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Komunikacja elektroniczna 

Art. 63

„1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej
lub przekraczającej progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek, o którym
mowa w art. 371 ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1,
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej”.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości
mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym”.



Rodzaje podpisów 

kwalifikowany podpis elektroniczny

podpis zaufany

podpis osobisty



Kwalifikowany podpis elektroniczny



Podstawy prawne 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (rozporządzenie
eIDAS)

• Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 1797)
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Kwalifikowany podpis elektroniczny
(art. 3 pkt. 12  eIDAS)

Kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis
elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do
składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym
certyfikacie podpisu elektronicznego.
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Kwalifikowany podpis elektroniczny
(art. 3 pkt. 12  eIDAS) (2)

Art. 26 eIDAS – Wymogi dla zaawansowanych podpisów elektronicznych

Zaawansowany podpis elektroniczny musi spełniać następujące wymogi:

• jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu;

• umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego;

• jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu
elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć
pod wyłączną swoją kontrolą;

• jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza
zmiana danych jest rozpoznawalna.
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Podpis zaufany



Podstawy prawne (2) 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. DzU 2021 r.,
poz. 2070)
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Podpis zaufany 

Art. 3 pkt. 14a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne stanowi

podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są
zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw
informatyzacji, zawierający:

– dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji
elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa
pkt 1, obejmujące: – imię (imiona), – nazwisko, – numer PESEL,

– identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego
został złożony,

– czas jego złożenia;



Podpis osobisty



Podstawy prawne (3) 

• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

(tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 671)

• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne

(tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 2070)
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Podpis osobisty

Art. 3 pkt. 14b ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne stanowi:

profil osobisty – środek identyfikacji elektronicznej, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych

Art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
stanowi:

profil osobisty – środek identyfikacji elektronicznej zawierający dane
potwierdzane przez certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia;



Podpis osobisty (2)

• Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art.
3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za
pomocą certyfikatu podpisu osobistego (DzUrz UE L 257 z 28.08.2014).

• Nośnikiem tego certyfikatu jest warstwa elektroniczna nowego dowodu
osobistego.



Podpis osobisty (3) 

Na podstawie art. 12d ust. 1 ustawy o dowodach osobistych opatrzenie
danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu
publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Zgodnie z art. 12d ust. 2 ustawy o dowodach osobistych skutek, o którym
mowa w ust. 1, wywołuje opatrzenie danych podpisem osobistym w stosunku
do podmiotu innego niż podmiot publiczny, jeżeli obie strony wyrażą na to
zgodę.



Podpis osobisty w Kodeksie cywilnym

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych 
ustaw (numer projektu: UD395)

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-
-kodeks-cywilny-oraz-niektorych-innych-ustaw



Podpis można uznać za skutecznie 
złożony, gdy…

można go skutecznie zweryfikować…

i jest ważny.



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylające dyrektywę 1999/93/WE – tzw. rozporządzenie eIDAS

• Zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia elDAS proces walidacji
kwalifikowanego podpisu elektronicznego potwierdza ważność
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pod określonymi
w nim warunkami, które zostały przytoczone w piśmie wraz ze
stanowiskiem, że z wyżej przywołanego przepisu wynika, że proces
walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego potwierdzi ważność
kwalifikowanego podpisu elektronicznego m.in. wówczas, gdy dane
służące do walidacji podpisu odpowiadają danym dostarczonym stronie
ufającej (w tym przypadku zamawiającemu).



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylające dyrektywę 1999/93/WE – tzw. rozporządzenie eIDAS

• Zamawiający dokonuje walidacji kwalifikowanego podpisu
elektronicznego przez system wykorzystany do walidacji
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który zapewnia
prawidłowy wynik procesu walidacji i umożliwia wykrycie wszelkich
problemów związanych z bezpieczeństwem (art. 32 rozporządzenia
elDAS). W tym zakresie zamawiający korzysta z usług kwalifikowanego
dostawcy usług zaufania.



Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
z 8 stycznia 2019 (KIO 2639/18)

• „Izba podziela pogląd zaprezentowany przez Zamawiającego, z którego wynika, że
dla przyjęcia, iż dokument został opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, konieczne jest, aby Zamawiający, jako osoba ufająca, miał
możliwość dokonania walidacji podpisu za pośrednictwem kwalifikowanego
dostawcy usług zaufania, który jest wpisany do rejestru, co stosownie do art. 32
ust. 2 Rozporządzenia elDAS zapewnia prawidłowy wynik procesu walidacji
i umożliwienia wykrycie wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem. (…)

• W ocenie Izby celem wymogu złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
na JEDZ jest to, aby można było taki podpis traktować tak samo, jak podpis złożony
własnoręcznie. Skoro tylko kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny
podpisowi własnoręcznemu, to nie można zgodzić się ze stanowiskiem
Odwołującego zaprezentowanym w odwołaniu, z którego wynika, że podpis
elektroniczny inny niż kwalifikowany należy traktować analogicznie, jak skrót
podpisu, który jest «godłem» podpisu i przypisywać mu takiego samego skutku, jak
kwalifikowanemu podpisowi elektronicznemu”.



Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
z 13 sierpnia 2019 (KIO 1479/19)

„Kwalifikowani dostawcy usług zaufania mogą także oferować usługi nie
będące kwalifikowanymi usługami zaufania. Powyższe wynika choćby z samej
definicji «kwalifikowanego dostawcy usług zaufania». Zgodnie z legalną
definicją pojęcie to oznacza dostawcę usług zaufania, który świadczy
przynajmniej jedną kwalifikowaną usługę zaufania i któremu status
kwalifikowany nadał organ nadzoru. Ponadto analiza informacji wynikających
ze strony internetowej https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/ prowadziła
do wniosku, że podmioty umieszczone na tej liście świadczą również usługi
niezaufane”.



Zaufani dostawcy usług kwalifikowanych

• Podmioty upoważnione do 
wystawiania i odnawiania
e-podpisów są wpisane do 
rejestru dostawców usług 
zaufania Ministerstwa 
Cyfryzacji prowadzonego 
przez Narodowe Centrum 
Certyfikacji.

• https://www.nccert.pl/



Przeglądarka zaufanych list
narzędzie do przeglądania krajowych zaufanych list i europejskiej listy 

zaufanych list (LOTL)

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/search/type/1



Walidator udostępniany przez KE

https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/validation



Zaufane listy Unii Europejskiej

Lista zaufanych Unii Europejskiej (EUTL) jest publiczną listą ponad 200
aktywnych i nieaktywnych dostawców usług zaufania (TSP), którzy otrzymali
specjalną akredytację potwierdzającą najwyższy poziom zgodności z unijnym
rozporządzeniem eIDAS dotyczącym podpisów elektronicznych.

https://helpx.adobe.com/pl/document-cloud/kb/european-union-trust-lists.html



FORMATY

PAdES

• PDF Advanced Electronic Signature

• Podpis w formacie PAdES
wykorzystuje się tylko przy 
podpisywaniu pliku PDF

XAdES

• XML Advanced Electronic Signature

• Podpis w formacie XAdES to 
uniwersalny format  wykorzystywany 
przy podpisywaniu różnych rodzajów 
plików (np. XML, PDF, DOC, JPEG, AVI 
czy ZIP).



PAdES

• Pozwala na stworzenie jednego pliku zawierającego zarówno dokument,
jak i podpis.

• PAdES może być wykorzystywany do jednego rodzaju plików – .pdf.

• Można dodać wiele podpisów do jednego dokumentu.



XAdES

Możemy wyróżnić trzy rodzaje formatu XAdES:

• otoczony (dodaje podpis kwalifikowany do pliku dokumentu, pozwala on na
podpisanie w ten sposób jedynie plików z rozszerzeniem XML. Można dodać
wiele podpisów do jednego dokumentu),

• otaczający (struktura dokumentu zostaje zawarta w kodzie podpisu, plik
zapisujemy głównie w formacie .xades, umożliwia złożenie tylko jednego
podpisu),

• zewnętrzny (podpis nie jest zawarty w pliku z dokumentem, powstaje
oddzielny plik. Konieczne jest przesyłanie drugiej stronie obydwu plików).



Jeśli XAdES

Weryfikacja podpisu będzie 
się składała z dwóch 
czynności:

• zweryfikowania pliku 
XAdES z podpisem, 

• zapoznania się z treścią 
dokumentu zawartą
w odrębnym pliku. 



Jeśli XAdES (2)

weryfikacja podpisu będzie się składała
z dwóch czynności:

• zweryfikowania pliku XAdES
z podpisem, 

• zapoznania się z treścią dokumentu 
zawartą w odrębnym pliku. 

https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xF
ormsAppName=SIGNER 



Jeśli XAdES (3)

weryfikacja podpisu będzie się 
składała z dwóch czynności:

• zweryfikowania pliku XAdES
z podpisem, 

• zapoznania się z treścią 
dokumentu zawartą
w odrębnym pliku. 

https://www.gov.pl/web/mswia/oprogra
mowanie-do-pobrania



Złożenie oferty bez pliku podpisu

„Uchybienie wymogowi opatrzenia oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym
niesie za sobą skutek w postaci nieważności oferty. Taki sam skutek pociąga za sobą
złożenie oferty bez pliku podpisu w sytuacji, gdy załączenie tego pliku było niezbędne
dla stwierdzenia czy oferta została podpisana. Podkreślić w tym miejscu należy,
że wobec podpisania przez CONTECO Sp. z o.o. ww. trzech plików, w tym
formularza oferty, kwalifikowanym podpisem elektronicznym zewnętrznym,
Zamawiający, aby stwierdzić, że oferta została skutecznie złożona, powinien być
w posiadaniu zarówno plików podpisywanych, jak i plików podpisów. Brak tych
ostatnich jest uchybieniem nieusuwalnym i stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
Stwierdzenie braków tego rodzaju nie podlega uzupełnieniu. Co za tym idzie,
dokonane (…) pismem z dnia 14 stycznia 2021 r. (tj. po terminie składania ofert)
uzupełnienie plików podpisów nie może wywołać skutku”.

wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 marca 2021 r. (KIO 419/21)



Właściwy sposób podpisania oferty

„(…) oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
powinna zostać opatrzona właściwym podpisem. Podpis może zostać
złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na «paczce»
dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy.

Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed
czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu nie
jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. Oferta, która została
złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na
niezgodność z art. 63 ustawy Pzp. (…)”

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file
/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-
postaci-elektronicznej.pdf



To znaczy jaki? 

1. tylko kwalifikowane podpisy elektroniczne

2. tylko podpisy zaufane

3. tylko podpisy osobiste

4. kwalifikowany podpis elektroniczny + podpis zaufany

5. kwalifikowany podpis elektroniczny + podpis zaufany + podpis osobisty

6. podpis zaufany + podpis osobisty 

7. …



Walidacja
„W związku z powyższym całkowicie bezpodstawne jest twierdzenie odwołującego
o tym, że samo zagnieżdżenie podpisu na dokumencie powoduje po
stronie zamawiającego brak możliwości odrzucenia oferty. Jasnym jest bowiem, że brak
możliwości nie budzącej wątpliwości i jednoznacznej walidacji przy pomocy
certyfikowanych dostawców usług zaufania oznacza de facto brak możliwości
dokonania prawidłowej i zgodnej z ww. przepisami prawa weryfikacji, czy podpis został
złożony w sposób prawidłowy. (…) Z powyższych przepisów jasno wynika także, że
wbrew temu, co twierdzi odwołujący o braku. Najistotniejszy jest jednak fakt, że
Zamawiający podjął próbę walidacji wszystkich złożonych podpisów za pomocą
certyfikowanych walidatorów. Wszystkie przeprowadzone próby
walidacji podpisów zawartych w ofercie w aplikacjach dedykowanych, dostarczanych
przez certyfikowanych dostawców usług zaufania: aplikacji ProCertum smartsign –
dostawca usługi zaufania Assecco Data Systems S.A. oraz przez stronę
www.weryfikacjapodpisu.pl udostępnioną przez certyfikowanego dostawcę usługi
zaufania Madcom S.A, dały rezultat negatywny, uniemożliwiający zweryfikowanie
złożonego podpisu i potwierdzenie, że złożony przez Wykonawcę podpis jest ważny
i można go uznać za podpis elektroniczny”.

wyrok KIO z dnia 27 września 2021 r. (KIO 2464/21)



Obowiązek wykonawcy

Krajowa Izba Odwoławcza podkreśla, że to wykonawca powinien wykazać, że
podpis zaufany złożony przez niego na dokumencie oferty był prawidłowy.

„O ile udowodnienie, że system ePUAP bądź błędy Zamawiającego doprowadziły
do uszkodzenia podpisu, prawdopodobnie leżało poza realnym
zasięgiem Odwołującego, o tyle dysponował on lub powinien dysponować
możliwością wykazania, że dokument oferty został przez niego prawidłowo
podpisany. Odwołujący złożył ofertę Zamawiającemu 13 stycznia 2022 r.,
następnie ofertę tą wycofał i złożył ponownie 14 stycznia. Odwołujący w treści
odwołania przyznał przy tym, że oferta przesłana 14 stycznia była tym samym
plikiem, z tym samym podpisem co wersja z 13 stycznia. Tym samym Odwołujący
zdawał sobie sprawę ze znaczenia, jakie miało zachowanie pliku do własnej
dyspozycji – w przeciwnym wypadku Odwołujący złożyłby 14 stycznia nowy plik
oferty bądź ten sam, ale podpisany na nowo. Nic takiego nie miało jednak miejsca
– Odwołujący przesłał Zamawiającemu ten sam, podpisany 13 stycznia plik”.



Obowiązek wykonawcy (2)

„Z tego też względu Izba uznała, że wobec doświadczenia życiowego mało
prawdopodobnym jest, by Odwołujący pozbył się ze swoich zasobów tego
pliku oferty na dalszym etapie postępowania. Dlatego też Izba uznała, że
Odwołujący był w stanie w łatwy sposób wykazać, że wadliwość podpisu nie
była spowodowana okolicznościami, które leżały po jego stronie.
Wystarczyło złożyć wraz z odwołaniem oryginalny plik zawierający
podpisaną podpisem zaufanym ofertę w wersji z 13 lub 14 stycznia 2022 r.
w postaci, jaką Odwołujący przesłał na platformę ePUAP. Jeżeli do
uszkodzenia podpisu doszłoby z winy platformy ePUAP bądź z winy
Zamawiającego, to przecież nie spowodowałoby to uszkodzenia
oryginalnego pliku, który w ocenie Izby nadal winien znajdować się
w dyspozycji Odwołującego. Odwołujący nie złożył jednak takiego dowodu
ani żadnego innego, który miałby świadczyć, że do uszkodzenia
pliku podpisu nie doszło po stronie Odwołującego”.

wyrok KIO z 23 marca 2022 r. (KIO 643/22)



Izba uznała zatem, że w istniejącym stanie faktycznym zamawiający nie ustalił
ponad wszelką wątpliwość, że oferta złożona mu w dniu 14 maja 2021 r. jest ofertą
z podpisem elektronicznym, której integralność została naruszona czy też która
została podpisana podpisem nieposiadającym ważnego certyfikatu.

„Zamawiający ani w uzasadnieniu czynności odrzucenia oferty odwołującego,
ani na rozprawie nie podjął się próby wykazania, że przyczyny techniczne
niepozwalające zaimportować plik do weryfikacji w programie nie powstały
po jego stronie. Izba natomiast wzięła pod uwagę to, że odwołujący
opatrywał tym samym podpisem wszystkie dokumenty składane tego
dnia zamawiającemu wraz z ofertą i te dokumenty przeszły pozytywną
weryfikację. Nadto odwołujący przedstawił zamawiającemu w dacie
31 maja 2021 r. poświadczenie pozytywnej weryfikacji pochodzące od dostawcy
usługi, a także przedstawił logi audytowe wskazujące na kolejność,
termin dokonywania przez pełnomocnika odwołującego czynności związanych
z opatrywaniem dokumentów kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi”.



„Zamawiający w rzeczywistości skupił się wyłącznie na tym, że podstawowa
weryfikacja podpisu nie przyniosła pozytywnego rezultatu, nie podejmując się
nawet próby ustalenia przyczyn tego stanu rzeczy. Izba nie neguje, że zamawiający
użył kilku programów do weryfikacji, jednak nie ustalił w ocenie Izby w sposób
niebudzący wątpliwości powodów braku pozytywnej weryfikacji. Sam fakt, że
pojawił się znak zapytania na miejscu złożenia podpisu kwalifikowanego nie dawał
w ocenie Izby informacji o tym, że nie jest to prawidłowy podpis kwalifikowany.
Również okazana na rozprawie przez zamawiającego informacja z Pro Certum
wskazywała jedynie na to, że nie jest to prawidłowy plik podpisu, natomiast
powodu nieprawidłowości tego pliku nie da się na tej podstawie ustalić.
Natomiast odwołujący wykazał, że składał szereg tych samych podpisów
w niewielkiej odległości czasowej u tego samego zamawiającego zweryfikowanych
pozytywnie, pozyskał poświadczenie od dostawcy usługi, że podpis na formularzu
ofertowym będący w posiadaniu odwołującego przechodzi pozytywną
weryfikację. W ocenie Izby te okoliczności powodują, że nie można w sposób
jednoznaczny ustalić, dlaczego tylko plik znajdujący się na platformie zakupowej
zamawiającego nie daje się zwalidować”.

wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 sierpnia 2021 r. (KIO 2051/21)



Koniecznie przeprowadzenie walidacji

Zdaniem KIO konieczne jest przeprowadzenie walidacji.

„Z przywołanych przepisów jasno wynika, że przyjęcie oświadczenia
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wymaga walidacji
podpisu w celu stwierdzenia skuteczności złożenia oświadczenia. Tak też
uczynił zamawiający, który zachowując należytą staranność, wykorzystał
w tym celu trzy programy, w każdym przypadku uzyskując negatywny
wynik walidacji.

W tym stanie rzeczy brak jest jakichkolwiek podstaw do zarzucania
zamawiającemu naruszenia art. 87 ust. 1 Pzp. Wynik walidacji był
jednoznacznie negatywny i jakiekolwiek wyjaśnienia ze strony odwołującego
nie mogły zmienić tego stanu rzeczy”.

wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 czerwca 2021 r. (KIO 242/21)



To znaczy jaki? (2) 

1. każdy dokument, oświadczenie, osobny plik;

2. oferta osobno, pozostałe oświadczenia łącznie;

3. spakowana „paczka”;

4. Czy jeśli oświadczenie ma kilka miejsc na podpis – to w każdym z nich
powinien być „zagnieżdżony” podpis?

5. …



„Podpis elektroniczny dotyczy (…) danych jako takich, a nie plików bądź
dokumentów. Zatem niezależnie od tego, czy dojdzie do podpisania każdego
pliku z osobna, kilku oświadczeń bądź dokumentów znajdujących się
w jednym pliku, czy wszystkich plików łącznie poprzez podpisanie pliku
skompresowanego, należy uznać, że podpis złożony pod zestawem
oświadczeń bądź dokumentów znajdujących się w jednym pliku lub zestawem
plików obejmuje całość zawartych w nim danych”.

wyrok KIO z dnia 5 marca 2020 r. (KIO 296/20, KIO 297/20)



Dziękuję za uwagę

Magdalena Michałowska


