελικόπτερα τύπου 
EC725 Caracal) για περαιτέρω δοκιμές, 
απορρίπτοντας τις προσφορές των Sikorsky 
(ελικόπτερα Black Hawk S-70i) και 
AgustaWestland (ελικόπτερα AW149). Οι 
παραπάνω προμήθειες θα συνδυαστούν με 
συμφωνίες αντισταθμιστικών οφελών. Η 
Πολωνία πρόκειται να δαπανήσει 130 δισ. Ζλότυ 
(€ 32,5 δισ.) για τον εκσυγχρονισμό των 
ενόπλων δυνάμεών της στο διάστημα 2013-
2022. 
 

4. Ενέργεια 
 
Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Kozienice 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Bronislaw 
Komorowski  επισκέφθηκε (16/4) το 
εργοτάξιο της νέας μονάδας του σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής του Kozienice στην 
κεντρική Πολωνία. Πρόκειται για επένδυση 
που θα ενισχύσει την εθνική ενεργειακή 
ασφάλεια και μια από τις μεγαλύτερες 
ευρωπαϊκές επενδύσεις του κλάδου αυτήν 
την περίοδο. Το έργο υλοποιείται 
τηρουμένων όλων των σχετικών 
περιβαλλοντικών προδιαγραφών (εκπομπές 
CO2 και κλιματική πολιτική ΕΕ) και θα 
χρησιμοποιεί ως καύσιμη ύλη άνθρακα, που 
παραμένει η σημαντικότερη πολωνική πηγή 
ενέργειας. Ο σταθμός διαθέτει δέκα μονάδες 
παραγωγής, συνολικής δυναμικότητας 2.905 
MW, με τα οποία καλύπτεται το 8% της 
εγχώριας ζήτησης. Η νέα μονάδα του 
Kozienice θα έχει παραγωγική δυναμικότητα 
1.075 MW και θα είναι η μεγαλύτερη του 
είδους της στην Ευρώπη. Το έργο υλοποιείται 
(κατόπιν παραγγελίας του πολωνικού  
ενεργειακού ομίλου Enea) από την Hitachi 
Power Europe και την πολωνική 
κατασκευαστική Polimex-Mostostal, με 
ορίζοντα ολοκλήρωσης το β΄ τρίμηνο του 
2017 και προϋπολογισμό 6,4 δισ. Ζλότυ.  
 
Αγωγός αερίου Πολωνία-Τσεχίας 
Η Πολωνή Πρωθυπουργός Ewa Kopacz 
συνυπέγραψε με τον Τσέχο ομόλογό της 
συμφωνία κατασκευής αγωγού μεταφοράς 
φυσικού αερίου που θα ενώνει την Πολωνία 
και την Τσεχία. Οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν 
την εξασφάλιση χρηματοδότησης από την 
Ευρ. Επιτροπή για την υλοποίηση του έργου. 
Για τον λόγο αυτό, το 2016 θα υποβληθεί 
στην Επιτροπή σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα.  
 
5. Επιχειρηματικές ειδήσεις 
 
L'Oreal 
Σύμφωνα με δημοσίευμα (15/4) της 
οικονομικής εφημερίδας Puls Biznesu, η 
γαλλική εταιρεία καλλυντικών L'Oreal 
πρόκειται να επενδύσει στην Πολωνία 
περισσότερα από 120 εκ. Ζλότυ (30 εκ. 
Ευρώ) κατά τα έτη 2015-2017. Οι 
επενδύσεις θα αφορούν πρωτίστως την 

http://www.bgk.com.pl/
http://www.enea.pl/
http://www.hitachi-power.com/
http://www.hitachi-power.com/
http://www.polimex-mostostal.pl/
http://www.pb.pl/
http://www.loreal.com/
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επέκταση του εργοστασίου Kosmepol που 
διατηρεί η εταιρεία περίπου 20 χλμ. έξω από τη 
Βαρσοβία, έτσι ώστε η συγκεκριμένη μονάδα 
να αποκτήσει τη δυνατότητα παραγωγής 400 
εκ. τεμαχίων (σαμπουάν, γαλακτώματα 
σώματος, αποσμητικά, βαφές μαλλιών) 
ετησίως. Πέρυσι, η L'Oreal ολοκλήρωσε, επίσης 
στην Πολωνία, την κατασκευή μιας μονάδας με 
15 γραμμές παραγωγής και αποθηκευτικών 
εγκαταστάσεων, συνολικής αξίας 20 εκ. Ευρώ. 
 
Eiser Infrastructure 
Σύμφωνα με πληροφορίες της πολωνικής 
ένωσης κατασκευαστικών εταιρειών PZPB, ένα 
από τα μεγαλύτερα funds του τομέα των 
υποδομών, η EISER Infrastructure, άνοιξε 
γραφείο στην Πολωνία, μέσω του οποίου 
προτίθεται να διαχειριστεί 300 εκ. Ευρώ που 
θα επενδυθούν σε έργα υποδομών στην ΚΑ 
Ευρώπη (“CEE Infrastructure Fund”). H Eiser 
επιδιώκει την εξασφάλιση 
συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, χωρίς να είναι γνωστό 
το ύψος των διεκδικούμενων κεφαλαίων. 
 
BSH Bosch Siemens και FagorMastercook 
Σύμφωνα με προκαταρκτική συμφωνία της 
17/4, η BSH Bosch Siemens θα εξαγοράσει την 
πτωχευμένη εταιρεία κατασκευής οικιακών 
συσκευών FagorMastercook. Η BSH θα 
αγοράσει το εργοστάσιο της FagorMastercook 
στο Wroclaw (ΝΔ Πολωνία) έναντι 90 εκ. 
Ζλότυ και θα καταβάλει 5 εκ. Ζλότυ ακόμη ως 
αποζημίωση των εργαζομένων. Η παραγωγή 
στο εργοστάσιο πρόκειται να ξεκινήσει ξανά σε 
περίπου 18 μήνες, ενώ η μονάδα θα απασχολεί 
περί τα 500 άτομα. Η FagorMastercook 
πτώχευσε τον Φεβρουάριο τ.έ., σε συνέχεια 
πτώχευσης της μητρικής εταιρείας Fagor 
Electrodomesticos. 
 
Nowy Styl Group 
Η πολωνική επιχείρηση κατασκευής επίπλων 
γραφείου Nowy Styl Group είναι η τέταρτη 
μεγαλύτερη κατασκευάστρια επίπλων 
γραφείου και καρεκλών στην Ευρώπη. Η 
εταιρεία εδρεύσει στο Krosno της ΝΑ 
Πολωνίας, απασχολεί περισσότερους από 
6.000 εργαζομένους και εξάγει τα προϊόντα 
τους σε σχεδόν εκατό χώρες (85% της 
παραγωγής). Η εταιρεία διατηρεί εργοστάσια 
και θυγατρικές σε Γερμανία, Ολλανδία, 

Τουρκία, Ρωσία και Ουκρανία. Πρόσφατα 
εγκαινιάστηκε νέο εργοστάσιό της στο Jaslo 
(κοντά στο Krosno), το οποίο είναι ένα από 
τα πλέον σύγχρονα της Ευρώπης.  
 
PZU – Alior Bank – Raiffeisen - ΒΡΗ 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της οικονομικής 
εφημερίδας Puls Biznesu, η PZU, μεγαλύτερη 
πολωνική ασφαλιστική εταιρεία, εξετάζει το 
ενδεχόμενο απόκτησης των πολωνικών 
τραπεζών Alior Bank (συμφερόντων 
ιταλικής Carlo Tassara), Raiffeisen Bank 
Polska (της αυστριακής Raiffeisen) και ΒΡΗ 
(της αμερικανικής GE Capital). Η ευόδωση 
του συγκεκριμένου σχεδίου θα 
δημιουργούσε μια από τις μεγαλύτερες 
τράπεζες στη χώρα, αξίας 115 δισ. Ζλότυ 
(σχεδόν € 29 δισ.), και θα ήταν συμβατή με 
τον σχεδιασμό του Υπουργείου 
Θησαυροφυλακίου, που επιθυμεί αύξηση 
του ποσοστού των τραπεζών πολωνικής 
ιδιοκτησίας στον εγχώριο 
χρηματοπιστωτικό κλάδο. 

http://pzpb.com.pl/
http://www.eiserinfrastructure.com/
https://www.bsh-group.com/laender/pl/
http://www.mastercook.pl/
http://www.fagor.com/
http://www.fagor.com/
http://www.nowystylgroup.com/
http://www.pb.pl/
http://www.pzu.pl/
http://www.aliorbank.pl/
raiffeisenpolbank.com
raiffeisenpolbank.com
http://www.bph.pl/

