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Rozwój rynku krótkoterminowych papierów d u nych
przedsi biorstw w Polsce 

Rozwój rynku krótkoterminowych papierów d u nych przedsi biorstw jest 
rezultatem zwi kszaj cej si  roli rynku pieni nego i kapita owego w zaspokajaniu 
potrzeb zwi zanych z lokowaniem nadwy ek finansowych i pozyskiwaniem kapita u
przez podmioty niefinansowe. Emisja papierów warto ciowych staje si , szczególnie 
dla du ych przedsi biorstw, atrakcyjn  alternatyw  w stosunku do zaci gania kredytu 
bankowego. O wyborze róde  finansowania decyduje przede wszystkim pozyskiwanie 
rodków na prowadzenie dzia alno ci � ni szy w przypadku emisji papierów warto-
ciowych, a zw aszcza w przypadku emisji o znacznej warto ci. Równie  w aktywach 

podmiotów niefinansowych zmniejsza si  udzia  depozytów bankowych na korzy
instrumentów rynkowych, które charakteryzuj  si  wy sz  oczekiwan  stop  zwrotu, 
ale niejednokrotnie tak e wy szym ryzykiem. 

Krótkoterminowe papiery d u ne przedsi biorstw KPD stanowi  jedno ze róde
finansowania ich dzia alno ci przez rynek pieni ny. Papier ten jest instrumentem 
rynku pieni nego zobowi zuj cego emitenta do wykupu papieru w okre lonym ter-
minie wed ug podanej w nim warto ci nominalnej1. G ównym powodem szerokiego 
wykorzystania emisji KPD jest stosunkowo niski koszt uzyskania w ten sposób rod-
ków do finansowania dzia alno ci firmy dzi ki wyeliminowaniu ogniwa po rednicz -
cego, jakim jest bank, w kojarzeniu inwestorów posiadaj cych wolne rodki z firmami 
chc cymi je zagospodarowa  poprzez swoj  dzia alno  gospodarcz . Zalet  emisji 
KPD jest mo liwo  pozyskiwania kapita u d ugoterminowego przez powtarzanie 
emisji przy ponoszeniu kosztów finansowania krótkoterminowego, a tak e dostosowa-
nie rozmiarów pozyskiwanego kapita u do potrzeb finansowych emitenta.  

Emisja krótkoterminowych papierów d u nych przedsi biorstw dokonywana jest 
w oparciu o nast puj ce przepisy prawne: Ustawa o obligacjach, Prawo wekslowe, 
Kodeks cywilny (cz  dotycz ca zobowi za  i papierów warto ciowych). Stosowanie 
okre lonej formy prawnej powoduje zró nicowanie kosztów ponoszonych przez emi-
tenta, obci enia op at  skarbow  w obrocie pierwotnym i wtórnym oraz wymogów 
informacyjnych stawianych emitentowi. Niejednolita forma prawna wp ywa tak e na 
ryzyko ponoszone przez inwestora � ni sze w odniesieniu do weksli i obligacji, ponie-
wa  egzekucja d ugu jest wówczas szybsza i ta sza ni  przy papierach opartych na 
przepisach Kodeksu cywilnego. Na podstawie wymienionych aktów prawnych po-
szczególne banki przygotowuj  osobne regulaminy obrotu okre laj ce wszystkie 
podstawowe cechy instrumentów i sposoby rozlicze  transakcji kupna/sprzeda y na 
rynku pierwotnym i wtórnym. 

1  W. D bski, Rynek finansowy i mechanizmy jego funkcjonowania, PWN, Warszawa 2001, s. 34-35.  
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Najbardziej popularn  podstaw  prawn  emisji KPD do 2000 r. by o Prawo we-
kslowe, na którym w 2000 r. oparto 42% programów KPD (wed ug limitów progra-
mów). Od czasu wej cia w ycie znowelizowanej Ustawy o obligacjach, która znacz-
nie zliberalizowa a przepisy dotycz ce emisji, na rynku pojawia si  coraz wi cej 
programów emisji opartych na przepisach tej ustawy. Udzia  obligacji wzrós  z 18% w 
2000 r. do 53% w 2001 r., natomiast zmniejszy o si  znaczenie KPD emitowanych w 
formie weksli � z 42% do 26% w ca kowitej warto ci programów KPD2.

Konsekwencj  stosowanych regulacji prawnych jest zró nicowane nazewnictwo 
wykorzystywane przez poszczególnych organizatorów emisji. Na Prawie wekslowym 
opieraj  si  mi dzy innymi komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe KWIT, we-
ksle inwestycyjno-komercyjne WIK i weksle inwestycyjno-dyskontowe WID. Papiery 
oparte na przepisach Ustawy o obligacjach to komercyjne obligacje dyskontowe KOD, 
a oparte na Kodeksie cywilnym � bony komercyjne, bony handlowe, bony d u ne i 
bony inwestycyjne3.

Bez wzgl du na form  prawn  i stosowane nazwy, KPD posiadaj  szereg cech 
wspólnych, wyró niaj cych je spo ród innych instrumentów rynku pieni nego4:

jest to instrument dyskontowy, którego sprzeda  nast puje po cenie ni szej od 
warto ci nominalnej. Przy kalkulacji dyskonta uwzgl dnia si  rentowno  bonów 
skarbowych i stopy mi dzybankowego rynku pieni nego (WIBOR), a tak e popyt 
na rynku, struktur  czasow  instrumentów, rating, a w przypadku jego braku � oce-
n  ryzyka na podstawie analizy sytuacji finansowej; 
papiery maj  krótki termin zapadalno ci (od 7 do 364 dni); 
maj  wysoki nomina  jednostkowy od 10 tys z  do 1 mln z , co ogranicza kr g
potencjalnych inwestorów do podmiotów dysponuj cych znacznymi zasobami pie-
ni nymi; 
s  uruchamiane w transzach w ramach zazwyczaj kilkuletniego programu emisji, w 
których okre la si  maksymaln  wielko  zad u enia. O uruchamianiu kolejnych 
emisji i ich rozmiarach w ramach limitu zad u enia decyduje przedsi biorstwo, co 
umo liwia elastyczne dostosowanie rozmiarów pozyskiwanego kapita u do jego ak-
tualnych potrzeb finansowych. Cz sto rodki na wykup wcze niejszej emisji po-
chodz  z wp ywów od inwestorów nabywaj cych nowe papiery d u ne, co pozwala 
osi gn  finansowanie rednio- i d ugoterminowe; 
zobowi zania z tytu u emisji papierów nie s  zabezpieczone, co oznacza, e inwe-
stor bierze na siebie ca kowite ryzyko p ynno ci emitenta; w niektórych przypad-
kach mog  by  por czane (gwarancje spó ek-matek dla papierów emitowanych 
przez przedsi biorstwa nale ce do mi dzynarodowych holdingów); 
ryzyko zakupu wi e si  z ocen  kondycji finansowej emitenta, której mo na
dokona  w oparciu o memorandum informacyjne; 

2 Rynek pozaskarbowych papierów d u nych. Podsumowanie 2001 roku, Fitch Polska S. A., Warszawa 
2002, s. 2.

3  I. D. Czechowska, Zmiany ilo ciowe i jako ciowe na rynku commercial papers ze szczególnym 
uwzgl dnieniem roli banku, �Bank i Kredyt� nr 3/1999, s. 23.  

4  M. Nowak, Rynek papierów komercyjnych w: red. A S awi ski Rynek pieni ny w Polsce. Stan i 
perspektywy, IBnGR, Gda sk 2000, s. 68-69. 
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istnieje mo liwo  sprzeda y papierów na rynku wtórnym za po rednictwem banku 
organizuj cego emisj ;
przeznaczenie pozyskanych rodków nie podlega ograniczeniom (emitent jedynie 
deklaratywnie okre la na co wykorzysta rodki);
emisje s  skierowane do ograniczonego kr gu inwestorów (emisje niepubliczne).   

Tabela 1. Struktura rynku krajowego pozaskarbowych papierów d uznych w latach 
1997-2000 (w %) 

Wyszczególnienie 1997 1998 1999 2000 2001 

Krótkoterminowe papiery d u ne 74,7 74,7 72,8 76,6 73,1 
Obligacje przedsi biorstw i banków 16,6 18,3 20,0 17,4 17,5 
Obligacje komunalne 8,7 7,0 7,2 6,0 9,4 
ród o: Rynek pozaskarbowych papierów d u nych. Podsumowanie roku 1999, CERA S.A., Warszawa 

2000, s. 3; Rynek pozaskarbowych papierów d u nych. Podsumowanie 2000 roku, CERA S.A., 
Warszawa 2001, s. 1; Rynek pozaskarbowych papierów d u nych. Podsumowanie 2001 roku, Fitch 
Polska S.A., Warszawa 2002, s. 1. 

KPD odgrywaj  znacznie wi ksza rol  w zasilaniu finansowym przedsi biorstw
w Polsce ni  instrumenty rednio- i d ugookresowe. Na rynku pozaskarbowych instru-
mentów d u nych dominuj  KPD, których udzia  w warto ci rynku przekracza 70% 
(tabela 1). Przedsi biorstwa jako ród o finansowania coraz cz ciej wykorzystuj
emisje papierów d u nych o zapadalno ci poni ej 1 roku. 

Transakcje krótkoterminowymi papierami d u nymi zosta y zapocz tkowane w 
1992 r. Emitentami by y cztery spó ki gie dowe (Próchnik, Swarz dz, Exbud, Tonsil), 
a organizatorem emisji Polski Bank Rozwoju. Obecnie w ród przedsi biorstw emituj -
cych KPD obok spó ek gie dowych mo na wyró ni  dwie grupy podmiotów: 

spó ki wchodz ce w sk ad mi dzynarodowych grup kapita owych (pierwsi emitenci 
to Pepsico, Lever, Fiat, Tchibo i Henkel); 
przedsi biorstwa polskie nie notowane w obrocie gie dowym (pierwsi emitenci to 
Fabryka Elektrofiltrów z Pszczyny i Stocznia Szczeci ska).

W ród podmiotów emituj cych KPD przewa aj  spó ki z bran y budowlanej, 
leasingowej i sektora energetycznego. Natomiast programy KPD o najwi kszej cznej 
warto ci s  prowadzone przez banki oraz firmy z bran y teleinformatycznej (tabela 2). 

Tabela 2. Programy KPD wed ug bran y emitenta 

Liczba programów Warto  programów 
(w mln z )Bran a emitenta 

1999 2000 2001 1999 2000 2001 
Bankowo  4 10 10 1400 2745 3725 

Budownictwo 43 55 48 1426 1933 2174 
Chemia 10 5 2 518 458 750 

Elektromaszynowa 10 7 6 443 188 170 
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Energetyka 17 19 19 805 960 2060 
Farmaceutyki 4 5 2 120 147 56 

Handel 13 6 5 645 498 903 
Hutnictwo 13 10 11 433 273 350 

Leasing 36 42 20 920 1572 1761 
NFI 8 1 1 455 75 40 

Samochodowa 11 11 7 1134 1780 1955 
Spo ywcza 29 15 13 1840 1390 1450 

Teleinformatyczna 8 14 20 1697 1516 3334 
Transport 4 2 4 273 55 217 

Inne 42 83 116 1469 2856 4109 
Razem 252 285 284 13578 16445 23054

ród o: jak do tabeli 1. 

Rynek KPD rozwija si  systematycznie, chocia  warto  rynku wzrasta a z ró -
nym nat eniem. Najwi kszy wzrost odnotowano w latach 1997-98 i 2000. Liczba 
emitentów KPD w ci gu pi ciu lat potroi a si  (tabela 3). O rozwoju rynku KPD 
wiadczy równie  udzia  KPD przedsi biorstw w rynku ogó u krótkoterminowych 

papierów d u nych, który w latach 1997-2001 wynosi  odpowiednio: 7,22%, 11,09%, 
13,99%, 19,51%5 i 14,9%6.

W 2001 r. warto  zad u enia z tytu u wyemitowanych KPD osi gn a najwy -
szy poziom 12719,8 mln z , czyli o 16,4% wi cej ni  na koniec 2000 r. By  to najni -
szy wzrost w latach 1997-2001, co wynika o z ograniczania wzrostu zad u enia przed-
si biorstw na skutek pogorszenia koniunktury gospodarczej. Na zachowanie inwesto-
rów, jak i banków organizuj cych emisje, które zamkn y wcze niej wiele programów 
lub ich nie przed u a o, mia o równie  wp yw kilka przypadków niesp acenia przez 
przedsi biorstwa zobowi za  z tytu u papierów d u nych.  

Tabela 3. Rynek krótkoterminowych papierów d u nych w latach 1997-2001 

Wyszczególnienie 1997 1998 1999 2000 2001 

Warto  rynku (w mln z ) 2544,2 5610,7 6657,8 10931,0 12719,8 
Dynamika (w %) 154,4 120,5 18,7 64,2 16,4 
Liczba emitentów 113 176 229 328 309 
ród o: jak do tabeli 1. 

Wzrost warto ci rynku w 2001 r., pomimo wymienionego zmniejszenia si  licz-
by inwestorów, by  spowodowany pojawieniem si  na rynku kilku programów KPD o 
znacznej warto ci (tabela 4). 

5  J. widerska, Rynek pozaskarbowych krótkoterminowych papierów d u nych w Polsce w: P. Karpu ,
J. W c awski (red.), Rozwój rynku finansowego w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 102. 

6  A. Szczeci ska, Rekordowe zad u enie, �Rzeczpospolita�,  3 stycznia 2002. 
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Tabela 4. Najwi ksze programy emisji KPD (stan na 31 grudnia 2001) 

Emitent Organizator Limit programu  
(w mln z )

Elektrociep ownie Warszawskie Bank Handlowy 1000 
Fiat Polska Bank Handlowy/ING Bank 1000 
Telefonia Lokalna Pekao S.A./ PKO BP 915 
Elektrim Pekao S.A. 800 
AIG Bank Polska ABN AMRO 700 
PKN Orlen Bank Handlowy 700 
Nestle Polska Bank Handlowy/ING Bank 550 
Pekao Faktoring Pekao S. A. 550 
ród o: Rynek pozaskarbowych papierów d u nych. Podsumowanie 2001 roku, Fitch Polska S.A., War-

szawa 2002, s. 2. 

W procesie emisyjnym krótkoterminowych papierów d u nych uczestnicz  ban-
ki komercyjne. Po rednictwo banków w transferze kapita u po yczkowego od inwesto-
rów do emitenta podnosi koszt pozyskania rodków, ale jednocze nie daje emitentowi 
gwarancj  fachowego przygotowania i korzystnego uplasowania emisji na rynku. Bank 
posiadaj cy w swej ofercie produkt, którym jest bon komercyjny mo e wi c przyj
rol 7: agenta emisji, który oferuje przygotowanie programu emisji KPD, niejednokrot-
nie tak e memorandum informacyjnego, zawieraj cego informacje o emitencie i emisji 
papierów d u nych, które jest udost pniane potencjalnym nabywcom. Opracowanie 
programu wi e si  z wyborem formy prawnej, okre leniem nomina u KDP, okresu 
zapadalno ci i czasu trwania emisji. Nale y podkre li , e cz  banków nie ogranicza 
si  do oferowania tylko jednej konstrukcji, co wiadczy o ich du ej elastyczno ci 
pozwalaj cej na dostosowanie formy papieru do wymaga  emitenta i potrzeb inwesto-
rów. Do zada  banków nale y tak e po rednictwo w sprzeda y papierów na rynku 
pierwotnym i wtórnym. Sprzeda  na rynku pierwotnym mo e by  przeprowadzona 
dwojako:

bank kupuje ca  emisj  i nast pnie zajmuje si  jej rozprowadzeniem, wi e si  to z 
gwarancj  obj cia emisji (underwriting); 
bank organizuje przetarg, na którym sprzedaje papiery d u ne inwestorom. 

Organizacj  rynku wtórnego zajmuje si  bank b d cy agentem emisji okre lone-
go KPD. Inwestorzy, chc c sprzeda  lub kupi  papiery zg aszaj  si  do banku b d ce-
go agentem emisji, który szuka drugiej strony transakcji. Banki cz sto same dokonuj
zakupu walorów na w asny rachunek lub sprzedaj  je z w asnego portfela po to, aby 
zagwarantowa  p ynno  rynku. U atwia to zawieranie transakcji na rynku przy wyko-
rzystaniu technik informatycznych, które pozwalaj  na dokonywanie zakupów i sprze-
da y oraz prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej. Papiery komercyjne na 
rynku wtórnym s  kwotowane na podstawie stopy rentowno ci do wykupu. 

7  E. Orechwa-Maliszewska, Banki na rynku papierów d u nych przedsi biorstw w Polsce w: Finanse, 
banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, T. II, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Pozna
2000, s. 276-277. 
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Na rynku wtórnym banki odgrywaj  rol  market makera. Podaj  kwotowania, 
które s  publikowane m. in. w prasie finansowej, dotycz ce cen kupna, a cz sto tak e
cen sprzeda y KDP, ceny te maj  jednak charakter wy cznie informacyjny. Obrót na 
rynku wtórnym jest mo liwy tylko za po rednictwem organizatora emisji. depozytariu-
sza oferuj cego przeprowadzanie rozlicze  z klientami, prowadzenie rejestru nabyw-
ców i aktualnych posiadaczy, a tak e przechowywanie instrumentu, co pozwala na 
dematerializacj  obrotu, prowadzenie rachunków powierniczych inwestorów oraz 
rozlicze  mi dzy sprzedaj cymi a kupuj cymi papiery d u ne, lub agenta p atniczego � 
w tym przypadku bank przyjmuje rodki od nabywców bonów na rachunek emitenta 
oraz prowadzi obs ug  finansow  wykupu papierów d u nych w terminach ich zapa-
dalno ci polegaj c  na pobraniu rodków od emitenta i ich rozdziale mi dzy posiada-
czy papierów. 

Banki najcz ciej cz  ze sob  te role, proponuj c tym samym kompleksow
obs ug  emisji i obrotu wtórnego. 

Dla banków korzy ci  wynikaj c  z oferowania tego produktu jest mo liwo :
przerzucenia ryzyka kredytowego na inwestorów nabywaj cych ten papier, 
omini cia limitów koncentracji kredytów narzuconych przez prawo bankowe, które 
niejednokrotnie ograniczaj  pole manewru bankom, zw aszcza tych o niewysokich 
funduszach,
osi gni cie dodatkowego dochodu w postaci op at i prowizji za uczestniczenie w 
procesie emisyjnym. 

Us ugi zwi zane z emisj  papierów d u nych przedsi biorstw przynosz  bankom 
przychody w postaci prowizji, rekompensuj ce im cz ciowo utracone przychody 
kredytowe. Prowizja z tytu u przygotowania emisji jest p atna zazwyczaj jednorazowo 
za ca y okres trwania programu w wysoko ci do 0,25% jego warto ci nominalnej (w 
przypadku programu o du ej warto ci jest ona ni sza), za plasowanie emisji w wyso-
ko ci od 0,2% do 1% warto ci nominalnej emisji w skali roku. Gdy bank gwarantuje 
zamkni cie emisji, wyst puj  dodatkowe op aty za gotowo  obj cia emisji i dyskonto 
przy obj ciu papierów warto ciowych. Prowizje pobierane s  równie  z tytu u po red-
nictwa na rynku wtórnym oraz za prowadzenie depozytu i pe nienie funkcji agenta do 
spraw p atno ci8.

Niejednokrotnie po rednictwo w emisji papierów d u nych przedsi biorstw jest 
elementem pakietu us ug zwi zanych z kompleksow  obs ug  finansow  dzia alno ci 
przedsi biorstw. Banki d c do pozyskania zlece  od nowych emitentów, konkuruj
mi dzy sob  przede wszystkim wysoko ci  prowizji i szybko ci  organizacji emisji. 

W 1998 r. organizatorami emisji by o 18 banków. Wraz ze wzrostem emisji 
KPD ros a równie  liczba banków-organizatorów. W 1999 r. liczba ta wzros a do 26, a 
w 2000 r. do 27. W 2001 r. liczba organizatorów zmniejszy a si  do 25 na skutek kilku 
fuzji w sektorze bankowym, mi dzy innymi Banku Handlowego z Citibankiem. Naj-
wi kszy udzia  w rynku KPD wed ug kwoty zad u enia od kilku lat posiadaj  banki: 
Pekao S. A., Citibank, Bank Handlowy, ING Barings oraz BRE Bank. W sumie banki 
te posiadaja niemal 70% rynku.  

8  M. Nowak, Emisja papierów komercyjnych w Polsce, Biblioteka Bankowca Twigger, Warszawa 1999, 
s. 87-88. 
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Tabela 5. Udzia  poszczególnych organizatorów na rynku KPD wed ug kwot zad u-
enia (w %) 

Organizator emisji 1998 1999 2000 2001 
Bank Handlowy 25,2 13,7

Citibank 9,7 12,7 18,9* 29,8* 
ING Barings 19,0 16,8 12,8 11,7 
Pekao S. A. 14,1 18,2 18,8 19,2 
BRE Bank 8,9 6,8 12,3 7,7 
Pozostali 23,4 31,9 37,3 31,5 

* czna warto  po po czeniu Banku Handlowego i Citibanku 
ród o: jak do tabeli 1. 

Najefektywniejszym organizatorem z punktu widzenia warto ci uplasowanych 
emisji w 2001 r. by  Bank Handlowy ( czna warto  uplasowanych emisji wynios a
16,9 mld z ). Emisje o znacznej warto ci uplasowa  równie  ING Bank l ski (12,3 
mld z ), Bank Pekao S.A. (11 mld z ) oraz BRE Bank (8 mld z ).

O atrakcyjno ci KPD dla nabywców decyduj  rentowno  i p ynno  papierów9.
Analiza rentowno ci jest utrudniona, poniewa  cz  emitentów nie publikuje tego 
rodzaju informacji. Opieraj c si  na danych podawanych przez banki organizuj ce
programy emisji, mo na stwierdzi , e rentowno  jest zró nicowana i z regu y wy sza 
od rentowno ci bonów skarbowych. Problemem jest ryzyko towarzysz ce inwestycjom 
w KPD przedsi biorstw. W odniesieniu do wi kszo ci emisji jedynym zabezpiecze-
niem jest dobra sytuacja finansowa emitenta. Na rozwini tych rynkach finansowych 
instrumentem ograniczaj cym ryzyko inwestorów jest instytucjonalny system oceny 
wiarygodno ci kredytowej emitenta � rating. 

Najwi kszym inwestorem na rynku pozaskarbowych papierów d u nych s
przedsi biorstwa, które naby y 39,3% wyemitowanych papierów d u nych w 2000 r. i 
40% w 2001 r. Drugim wa nym inwestorem s  banki, które naby y odpowiednio 
36,1% i 31,2%. Trzecim z kolei s  towarzystwa ubezpieczeniowe z udzia em 10% i 
8,8% wyemitowanych papierów.  

Charakterystyczny dla polskiego rynku KPD jest brak efektywnego i p ynnego 
rynku wtórnego � nabywcy papierów d u nych trzymaj  je najcz ciej do terminu 
zapadalno ci. Ocenia si , e transakcje na rynku wtórnym obejmuj  ok. 20% wyemi-
towanych papierów d u nych, mo na wi c stwierdzi , e rynek charakteryzuje si
nisk  p ynno ci . W ród przyczyn tego zjawiska nale y wymieni  ograniczenia wyni-
kaj ce z mo liwo ci sprzeda y papierów tylko za po rednictwem organizatora emisji 
oraz niech  inwestorów do odsprzeda y papierów przed terminem ich zapadalno ci,
co wiadczy o atrakcyjno ci tych papierów. Budowa p ynnego rynku wymaga stwo-
rzenia izby rozliczeniowej oraz ujednolicenia podstaw prawnych emisji KPD10.

Podsumowuj c, mo na stwierdzi , e szybki rozwój KPD przedsi biorstw w 
Polsce w aspekcie ilo ciowym wiadczy o tym, e papiery te sta y si  istotnym instru-

9  I. Pyka (red.), Rynek pieni ny i kapita owy, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2001, 
s. 81. 

10  M. Pokojska, D ug trudny do sprzedania, �Gazeta Bankowa� z 3-9 lipca 2001, s. 20-21. 
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mentem kszta towania p ynno ci finansowej przedsi biorstw. Dalszy jego rozwój jest 
uzale niony od zwi kszenia p ynno ci rynku wtórnego, a tak e zwi kszenia znaczenia 
identyfikowania ryzyka inwestycyjnego przez upowszechnienie ratingu. Warto podkre-
li , e aktywno  banków na rynku krótkoterminowych papierów d u nych sta a si

czynnikiem stymuluj cym jego rozwój.  
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