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Gorzów Wlkp. dnia 28 października 2015r. 

PS-III.862.14.2015.AHum 

 

Pan 

Mirosław Glaz 

Starosta Powiatu 

Krośnieńskiego 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.)  

zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp. w składzie: 

1. Andżelika Humienna – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (przewodniczący zespołu) posiadający 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego do przeprowadzenia kontroli nr 214-1/15 z dnia 

13 sierpnia 2015r.  

2. Beata Mroczkowska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadający upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego do przeprowadzenia kontroli Nr 214-2/15 z dnia 13 sierpnia 

2015r. 

przeprowadził w okresie od dnia 17 sierpnia 2015r. do dnia 31 sierpnia 2015r. kontrolę doraźną 

w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy ul. Piastów 10B. Przedmiot 

kontroli obejmował ocenę spełniania przez Panią (*) wymogów kwalifikacyjnych określonych 

dla dyrektorów powiatowych urzędów pracy oraz prawidłowość przeprowadzenia naboru  

na ww. stanowisko.  

Kontrola została przeprowadzona w związku z tym, iż w toku prowadzonego 

postępowania nadzorczego stwierdzono, że Pani (*) na etapie przeprowadzania naboru  

na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim  

nie przedłożyła dokumentów jednoznacznie potwierdzających spełnianie ustawowych 

warunków wymaganych na stanowisku dyrektora powiatowego urzędu pracy, natomiast 

Starosta Powiatu Krośnieńskiego nie udokumentował spełniania ww. wymogu w toku 

postępowania nadzorczego prowadzonego przez Wydział Polityki Społecznej. Za materiał 

dowodowy w postępowaniu kontrolnym służy zebrana w toku prowadzonych czynności 

wyjaśniających dokumentacja (znak sprawy: PS-III.862.14.2015.AHum) dotycząca 

kwalifikacji osoby aktualnie kierującej Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie Odrzańskim. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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W toku prowadzonego postępowania kontrolnego Starosta Powiatu Krośnieńskiego przedłożył 

dodatkowe istotne informacje oraz dokumenty, które mają znaczenie w niniejszej sprawie. 

Projekt wystąpienia pokontrolnego został doręczony w dniu 5 października 2015r.,  

do którego nie zostały wniesione zastrzeżenia. W związku z powyższym przekazuję Panu 

niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: 

W dniu 21.05.2015r. wszczęto postępowanie nadzorcze w przedmiocie sprawdzenia, 

czy Pani (*) powołana na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie 

Odrzańskim z dniem (*) spełniała wymogi, o których mowa w art. 9 ust 5 ustawy o promocji 

zatrudnienia (…). W związku z powyższym pismem z dnia 21.05.2015r. zwrócono się  

z prośbą do Starosty Powiatu Krośnieńskiego o przesłanie dokumentacji konkursowej 

dotyczącej przeprowadzonego naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Krośnie Odrzańskim, kompletu akt Pani (*), potwierdzających spełnianie ustawowych 

wymogów oraz wewnętrznych regulacji dotyczących rekrutacji na stanowiska urzędnicze  

w jednostkach organizacyjnych powiatu.  

Na podstawie przekazanej przez Starostę Krośnieńskiego dokumentacji ustalono,  

iż procedura naboru kandydatów przeprowadzona została w oparciu o Regulamin konkursu  

na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 8/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 1 marca 2013r.  

Z ww. Regulaminu wynika, że dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie  

w formie pisemnej, bądź drogą elektroniczną opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym. Na przedmiotowe dokumenty składają się list motywacyjny, życiorys, 

kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

kwestionariusz osobowy oraz inne dokumenty. Po upływie terminu określonego w ogłoszeniu 

Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych, i sporządza listę kandydatów, którzy 

spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Drugim etapem naboru jest rozmowa 

kwalifikacyjna przeprowadzana przez komisję konkursową. 

Ponadto w ogłoszeniu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim wskazano, iż w celu udokumentowania 

koniecznych wymagań należy przedłożyć dokumenty poświadczające wykształcenie  

i kwalifikacje zawodowe, tj. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu –  

w tym dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia 

lub innych instytucjach rynku pracy w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia (…).  

Z dokumentacji konkursowej wynika, że wpłynęły 2 aplikacje kandydatów 

ubiegających się o zatrudnienie. W protokole z przeprowadzonego konkursu na stanowisko 

dyrektora PUP wskazano, iż Pani (*) była jedyną kandydatką spełniającą wymogi formalne 

stawiane przez organizatora konkursu. Komisja konkursowa uzasadniła wybór tym,  

iż kandydatka posiada wymagane wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w pracy związanej 

z promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. Ponadto wskazano,  

że w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się ogólną wiedzą z zakresu ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo 
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zamówień publicznych, kodeksu pracy oraz wiedzą z zakresu aktualnej sytuacji na lokalnym 

rynku pracy. W związku z tym komisja rekrutacyjna zarekomendowała Panią (*)  

do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim. 

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta 

powołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy wyłonionego w drodze konkursu spośród osób 

posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych 

służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy.  

W myśl art. 6 ust. 2 ww. ustawy publiczne służby zatrudnienia tworzą organy 

zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym 

ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania 

określone ustawą. 

Instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są wymienione  

w art. 6 ust. 1 pkt 2-6 Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, 

instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego.  

Instytucjami dialogu społecznego, będącymi instytucjami rynku pracy są, według  

art. 6 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, związki zawodowe  

lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych 

bądź organizacje pozarządowe jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań  

w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.  

Podkreślenia wymaga, iż prawo pracy nie definiuje pojęcia stażu pracy. Przyjmuje się, 

że jest to łączny okres zatrudnienia czyli czas, w którym pracownik pozostawał w stosunku 

pracy, czyli wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania 

lub spółdzielczej umowy o pracę. Jednakże zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego może 

być wykonywana w oparciu o umowy cywilnoprawne. Z zasady swobody umów wynika prawo 

stron do wyboru rodzaju stosunku pracy, na podstawie którego praca będzie świadczona. 

Pojęcie stażu pracy winno być utożsamiane z pojęciem zatrudnienia, które obejmuje 

świadczenie pracy w oparciu o umowę o pracę, ale także w oparciu o inne umowy 

cywilnoprawne. W związku z tym w grupie dokumentów wymaganych do przystąpienia do 

konkursu winny znaleźć się nie tylko świadectwa pracy, ale także inne dokumenty 

potwierdzające zatrudnienie. 

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że Pani (*) posiada wykształcenie 

wyższe.  

Poniższa tabela zawiera wykaz dokumentów potwierdzających staż pracy 

przedłożonych przez Panią (*) na etapie przeprowadzanego naboru na stanowisko Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim: 

Dokument Jednostka Okres 

zatrudnienia 

Forma zatrudnienia, 

wymiar czasu pracy, 

stanowisko 

Uwagi 

Świadectwo 

pracy z dnia (*) 

(*) (*) Umowa o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy na 

stanowisku pracownika 

biurowego projektu „Zostań 

swoim szefem – wyzwanie 

dla aktywnych”. 

Okres zatrudnienia 

zaliczony do stażu 

pracy w innych 

instytucjach rynku 

pracy - wynosi  
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1 rok 10 miesięcy  

(w sumie 670 dni). 

Świadectwo 

pracy z dnia (*) 

(*) (*) Umowa o pracę  

w wymiarze 4/5 etatu  

na stanowisku inspektor – 

koordynator projektu 

„Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki”. 

Staż pracy 

potwierdzony 

przedmiotowym 

dokumentem  

nie stanowi 

zatrudnienia  

w publicznych 

służbach zatrudnienia 

lub innych instytucjach 

rynku pracy. 

Świadectwo 

pracy z dnia (*) 

(*) (*) Umowa o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy na 

stanowisku koordynatora i 

asystenta kierownika 

projektu „Kobieta idzie do 

pracy”  

i „Zostań swoim szefem”. 

Okres zatrudnienia 

zaliczony do stażu 

pracy w innych 

instytucjach rynku 

pracy - wynosi  

2 lata 6 miesięcy  

(w sumie 911 dni). 

Świadectwo 

pracy  

(*) (*) Umowa o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy na 

stanowisku specjalisty ds. 

księgowości. 

Staż pracy 

potwierdzony 

przedmiotowymi 

dokumentami  

nie stanowi 

zatrudnienia  

w publicznych 

służbach zatrudnienia 

lub innych instytucjach 

rynku pracy. 

Świadectwo 

pracy z dnia (*) 

(*) (*) Umowa o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy  

na stanowisku inspektora. 

Oświadczenie 

Prezesa (*)  

z dnia (*) 

(*)  • Członek (*) od kwietnia 

2004r. 

• Skarbnik (*) od 2006r. 

 Realizacja zadań 

statutowych w zakresie 

„Promocji zatrudnienia i 

aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych i zagrożonych 

utratą pracy” 

• Zarządzanie 

departamentem „(*)”  

Oświadczenie  

nie wskazuje 

jednoznacznie okresu  

i formy zatrudnienia. 

Z wyjaśnień przesłanych przez Starostę Krośnieńskiego pismem z dnia 27.05.2015r., 

znak: 0R.2111.1.2015 wynika, iż do stażu pracy, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaliczono zatrudnienie w (*) w okresie od 

(*) do (*) oraz od (*) do (*) Z analizy dokumentów aplikacyjnych wynika, iż wskazane okresy 

zatrudnienia Pani (*) potwierdziła świadectwami pracy, co daje łącznie okres 4 lata 4 miesiące 

i 1 dzień.  

Ponadto Starosta Krośnieński wziął pod uwagę okres pełnienia od (*) r. funkcji 

Skarbnika (*), który został potwierdzony oświadczeniem wydanym dnia (*) przez Pana (*) 

Prezesa Zarządu (*). Z przedmiotowego oświadczenia wynika, że Pani (*) w ramach pełnionej 

funkcji była odpowiedzialna za realizację zadań statutowych w zakresie promocji zatrudnienia 

i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy. Ponadto wskazano,  

iż zarządzała departamentem (*) pod nazwą „(*)”. Jednakże na podstawie przedłożonego 

dokumentu nie można jednoznacznie stwierdzić, w jakim okresie i wymiarze czasu pracy Pani 

(*) w ramach pełnionej funkcji realizowała zadania w zakresie promocji zatrudnienia, 
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łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. W związku z powyższym 

wezwano Starostę Krośnieńskiego do przedłożenia dodatkowych dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez Panią (*) ustawowych warunków w okresie pełnienia 

funkcji Skarbnika (*). 

Starosta Powiatu Wschowskiego przedłożył oświadczenie Pana (*) Prezesa (*) z dnia 

(*), z którego wynika, że Pani (*) pełniła funkcję Skarbnika od (*) do dnia (*) Ponadto Pan (*) 

wskazał, iż nie jest możliwe określenie dokładnej daty wyboru Pani (*) na skarbnika (*)  

ze względu na brak wglądu do dokumentacji (*) dotyczącej działalności przed (*). 

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż do stażu pracy nie można 

zaliczyć okresu pełnienia funkcji Skarbnika (*) potwierdzonych oświadczeniami z dnia (*)  

i dnia (*), bowiem z oświadczeń tych nie wynika, na jakiej postawie prawnej i jakiego rodzaju 

pracę Pani (*) świadczyła oraz w jakiej formie i w jakim wymiarze. Również z przedłożonego 

Statutu (*) nie wynika, co należy do kompetencji i zakresu działania Skarbnika. Brak jest 

również zapisów potwierdzających, iż w ramach (*) wyodrębniony został Departament pod 

nazwą „(*)”. 

Samo pełnienie funkcji skarbnika w stowarzyszeniu nie wypełnia wymogu 

wynikającego z art. 9 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Wskazany staż pracy powinien dokumentować zdobyte w trakcie realizacji zadań 

doświadczenie w zakresie rynku pracy. 

Należy także zwrócić uwagę, że okres pełnienia funkcji Skarbnika pokrywa się  

w znacznej części z okresem świadczenia pracy w (*), gdzie Pani (*) była zatrudniona  

na podstawie umów o pracę w wymiarze pełnego etatu, co potwierdziła świadectwami pracy.  

W związku z powyższym wystąpiono do Starosty Powiatu Krośnieńskiego  

o przedłożenie dokumentów jednoznacznie wskazujących, na jakiej podstawie prawnej  

oraz jakiego rodzaju zadania realizowała Pani (*) w okresie pełnienia funkcji Skarbnika,  

tj. świadectw pracy, a także zakresów obowiązków bądź umów zlecenia lub o dzieło, 

ewentualnie szczegółowych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających rodzaj 

czynności wykonywanych w ramach zatrudnienia oraz dokładny okres ich realizacji. 

Dodatkowo z przedłożonego Statutu (*) wynika, że został on przyjęty uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Członków nr (*) z (*), z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałami 

(*) z (*), (*) z (*) oraz (*) z (*). W związku z powyższym zwrócono się z prośbą o przesłanie 

ww. uchwał wraz z załącznikami. 

W dniu 29.07.2015r. Starosta Krośnieński przedłożył informację przekazaną  

przez Prezesa (*) dotyczącą podstawy prawnej oraz rodzaju zadań realizowanych przez Panią 

(*) w okresie pełnienia funkcji Skarbnika (*). Ponadto przekazał protokół ze spotkania Zarządu 

(*) w dniu (*), porządek obrad oraz protokół obrad Walnego Zgromadzenia Członków (*) z 

dnia (*)., a także Uchwały Walnego Zebrania Członków (*) nr (*),(*),(*), oraz (*). 

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, iż zgodnie ze statutem (*) całokształtem 

działalności (*) kieruje Zarząd, w skład którego wchodzi m. in. Skarbnik. W związku z tym 

wezwano Starostę Krośnieńskiego do przedłożenia pełnego odpisu z Krajowego Rejestru 

Sądowego potwierdzającego, że Pani (*) w okresie pełnienia funkcji Skarbnika była członkiem 

Zarządu (*).  

Pismem z dnia 18.08.2015r. Starosta Powiatu Krośnieńskiego przekazał pełny odpis  

z Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie, którego ustalono, że Pani (*) w okresie  
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od (*) do (*) pełniła funkcję Skarbnika w (*). Ponadto z wpisu w KRS jednoznacznie wynika,  

że organem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest zarząd, w którego skład 

wchodzi Pani (*) pełniąca funkcję Skarbnika. Z przedłożonego rejestru wynika, że dla ważności 

oświadczeń woli oraz pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub 

jednego z Wiceprezesów i Skarbnika. Oznacza, to, że Pani (*) musiała uczestniczyć przy 

dokonywaniu każdej czynności ze sfery reprezentacji, tym samym już tylko z tego powodu 

musiała być zaangażowana w sprawy (*). Wobec tego wskazany okres podlega zaliczeniu  

do stażu pracy wynikającego z art. 9 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia. Należy, bowiem 

uznać, że Pani (*) będąc osobą uprawnioną do reprezentacji (*), którego jednym z celów 

statutowych jest realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, nabyła niezbędne doświadczenie w zakresie 

problematyki rynku pracy. 

Biorąc pod uwagę dokumenty potwierdzające staż pracy przedłożone przez Starostę 

Powiatu Krośnieńskiego w toku postępowania nadzorczego i kontrolnego prowadzonego przez 

Wojewodę Lubuskiego należy stwierdzić, iż kandydat spełnia ustawowe wymogi  

w zakresie stażu pracy. Jednakże, wymagane doświadczenie zawodowe nie zostało 

jednoznacznie udokumentowane przez Panią (*) na etapie przeprowadzania konkursu  

na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim. Doświadczenie 

zawodowe w wymaganym zakresie w toku konkursu powinno być przez kandydata wykazane 

w sposób niebudzący wątpliwości poprzez przedstawienie dokumentów ten staż pracy 

udowadniających. 

W związku z powyższym stwierdzono nieprawidłowości w toku przeprowadzonego 

konkursu, polegające na nierzetelnym przeanalizowaniu przedstawionych przez kandydata 

dokumentów. Wobec tego konieczne było przeprowadzenie postępowania nadzorczego  

oraz wszczętego w jego rezultacie przez Wojewodę Lubuskiego postępowania kontrolnego  

w celu stwierdzenia, czy wyłoniony w wyniku tego konkursu kandydat spełniał wymóg  

w zakresie posiadanego doświadczenia i stażu pracy. W toku prowadzonych postępowań 

Starosta Powiatu Krośnieńskiego udokumentował spełnianie ww. wymogu. W toku kontroli 

stwierdzono, iż na podstawie dokumentów będących w posiadaniu organu nadzoru należy 

uznać, iż Pani (*) posiada co najmniej 5-letni staż pracy w pozostałych instytucjach rynku pracy 

wynikający z art. 9 ust. 5 ww. ustawy. Do stażu pracy wymaganego ustawą zaliczono 

zatrudnienie w (*) w okresie od (*) do (*) oraz od (*) do (*) potwierdzone świadectwami pracy 

przedłożonymi przez Panią (*) na etapie przeprowadzania naboru na stanowisko Dyrektora 

PUP w Krośnie Odrzańskim. Ponadto zaliczeniu podlega okres pełnienia funkcji jako członek 

Zarządu (*) udokumentowany przez Starostę Powiatu Krośnieńskiego w prowadzonym przez 

Wojewodę Lubuskiego postępowaniu kontrolnym. 

 

Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski 

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli zaleca się podjęcie następujących działań: 

1. Rzetelne weryfikowanie dokumentów aplikacyjnych przedstawionych przez 

kandydatów na dyrektora powiatowego urzędu pracy w zakresie spełniania wymogów 

formalnych, w szczególności w zakresie kwalifikacji określonych w art. 9 ust. 5 ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
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2. Dopuszczanie do udziału w konkursie na wolne stanowisko dyrektora urzędu pracy 

wyłącznie kandydatów, którzy w sposób niebudzący wątpliwości wykazali spełnianie 

wymogów formalnych. 

 

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy jednostka kontrolowana może w terminie 14 dni od otrzymania 

zaleceń, uwag i wniosków, zgłosić do nich zastrzeżenia. 

Zgodnie z art. 113 ust. 4 ww. ustawy - w przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę 

zastrzeżeń jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia 

wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków. 

Zgodnie z art. 113 ust. 5 ww. ustawy – w przypadku uwzględnienia przez wojewodę 

zastrzeżeń jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia 

wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, z uwzględnieniem zmian wynikających  

z zastrzeżeń. 

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden egzemplarz przekazano Staroście Powiatu Krośnieńskiego, drugi egzemplarz 

pozostaje w aktach Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

 

 

 

 

(*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r.  

o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2058) 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska 

Zastępca Dyrektora  

Wydziału Polityki Społecznej 


