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Regulamin Programu Lojalnościowego i Konkursów „DEKARZ” 
 
realizowany przez RAIKO – RRS SP. Z O.O. S.K.A. 
w ramach Programu Partnerskiego RAIKO Oxygen Partner 

 

 

§ 1. Postanowienia wstępne 

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „DEKARZ” i realizowany jest w ramach i w połączeniu z Programem 
Partnerskim RAIKO Oxygen Partner oraz z wykorzystaniem platformy Openbenefit od RAIKO. 

2. Program realizowany jest w wybranych lokalizacjach określonych przez Organizatora. 
3. Organizatorem Programu lojalnościowego „DEKARZ” jest RRS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowo - akcyjna z siedzibą w Złotowie przy ulicy Reymonta 2, 77-400 Złotów, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem 0000484929, o NIP numer 767-169-86-17; REGON numer 302576999 (zwany dalej: „Organizator”), e-mail: 
info@raiko.com 

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 
5. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa ogólne zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w 

Programie lojalnościowym „DEKARZ”, określone przez Organizatora. 
6. W kwestiach ogólnych, dotyczących Programu partnerskiego RAIKO Oxygen oraz platformy Openbenefit od RAIKO oraz 

w innych kwestiach związanych z realizacją przedmiotowego programu lojalnościowego „DEKARZ” w połączeniu z innymi 
usługami od RAIKO i od partnerów Organizatora, nieopisanych w niniejszym Regulaminie, obowiązują odrębne zasady, 
opisane w odpowiednich regulaminach i zasadach poszczególnych usług dodatkowych w szczególności:  
- Regulamin platformy Openbenefit w RAIKO Oxygen;  
- Regulamin Użytkownika Kart Płatniczych VISA RAIKO Oxygen;  
- Polityka prywatności - Regulamin serwisu www.raiko.com. 

7. Przystępując do Programu lojalnościowego „DEKARZ”, uczestnicy programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu 
oraz Regulaminów pozostałych usług powiązanych, opisanych w pkt.6. powyżej. 

8. Niniejszy Regulamin oraz inne powiązane dostępne są w biurze Organizatora (80-298 Gdańsk ul. Radarowa 165) oraz na 
stronie internetowej www.raiko.com („Strona Internetowa”). 

  
  

§ 2. Wyjaśnienie pojęć 

Poniższe terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie.  

1. Program – program lojalnościowy i konkursy „DEKARZ” 
2. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpi do Programu zgodnie z 

warunkami wskazanymi w Regulaminie, która na dzień przystąpienia do udziału w Programie ma ukończone 18 lat.  
3. Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane osobowe osoby fizycznej (oraz reprezentowanej firmy) 

przystępującej do Programu oraz zgodę na ich przetwarzanie, jak również oświadczenie woli o przystąpieniu do Programu 
oraz zgodę na uczestnictwo w Programie zgodnie z Regulaminem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.   

4. Openbenefit – Platforma internetowa Openbenefit od RAIKO dostępna za pośrednictwem strony www.raiko.com. Na 
platformie oferowane są różne usługi i promocje RAIKO i innych partnerów tj. np. zniżki na bilety do kina. Platforma 
Openbenefit służy także do zarządzania przyznanymi nagrodami pieniężnymi (bonusami), kartami płatniczymi 
przyznanymi Uczestnikom i danymi użytkownika. (Obowiązuje odrębny Regulamin platformy Openbenefit dostępny na 
stronie www.raiko.com)    

5. Karta – karta płatnicza RAIKO Oxygen wydana przez Bank Handlowy S.A. w Warszawie. Karta powiązana i obsługiwana 
za pośrednictwem platformy Openbenefit od RAIKO. (Obowiązuje odrębny Regulamin kart płatniczych VISA RAIKO 
Oxygen, dostępny na stronie www.raiko.com)  

6. Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika w aplikacji programu informatycznego Organizatora 
obsługującego Program, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika i/lub konto w platformie 
Openbenefit. 
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7. Bonus – nagroda pieniężna (określona kwota) w zamian za dokonane zakupy w Biurze Organizatora. Kwota ta 
każdorazowo przekazywana i księgowana będzie na przydzielone Konto Uczestnika w platformie Openbenefit. Po 
zalogowaniu się w platformie, przyznane środki Uczestnik będzie mógł wykorzystać wedle uznania na zakupy w 
platformie Openbenefit lub przelać na przyznaną Kartę płatniczą i wypłacać w bankomacie lub dokonywać płatności 
bezgotówkowych do wysokości zgromadzonych i przekazanych na kartę środków. 

8. Biuro – biuro Organizatora, w której Uczestnicy dokonują zakupów towarów i usług handlowych Organizatora. Adres 80-
298 Gdańsk ul. Radarowa 165. 

9. Polityka Ochrony Prywatności – Regulamin Serwisu umieszczony na stronie internetowej Organizatora www.raiko.com, 
zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności użytkowników Strony Internetowej, regulujący w 
szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002., nr 101, poz. 926 ze zm.) Uczestników Programu, którzy korzystają ze Strony Internetowej, zasady 
przekazywania Uczestnikom informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422 j.t.) oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych 
i stosowania plików cookies.  

   
§ 3. Postanowienia ogólne 

Program ma na celu nagradzanie Uczestników dokonujących zakupu towarów handlowych Organizatora w Biurze 
Organizatora (80-298 Gdańsk ul. Radarowa 165), po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. 

1. Program prowadzony jest w wybranych województwach i/lub wybranych miastach określonych każdorazowo przez 
Organizatora. Oznacza to że Organizator wyznacza określony punkt/punkty handlowe w których należy dokonać 
premiowanych zakupów.   

2. Przyjęcie Uczestnika do Programu musi być zatwierdzone przez Organizatora. Organizator może odmówić przyjęcia 
Uczestnika do programu bez podania przyczyny. Przyjęcie Uczestnika do programu potwierdza podpis Uczestnika i 
wyznaczonego przedstawiciela Organizatora na Formularzu zgłoszeniowym. 

3. W ramach programu dla Uczestników, którzy zostaną do niego zakwalifikowani, organizowane będą okresowe Konkursy 
(zwane dalej Konkurs/Konkursy), w ramach, których przyznawane będą nagrody pieniężne za zakupy wg. określonych 
w Regulaminie zasad.  

4. Konkursy będą okresowe tj. np. miesięczne, kwartalne itp.  
5. Każdorazowo, okres konkursu i wybrane miasta/lokalizacje będą ogłaszane na stronie Organizatora www.raiko.com lub 

na stronie Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook. 
6. Organizator może także wyznaczyć dodatkowe, szczegółowe kryteria każdego poszczególnego Konkursu.  
7. Uczestnik przyjęty do Programu jest uprawniony do korzystania z pełnego Wsparcia wg wytycznych publikowanych na 

stronie www.raiko.com oraz innych przywilejów dodatkowych tj. np. pierwszeństwo w udziale w Organizowanych 
szkoleniach; umieszczenie w Bazie rekomendowanych Dekarzy przez RAIKO; wsparcie marketingowe, techniczne, czy 
możliwość kredytowania zakupów i inne.  

 
§ 4. Zasady Konkursów i przyznawania Bonusów (Nagrody) 

1. Uczestnicy Programu otrzymują od Organizatora Bonus za zakupy towarów handlowych Organizatora dokonanych w 
Biurze i/lub innych określonych punktach i w określonym okresie trwania danego Konkursu. 

2. Wysokość Bonusu zależy od wysokości dokonanych zakupów w okresie trwania każdego Konkursu: 

a. Zakupy do 15.000 złotych netto Bonus wynosi 5% od wartości faktury netto. 
b. Zakupy powyżej 15.000 złotych netto Bonus wynosi 9% od wartości faktury netto. 

3. Bonus opisany w ust 2b dotyczy tylko zakupów dokonanych ponad kwotę 15.000 złotych netto. 
4. Bonus opisany w ust 2 będzie przelany na Kartę Uczestnika tylko wtedy, jeśli Uczestnik zapłaci w terminie za 

dokonane zakupy u Organizatora. 
5. Bonusy będą przekazywane Uczestnikowi na Konto Uczestnika w terminie do 60 dni po zakończeniu okresu każdego 

Konkursu i po dokonaniu przez Uczestnika płatności za zakupione towary (z zastrzeżeniem pkt.4 powyżej). 
6. Organizator może wprowadzać dodatkowe nagrody i dodatkowe kryteria w ogłaszanych, poszczególnych Konkursach. 

W takim przypadku każdorazowo dodatkowe zasady, kryteria itp. zostaną ogłoszone na stronie Organizatora i/lub na 
Facebooku wraz z Ogłoszeniem danego Konkursu, w formie ogłoszenia i ewentualnego dodatkowego Regulaminu 
stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu.  
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§ 5. Zasady rozliczeń podatkowych – Podatek od Nagród 

1. Rozliczenie podatku od nagród jest po stronie Uczestnika tj. Uczestnik Konkursów organizowanych w ramach Programu 
zobowiązany jest odpowiednimi przepisami podatkowymi. 

2. Poniżej zamieszczamy aktualne wskazówki podatkowe wg stanu prawnego w chwili publikacji niniejszego Regulaminu. 
Poniższe informacje służą wyłącznie celom informacyjnym. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie 
tych informacji, zmiany w prawie podatkowym i ewentualnych szkód powstałych z tego tytułu.  

Od wygranych w grach i konkursach, zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera 
się zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.  
Jednak zwolniona od PIT (podatku dochodowego) jest wartość wygranych ogłaszanych w środkach masowego 
przekazu (w tym internetowych) oraz od nagród związanych ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość 
tych nagród nie przekracza 760 zł. 
 
Wg. stanu prawnego na dzień 01 czerwiec 2017r.  
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od uzyskanych na terytorium Polski oraz innych Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (oprócz krajów UE również Islandia, Norwegia i Liechtenstein) dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w 
konkursach. 

Zobacz ujednolicony tekst ustawy:  
USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Natomiast Zwolnienie od podatku od nagród do kwoty 760zł na podstawie  
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, 

 
§ 6. Warunki przystąpienia do Programu i udziału w Programie 

1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.  
2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie przystępuje do Programu poprzez prawidłowe, kompletne i zgodne z 

prawdą wypełnienie i własnoręczne podpisanie Formularza Rejestracyjnego, a następnie jego złożenie w biurze 
Organizatora (80-298 Gdańsk ul. Radarowa 165). Organizator w ramach rozwoju programu może umożliwić składanie 
Formularzy Rejestracyjnych on-line za pośrednictwem strony internetowej. 

3. Osoba przystępująca do Programu podaje w Formularzu Rejestracyjnym swoje następujące dane osobowe: imię i 
nazwisko, data urodzenia, nr NIP lub ew. nr PESEL, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu, 
adres poczty elektronicznej e-mail oraz dane reprezentowanej firmy.   

4. Poprzez podpisanie Formularza Rejestracyjnego, wypełnionego zgodnie z pkt 2 wyżej, osoba przystępująca do Programu 
potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, co jest równoznaczne także z akceptacją Regulaminów 
powiązanych a tym samym udział w Programie na warunkach określonych w Regulaminie. Brak akceptacji warunków 
niniejszego Regulaminu na Formularzu Rejestracyjnym uniemożliwia przystąpienie do Programu. 

5. Przyjęcie Uczestnika do Programu następuje poprzez zatwierdzenie na zasadach opisanych w § 3 pkt. 2.    

 
§ 7. Dane osobowe Uczestników 

1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym 
przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w zakresie zgody udzielonej przez Uczestnika na Formularzu 
Rejestracyjnym oraz zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności. 

2. Podpisując Formularz Rejestracyjny oraz przekazując wypełniony i podpisany Formularz Rejestracyjny zakupu w Biurze 
Organizatora (80-298 Gdańsk ul. Radarowa 165), Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
zawartych w Formularzu Rejestracyjnym przez Organizatora oraz Partnerów Organizatora: 

a. w celach realizacji Programu oraz innych Programów partnerskich, Konkursów i usług dodatkowych 
organizowanych i/lub usług świadczonych przez Organizatora i jego Partnerów, powiązanych z realizacją 
Programu lojalnościowego DEKARZ.  
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b. W innych celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Programu, Konkursów i obsługi Uczestnika. 
c. w celach reklamowych i marketingowych, tj. np. wysyłki Newsletterów, informacji handlowych i innych w 

szczególności powiązanych z realizacją Programu i innych.  

3. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę przystępującą do Programu jest 
dobrowolne.  Odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji 
Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.  

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, czyli RRS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Złotowie przy ulicy Reymonta 2, 77-400 Złotów, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem 0000484929, NIP numer 767-169-86-17; REGON numer 302576999. 

5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz ich 
poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. 

6. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach w zakresie swoich danych 
osobowych podanych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie.   

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są usuwane z zastrzeżeniem 
wykorzystywania ich w niezbędnym zakresie do czasu zakończenia wszelkich rozliczeń i w celu obsługi Uczestnika do 
czasu wygaśnięcia współpracy w ramach Programu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach 
marketingowych, na którą Uczestnik wyraził zgodę dane Uczestnika będą wykorzystywane nadal w tych celach. W takim 
przypadku Uczestnik rezygnujący z programu chcąc także wycofać zgodę na przetwarzanie danych marketingowych 
powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia Organizatorowi zgodnie z odrębnym Regulaminem Polityka Prywatności 
– Regulamin Serwisu dostępnym na stronie www.raiko.com.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowej, w tym ofert handlowych i innej korespondencji 
handlowej, Uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (na adres 
poczty elektronicznej lub SMS-em), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.).  

9. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
marketingowych i promocyjnych oraz może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, 
poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na piśmie i przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie 
Organizatorowi, dokonać zgłoszenia zgodnie z Regulaminem – Polityka Prywatności dostępnym na stronie 
www.raiko.com.  

10. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu 
Rejestracyjnym w celu realizacji Programu poprzez przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi, 
jednakże w takim przypadku cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z 
rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Programie.   

  
§ 8. Karty 

1. Karta jest wydawana Uczestnikowi na jego prośbę. Uczestnik może również sam zamówić dla siebie Kartę w serwisie 
Openbenefit od RAIKO. Logując się w serwisie przez stronę www.raiko.com.  

2. Karta wydana lub zamówiona w serwisie Openbenefit Uczestnikowi Programu służy do przelewania na nią środków 
pieniężnych będących nagrodą dla Uczestnika Programu za dokonywane zakupy z Konta Uczestnika na Kartę oraz służy 
do dysponowania przez Uczestnika tymi środkami w celu dokonywania płatności bezgotówkowych i lub wypłat tych 
środków w bankomatach. 

3. Karta jest własnością Uczestnika oraz jest ona kartą bankomatową i płatniczą. 
4. Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno Konto Uczestnika.  
5. Uczestnik Programu może sprawdzić stan Konta Uczestnika logując się w platformie Openbenefit za pośrednictwem 

strony www.raiko.com. Środki przelane na Kartę z konta uczestnika można także sprawdzać za pośrednictwem Banku 
wydającego Kartę. 

6. Środki zgromadzone i zaksięgowane na Koncie Uczestnika w platformie Openbenefit Uczestnik może wykorzystać na: 
a. Płatność za zakupy promocyjne towarów i usług dokonywane na platformie rabatowej Openbenefit od RAIKO. 
b. Przelać zgromadzone środki na przydzieloną Uczestnikowi Kartę. 
c. Wykorzystywać środki przelane na Kartę na płatności bezgotówkowe dokonywane Kartą we wszelkich sklepach 

umożliwiających płatności Kartą VISA lub wypłacać w bankomatach.  
 

7. Zasady zamawiania, korzystania i obsługi Kart płatniczych oraz zasady korzystania z Serwisu – platformy 
internetowej Openbenefit od RAIKO określone są w odrębnych Regulaminach, tj. 
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a. Regulamin platformy Openbenefit w RAIKO Oxygen;  
b. Regulamin Użytkownika Kart Płatniczych VISA RAIKO Oxygen;  

Regulaminy te dostępne są do pobrania na stronie www.raiko.com i w siedzibie Organizatora i stanowią integralne 
załączniki do niniejszego regulaminu. Każdy Uczestnik Programu przystępując do programu oświadcza jednocześnie, 
że zapoznał się i akceptuje zasady określone w powyższych Regulaminach. 

  
§ 9. Strona Internetowa i telefon kontaktowy 

1. Informacje dotyczące Programu dostępne są za pośrednictwem numeru telefonu dostępnego na stronie internetowej 
Organizatora www.raiko.com (koszt rozmowy zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego z którego usług korzysta 
Uczestnik). 

2. W celu zabezpieczenia praw i interesów Uczestników, Organizator zastrzega sobie zadawanie pytań przez osoby 
udzielające informacji pod wskazanym wyżej numerem telefonu po stronie Organizatora, które to pytania mają na celu 
identyfikację Uczestnika podczas rozmowy. W przypadku odmowy Uczestnika podania informacji identyfikujących, 
Organizator nie jest zobowiązany do udzielenia informacji osobie kontaktującej się telefonicznie z Organizatorem jako 
osobie nie będącej Uczestnikiem. 

  
§ 10. Reklamacje 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Bonusów na Karcie Uczestnika lub innych 
nieprawidłowości związanych z Programem, Uczestnik ma prawo do złożenia, w terminie 1 miesiąca od zaistnienia 
reklamowanego zdarzenia, reklamacji w Biurze lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.raiko.com. 
Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Organizatora, a Uczestnik powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji, w 
niezwłocznym terminie. Jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Biuro lub za pośrednictwem Strony 
Internetowej Uczestnik nie otrzyma odpowiedzi, uczestnik powinien zgłosić to na adres mailowy marketing@raiko.com lub 
info@raiko.com. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi od Organizatora w terminie do 60 dni oznaczać będzie uznanie reklamacji 
Uczestnika z zastrzeżeniem prawidłowo wysłanej i dostarczonej reklamacji z Potwierdzeniem Odbioru przez Organizatora. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu, jak i Załączników do Regulaminu. O 
zmianach w treści Regulaminu lub Załączników do niego, Uczestnicy zostaną powiadomieni z 14-dniowym 
wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu ogłoszonych na Stronie Internetowej 
www.raiko.com.  

2. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. O 
planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestników na Stronie Internetowej 
www.raiko.com. 

3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, poprzez przekazanie bezpośrednio na adres 
Organizatora na piśmie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie. 

4. Do Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
5. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedni dla miasta Gdańsk w Polsce. Za zgodą Organizatora spory takie mogą być 
rozstrzygane również na drodze mediacji.  

6. Program rozpoczyna się od dnia 1 czerwca 2017 r i prowadzony jest bezterminowo z uwzględnieniem okresów 
poszczególnych Konkursów będących częścią niniejszego Programu. 

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2017r. 
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