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Firma 



Misja 

Uczestniczymy w zrównoważonym rozwoju biznesu, 
społeczeństwa i środowiska poprzez tworzenie 
innowacyjnych rozwiązań technologicznych. 
 
Dbamy, by satysfakcja naszych klientów wynikała 
z najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, 
oraz z trwałych relacji opartych na dialogu i zaufaniu. 
 
Codzienność firmy wyznaczają wartości:  
rzetelna praca, uczciwość i zaufanie oraz wrażliwość 
na potrzeby innych. 

 



Oferta 

Dysponujemy unikalnym na polskim rynku potencjałem 
umożliwiającym realizację kompleksowych projektów, 
łącząc kompetencje ściśle informatyczne z bogatym 
doświadczeniem technologiczno-infrastrukturalnym. 
 

Wykonujemy zadania “pod klucz”. Rzetelnie, szybko 
i efektywnie. Nie podejmujemy się zadań, jeśli nie 
posiadamy niezbędnych kompetencji i doświadczenia. 
Rozwiązania, które oferujemy są rozwiązaniami 
sprawdzonymi i dopracowanymi. 
 
Naszymi partnerami są światowi liderzy – producenci 
i dostawcy zaawansowanych technologii. Integrujemy 
ich rozwiązania i na ich bazie budujemy własne - ściśle 
dopasowując się do potrzeb polskiego rynku i naszych 
klientów. 



Pracownicy 

Zatrudniamy specjalistów z najwyższymi kwalifikacjami, 
legitymujących się kompetencjami dotyczącymi wybranych 
przez nas obszarów rynku nowych technologii.  
 

Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszej kadry z sukcesem 
podejmujemy się realizacji dużych i skomplikowanych 
projektów. 
 

Jesteśmy postrzegani jako pożądany pracodawca wśród firm 
będących liderami zaawansowanych rozwiązań 
technologicznych. 
 

Współpracujemy z szerokim gronem specjalistów 
i naukowców aby stale udoskonalać oferowane 
przez nas rozwiązania. 
 
 



Firma w liczbach 

 drugi integrator w Polsce wg TOP200 IDG (2013) 

 

 ponad 800 pracowników 

 

 70 klientów z listy top 100 polskich przedsiębiorstw  

 

 50 partnerów znaczących na rynku globalnym 
współpracujących z firmą 



Rozwiązania 



Business Intelligence 

Projektujemy, budujemy, wdrażamy i utrzymujemy rozwiązania z kategorii: 
● hurtownie danych, procesy zasilania ETL/ELT 
● aplikacje Big Data 
● aplikacje Business Intelligence 
● aplikacje planistyczne i Data Mining. 
 
Głównym naszym partnerem technologicznym w zakresie rozwiązań Business 
Intelligence  jest firma IBM.  

W czasie realizacji wdrożeń wykorzystujemy produkty z rodziny IBM Cognos 
oraz IBM PureData System for Analytics. W oparciu o tę technologię 
realizujemy w pełni skalowalne systemy.  

Naszymi klientami w tym obszarze są zarówno firmy komercyjne wszystkich 
sektorów, jak i organizacje administracji publicznej. 



Zaawansowane systemy obsługi klientów 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania do profesjonalnej obsługi interakcji  
z klientami, w tym:  
● oprogramowanie dla Contact Center, aplikacje IVR, systemy 

rozpoznawania mowy  
● systemy do zarządzania jakością i rejestracji kontaktów z klientami  
● zintegrowane system ERP 
● systemy do zarządzania sieciami sklepów i obsługi sprzedaży 
● aplikacje autorskie jako uzupełnienie gotowych rozwiązań. 

 
Wykorzystujemy rozwiązania producentów będących liderami rynku. Są to 
firmy: Genesys, Nice, Nuance. 

 
Naszymi klientami są duże i średnie przedsiębiorstwa posiadające działy 
contact center, jak również sieci handlowe.  
 

 



Zarządzanie infrastrukturą, utrzymaniem i serwisem  
(EAM i ITSM) 

Proponujemy naszym klientom rozwiązanie klasy EAM, wspierające 
kompleksowo zarządzanie różnego rodzaju zasobami - produkcyjnymi, 
przesyłowymi, transportowymi, nieruchomości, a także procesami utrzymania 
ruchu.  
 
Oferujemy narzędzia klasy helpdesk (ITSM), mające pełny zestaw funkcji, 
stanowiących wsparcie dla zarządzania infrastrukturą IT oraz obsługi 
kluczowych procesów IT w oparciu o praktyki ITIL oraz ISO 27001.  
 
Jako partner firmy IBM wdrażamy rozwiązania Maximo Asset Management, 
Tririga, Tivoli Smart Cloud Control Desk, Tivoli Endpoint Manager. 
 
Naszymi klientami w tym obszarze są zarówno firmy komercyjne wszystkich 
sektorów, jak i organizacje administracji publicznej. 



Data Center 

Realizujemy obiekty Data Center pełniąc rolę generalnego wykonawcy całej 
inwestycji. Budowane przez nas serwerownie charakteryzują się 
parametrami technicznymi, które spełniają restrykcyjne wymogi 
standardów TIA czy UpTime. Kładziemy duży nacisk na efektywność 
energetyczną, realizując obiekty w standardzie Green Data Center.  

Wykonujemy studium wykonalności, projektujemy, budujemy, wyposażamy 
w infrastrukturę IT, serwisujemy,  a także świadczymy usługi relokacji i 
kolokacji obiektów DC. Zarządzamy projektem zgodnie z  metodyką 
PRINCE2.  

Zrealizowaliśmy największe i najbardziej innowacyjne serwerownie w 
naszym kraju. Łącznie to więcej niż 40 obiektów o powierzchni serwerowej 
ok. 8 000 m2, stworzonych dla największych firm rynku komercyjnego oraz 
instytucji sektora publicznego. 



Infrastruktura lotnicza 

Oferujemy systemy zarządzania operacją lotniczą oraz rozwiązania  
dla portów lotniczych.  

Niezawodne środowiska operacji lotniczej budujemy w oparciu  
o specjalistyczne systemy odprawy i ochrony pasażerów oraz samolotów. 
Oferujemy systemy oświetlenia nawigacyjnego i sterowanie nimi, 
radionawigację, automatyczne systemy bagażowe i informacji pasażerskiej.  

Każde wdrożenie poprzedzamy wnikliwą analizą potrzeb operacyjnych, 
funkcjonalnych oraz biznesowych klienta. 

Nasi partnerzy to m.in. firmy: Idman, Lucebit, ADB, Dimark. 

Portfolio firmy obejmuje rozwiązania dla nowobudowanych oraz  
modernizowanych lotnisk cywilnych, lotnisk wojskowych przekształcanych w 
Regionalne Porty Lotnicze i dla Polskiej  
Agencji Żeglugi Powietrznej.  

 
 



Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) 

ITS to zastosowanie technologii ICT (Information & Communication Technologies) 
w obszarze transportu, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. Wdrożenie 
rozwiązań tej klasy ma na celu poprawę efektywności ruchu poprzez skrócenie 
czasu podróży, ograniczenie uciążliwości jakimi są zanieczyszczenia czy hałas oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu miejskim. 

Realizujemy kompleksowo, biorąc na siebie wykonawstwo wszystkich etapów 
procesu inwestycyjnego, m.in.: wdrożenie i uruchomienie specjalistycznego 
oprogramowania, integrację systemów i infrastruktury w pasie drogi, np. 
sterowników sygnalizacji świetlnej. Zapewniamy serwis i ciągłość pracy wszystkich 
systemów. 

Współpracujemy ze światowej klasy producentami i dostawcami rozwiązań ITS: 
PTV, GEVAS, BOSCH, GMV, a także najlepszymi polskimi firmami: Neurosoft, APM, 
MSR Traffic.  

Naszym atutem są doświadczenie i umiejętność realizacji zaawansowanych 
technologicznie projektów oraz wysokie kompetencje naszych specjalistów. 

Odbiorcami rozwiązań klasy ITS są samorządy i administracja drogowa - GDDKiA  
i zarządy dróg wojewódzkich.  



Technologie budynkowe 

Oferujemy kompleksowe usługi doradztwa, projektowania i prowadzenia 
inwestycji związanych ze zintegrowanymi systemami bezpieczeństwa obiektów  
i multimedialnych systemów komunikacyjnych. Nasze portfolio obejmuje 
wdrożenia w pojedynczych budynkach, w rozległych i rozproszonych obiektach 
lub zespołach obiektów. Tworzymy wszystkie produkty konieczne dla procesu 
inwestycyjnego, w tym: audyty, studia wykonalności, strategie rozwoju, 
koncepcje, projekty, realizacje, uruchomienia i szkolenia oraz świadczymy usługi 
serwisowe.  

Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia, 
potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych, oznaczonych 
klauzulami TAJNE, SECRET UE lub NATO SECRET. Posiadamy koncesję MSWiA na 
wykonywanie systemów ochrony. Zatrudniamy pracowników posiadających 
konieczne licencje i dopuszczenia.  

Głównymi partnerami biznesowymi w tym obszarze są m.in.: Bosch, Delta 
Controls, Honeywell, Schneider Electric, Schrack Seconet, Siemens i in.  

Naszymi klientami są firmy korporacyjne, instytucje naukowe i rządowe, sektor 
publiczny. 



Systemy IT dla sektora publicznego 

Nasza oferta dla sektora publicznego obejmuje analizę, projektowanie, 
implementację, wdrożenie i utrzymanie dedykowanych rozwiązań IT, 
spełniających potrzeby biznesowe zamawiającego, a także surowe kryteria 
procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych.  

Wdrażamy kompleksowe rozwiązania, w skład których wchodzą: dedykowane 
oprogramowanie, infrastruktura sprzętowa oraz sieciowa, rozwiązania z 
zakresu bezpieczeństwa, systemy archiwizacji baz oraz hurtowni danych,  
a także platformy umożliwiające cyfryzację archiwów. 

Naszymi partnerami technologicznymi są firmy oferujące najbardziej 
niezawodne rozwiązania, m.in. HP, Cisco, IBM, Juniper, Oracle. 

 Od wielu lat współpracujemy z instytucjami administracji centralnej, 
samorządowej i lokalnej, służbami mundurowymi oraz szkolnictwem wyższym. 



Business Continuity & Data Security 

Umożliwiamy i zabezpieczamy proces przechowywania, przetwarzania  
i przesyłania danych w wymagających środowiskach biznesowych klientów.  

W tej dziedzinie oferujemy szereg usług: 

● projektowanie i wdrożenia niezbędnej infrastruktury 
● implementację zaawansowanych usług komunikacyjnych 
● zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności uruchomionych usług IT  
● ochronę i monitoring każdego kontekstu dostępu do danych  
● audyty bezpieczeństwa.  

Naszymi partnerami są najwięksi światowi specjaliści w zakresie bezpiecznego 
przechowywania i przesyłania danych, m.in. Cisco, CheckPoint, F5, HP,  IBM, 
Juniper Networks, RSA, VMware, Microsoft, Polycom. 

Odbiorcami naszych usług są m.in. firmy z sektora finansowego, 
telekomunikacyjnego, a także instytucje państwowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ekspozycje multimedialne 

Nowoczesne technologie w przestrzeni publicznej pogłębiają zaangażowanie 
organizacji w dialog z odbiorcą indywidualnym. 

Oferujemy pakiet usług polegających na projektowaniu, produkcji, wdrożeniu, 
utrzymaniu i rozwoju ekspozycji ze szczególnym uwzględnieniem technologii 
multimedialnych i interaktywnych dla potrzeb muzeów, centrów nauki, 
edukacji. Technologie te są wykorzystywane również komercyjnie w dużych 
przestrzeniach publicznych: galeriach handlowych, dworcach kolejowych, lotniczych, 
ekspozycjach targowych.  

Naszym atutem jest kompleksowe podejście do realizacji, począwszy od 
zaprojektowania i wykonania urządzeń interaktywnych i multimedialnych po 
wykonanie kontentu. Pomagamy również w aranżacji wnętrz ekspozycyjnych, 
tworzeniu konstrukcji, zabudowy, mebli i gablot. 

Naszymi partnerami technologicznymi są czołowi producenci treści 
multimedialnych w Polsce, największe europejskie firmy produkujące 
interaktywne eksponaty, biura architektoniczne specjalizujące się w 
projektowaniu ekspozycji wystawienniczych. 



Zarządzanie i serwis systemów komputerowych 

Oferujemy kompleksowy pakiet usług, gwarantujący sprawne działanie 
systemów informatycznych firmy. Zapewniamy pełną funkcjonalność 
powierzonych nam zasobów - od sprzętu komputerowego, poprzez 
oprogramowanie, po infrastrukturę firmy. Profesjonalna, szybka obsługa  
i świadczenie kompleksowych usług na najwyższym poziomie zapewnia 
naszym klientom bezpieczne funkcjonowanie. 

Wysoką jakość naszych usług potwierdzają parametry umów SLA. 
Gwarantujemy najkrótsze czasy reakcji i najszybsze czasy realizacji napraw. 
Jako jedyna firma w Polsce posiadamy własne call center dla wszystkich 
zakresów prowadzonej działalności.  

Nasi klienci to duże instytucje publiczne, firmy wielooddziałowe  
oraz korporacje. Usługi serwisowe świadczymy zarówno dla infrastruktury 
biurowej, zaawansowanych rozwiązań serwerowych, poprzez systemy 
inteligentnych budynków, po zaawansowane Data Center. 

 
 



Outsourcing specjalistów IT / Outsourcing usług IT 

Świadczymy usługi obejmujące dostarczanie wykwalifikowanych 
pracowników IT oraz outsourcing  informatyczny.  

Posiadamy bazę kilkunastu tysięcy ekspertów i specjalistów. Dzięki niej 
możemy w optymalny sposób wyselekcjonować i wybrać pracowników  
z właściwymi dla określonych potrzeb klienta kompetencjami.  

Oprócz rekrutacji i selekcji zapewniamy opiekę kadrową, administracyjną  
i prawną wszystkich leasingowanych pracowników. 

Świadczymy usługi od helpdesku, przez administrowanie systemami, 
prowadzenie szkoleń, wykonywanie analiz i audytów, aż po kompleksowe 
kierowanie projektami lub portfelami projektów informatycznych. 

Wśród naszych klientów znajdują się przede wszystkim duże firmy  
z sektora finansowego, telekomunikacyjnego, energetycznego oraz 
technologicznego. 

 

 



Klienci 



• rynek finansowy (banki, ubezpieczyciele)  
• telekomunikacja 
• przemysł 
• obszary na styku prawa zamówień publicznych: 

• lotniska  
• kolej  
• transport, w tym ITS 
• firmy budowlane - Generalni Wykonawcy 
• energetyka & utilities  
 

Rynek Komercyjny 

• administracja centralna 
• agencja rządowe/państwowe 
• instytuty - szkolnictwo 
• administracja samorządowa/lokalna 
• służby mundurowe i specjalne 
• centra nauki 

Rynek Publiczny 

Obszary działania 

*zobligowani ustawą PZP i art. 4 

* 
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państwowe i samorządowe 



Bankowość i finanse                       

Alior Bank S.A. 
Bank BPH S.A. 
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 
Bank Millennium S.A. 
Bank PEKAO 
Bank Zachodni WBK S.A. 
BNP Paribas Bank Polska S.A. 
BRE Leasing Sp. z o.o. 
Euro Bank S.A. 
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 
Grupa Allianz Polska 
Grupa Generali 
Grupa PZU 
ING Bank Śląski 
Komisja Nadzoru Finansowego 
Raiffeisen Bank Polska S.A. 

Telekomunikacja 

Netia S.A. 
Orange Polska 
Polkomtel S.A. 
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 
PTK Centertel Sp. z o.o. 

Budownictwo 

Budimex S.A. 
Eiffage Budownictwo MITEX S.A. 
Erbud S.A. 
Hochtief Polska Sp. z o.o. 
SPS Construction Sp. z o.o. 
Warbud S.A. 



Media 

Grupa Onet.pl S.A. 
WP.pl 

Usługi i handel 

Auchan Sp. z o.o. 
DPD Polska Sp. z o.o. 
EDS Poland Sp. z o.o. 
Ernst & Young Sp. z o.o. 
Grupa ORBIS 
Grupa PKP 
Jan-Pol S.A. 
Komplex-Torus Sp. z o.o. 
Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji S.A. Kraków 
Sferis Sp. z o.o. 

Przemysł i energetyka 

AstraZeneca Poland Sp. z o.o. 
Geofizyka Kraków S.A. 
Grupa Global (Global Group, Global Cosmed, 
Global Medica, Global Pollena, Global Service) 
Kompania Piwowarska S.A. 
Linde Gaz Polska Sp. z o.o. 
PKN Orlen, grupa Orlen 
PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe S.A. 
Segepo - Refa Sp. z o.o. 
Telefonika Sp. z o.o. 
Zakłady Azotowe Puławy S.A. 
EDF Elektrociepłownia "KRAKÓW" S.A. 
EDF Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. 
Energa S.A. 
RWE STOEN S.A. 
TAURON Polska Energia S.A. 
 



Służba zdrowia 

Centrum Alzheimera w Warszawie 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 
Medicover Sp. z o.o. 
Szpital ENEL-MED w Warszawie 
Szpital Ginekologiczno-Położniczy Inflancka w Warszawie 
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie 
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie 
Szpital Uniwersytecki w Krakowie 
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach 

Służby mundurowe 

Komenda Główna Policji 
Komenda Główna Straży Granicznej 
Ministerstwo Obrony Narodowej 



Szkolnictwo i nauka 

Centrum Informatyczne Edukacji 
Instytut Botaniki PAN 
Instytut Fizyki Jądrowej PAN 
Instytut Nafty i Gazu 
Ośrodek Przetwarzania Informacji 
Politechnika Białostocka 
Politechnika Częstochowska 
Politechnika Gdańska CI TASK 
Politechnika Koszalińska 
Politechnika Łódzka 
Politechnika Radomska 
Politechnika Rzeszowska 
Politechnika Szczecińska 
Politechnika Wrocławska 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
Szkoła Główna Handlowa 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Uniwersytet Śląski 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i 
Jędrzeja Śniadeckich 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
Uniwersytet Warszawski 
Uniwersytet Zielonogórski 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 



Urzędy, instytucje państwowe i samorządowe 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
Gmina Janów Lubelski 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
Ministerstwo Finansów i jednostki podległe 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i jednostki podległe 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i jednostki podległe 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Ministerstwo Sprawiedliwości i jednostki podległe 
Najwyższa Izba Kontroli 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
Poczta Polska S.A. 
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych 
 
 
 

 
 

Port Lotniczy im. Chopina w Warszawie 
Port Lotniczy Jesionka 
Port Lotniczy Pyrzowice 
Port Lotniczy Świdnik 
Port Lotniczy Warszawa - Modlin 
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" 
Urząd Dozoru Technicznego 
Urząd Kontroli Elektronicznej 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego 
Urząd Miasta Świętochłowice 
Urzędy Miast Gdańsk, Gdynia, Sopot 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 



Ranking IDG TOP 200 
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Ranking IDG TOP 200 za 2013 r. 

Najwięksi dostawcy  
usług integracyjnych 

2 

Najwięksi dostawcy rozwiązań  
do budowy centrów danych 

1 

Najwięksi dostawcy systemów 
Business Intelligence 

9 
dynamika  

1165 % 

Wyniki tegorocznego raportu TOP 200 potwierdzają silną pozycję Qumaka  
wśród największych firm informatycznych działających na polskim rynku IT 
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Najwięksi dostawcy  
usług IT 

6 

Najwięksi dostawcy  
rozwiązań bezpieczeństwa 

6 

Najwięksi dostawcy  
usług serwisowych 

8 
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sektor publiczny 

5 

Wysokie pozycje dostawcy rozwiązań i usług IT dla kluczowych branż polskiej gospodarki 

edukacja i sek. naukowo-bad. 

5 

przemysł i sektor budowlany 

6 

telekomunikacja 

8 

sektor bankowy 

9 

handel 

9 
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36 
Dział Badań i Rozwoju (utworzony w 2013 roku) 
we współpracy  z instytucjami naukowymi  
i nowatorskimi  firmami ICT przygotowuje 
i komercjalizuje innowacyjne projekty 
technologiczne. 

Dzięki tej aktywności Qumak został  
po raz pierwszy odnotowany w rankingu  

firm o największych nakładach na R&D. 

Pozycja wśród firm 
 o największych  

nakładach  

na R&D 



Partnerzy 





Spółka giełdowa 



Zarząd 

Od 1999 roku zajmuje stanowisko 
Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora 
Finansowego.  

Absolwent Uniwersytetu   
Ekonomicznego w Krakowie.  

 

 

Paweł Jaguś 
Prezes Zarządu 

Aleksander Plata 
Wiceprezes Zarządu 

Jacek Suchenek 
Członek Zarządu 

Funkcję Prezesa Zarządu pełni od 
marca 2006 roku. Z firmą związany 
od ponad 20 lat.  

Jest absolwentem Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  

 

Od marca 2013 roku jest Członkiem 
Zarządu  QUMAK S.A.  Z firmą 
związany od  2005 roku.  

Absolwent Politechniki 
Warszawskiej. 

 



Akcjonariat 

Legg Mason TFI SA         9,39% 
 

w tym Legg Mason Parasol FIO         8,13% 
 

OFE PZU Złota Jesień         5,38% 
 

PTE Allianz Polska         8,19% 
 

PTE Aviva BZ WBK SA         5,67% 
 

QUERCUS TFI SA         5,69% 
 

pozostali akcjonariusze       65,68% 

Debiut giełdowy w 2006 roku 
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NIP: 524-01-07-036 
KRS 0000019455 
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy 10 375 082 zł 
 
Numery kont bankowych 
PL      03 1600 1013 0002 0013 0130 2001 
USD  45 1600 1013 0002 0013 0130 2021 
EUR  93 1600 1013 0002 0013 0130 2030 

Qumak S.A.  
Aleje Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 
+48 22 519 08 00 

qumak@qumak.pl 
www.qumak.pl 

 

Kontakt 

Filia w Gdańsku 

Centrala w Warszawie 

Oddział w Krakowie 

Filia w Bielsku-Białej 


