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AKADEMIA ZAKUPOWA
cykl szkoleń dla Zespołu i Managerów

Inspirujemy  &  Motywujemy  &  Wspieramy dokonania



Założony w 1999 roku przez Dariusza Tarczyńskiego, twórcę metody Nieinwazyjnej Analizy 

Osobowości (NAO), opartej na oryginalnych 

i niezwykle skutecznych technikach  poznania cech osobowości człowieka poprzez interpretację 

wyglądu i kontekstową analizę wypowiedzi.

Od  20 lat z sukcesem szkolimy i motywujemy zespoły pracownicze, menedżerów oraz kadrę 

zarządzającą w zakresie umiejętności personalnych i kompetencji zawodowych. Wiedzę i 

doświadczenie trenerskie przekładamy na tworzenie zintegrowanych i produktywnych zespołów, 

kształcenie liderów sprzedaży, rozwój umiejętności menedżerskich w kierowaniu i zarządzaniu.

Nasze główne obszary działalności to:
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▪ SZKOLENIA ▪ CONSULTING ▪ COACHING



Do wybranych szkoleń włączyliśmy techniki NAO (Nieinwazyjnej Analizy Osobowości),  podnosząc 

wartość znanych projektów szkoleniowych   o umiejętności niestandardowe, a zarazem niezwykle 

przydatne w zarządzaniu relacjami w zespołach na wszystkich poziomach zarządzania, 

wspierające negocjacje i sprzedaż umiejętności.

PROWADZIMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH 

ORAZ SZKOLENIA DLA FIRM I KORPORACJI W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM.  

W niniejszej  ofercie przedstawiamy propozycję cyklu szkoleń wzmacniających kompetencje 
zespołu oraz managerów  w ramach projektu AKADEMIA ZAKUPOWA

Przedstawione w dalszej części oferty programy  szkoleń  nakierowane są na rozwijanie m.in. umiejętności 
komunikacji optymalizacji działań w sytuacji stresu i asertywności oraz umiejętności managerskich w  zakresie 
kluczowych  zadań i obowiązków managera, które decydują o jego sukcesie w codziennej pracy, takich jak: 
organizowanie, planowanie, monitorowanie przebiegu i efektów pracy, delegowanie i zarządzanie zespołem i 
sytuacją konfliktową.  Skupimy się również na wzmacnianiu i trenowaniu  umiejętności liderskich w obszarze 
komunikacji, prowadzenia spotkań i trudnych rozmów , radzenia sobie w sytuacji stresu oraz zarządzania 
zmianą. 
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Tematyka szkoleń NAO Insytut

WARSZTATY DLA CAŁEGO ZESPOŁU:

▪ KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA RELACJI 

▪ OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ W SYTUACJI STRESU I ASERTYWNOŚĆ
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Tematyka szkoleń NAO Insytut

WARSZTATY DLA MANAGERÓW:

▪ KOMUNIKACJA I BUDOWANIE ZWYCIĘSKIEGO ZESPOŁU

▪ UMIEJĘTNOŚCI LIDERA KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM

▪ ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

▪ ZARZĄDZANIE POPRZEZ CELE
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Tematyka szkoleń NAO Insytut

WARSZTATY DLA MANAGERÓW cd.

▪ ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

▪ POZAFINANSOWE FORMY MOTYWOWANIA

▪ ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
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Szkolenia prowadzimy metodą warsztatową, w formie treningu umiejętności, z wykorzystaniem 

aktywnych form dydaktycznych. Treści realizujemy poprzez:

▪ wykład poparty przykładami ilustrującymi omawiane zagadnienia oraz prezentację 

multimedialną obejmującą treści szkolenia

▪ trening umiejętności podlegający na bieżąco analizie i weryfikacji błędów

▪ wymianę doświadczeń i dyskusję uzupełniającą studium przypadków

Potencjał naszej kadry w zakresie wiedzy, doświadczenia trenerskiego, oraz trafności doboru 

technik i problematyki adekwatnie do potrzeb uczestników szkolenia , gwarantuje wysoką 

skuteczność realizowanych przez nas warsztatów, a sposób prowadzenia szkoleń motywuje 

uczestników szkolenia do natychmiastowego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności 

w praktyce.

Zapraszamy do współpracy!
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WARSZTATY DLA CAŁEGO ZESPOŁU



Dzięki temu szkoleniu uczestnicy:

▪ poznają  przyczyny problemów z komunikacją i nauczą się je rozpoznawać

▪ rozwiną umiejętność wyrażania swoich myśli oraz przekazywania informacji w sposób prosty i 
precyzyjny, 

▪ rozwiną umiejętność aktywnego słuchania, oraz  umiejętność przyjmowania i udzielania 
informacji zwrotnej.

▪ wypracują standard komunikacji z Klientem

▪ poprzez korzystanie z  profesjonalnych  narzędzi  i standardów komunikacji będą tworzyć zarówno 
dobre relacje z Klientem jak  i pozytywną atmosferę w pracy

▪ będą bardziej zmotywowani , zyskają nowe spojrzenie na dotychczasowe zadania i obowiązki w 
pracy

PROGRAM I (8 jednostek dydaktycznych)

KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA RELACJI
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W programie:

1. Komunikacja jako narzędzie porozumienia i budowania zaufania 

- Profesjonalne prowadzenie dialogu (wstęp, rozwiniecie, zakończenie)

- Na czym polega umiejętne słuchanie, jak mówić by klient słuchał, jak umiejętnie zadawać 
pytania (parafraza, pytania otwarte, zamknięte, sugerujące i naprowadzające)  

- Znaczenie komunikacji niewerbalnej dla wzmocnienia siły komunikatu – gesty, mimika, głos, 
kontakt wzrokowy, postawa, zachowania przestrzenne

- Wyodrębnienie i przećwiczenie umiejętności psychologicznego przygotowania do rozmów 
(dbałość o profesjonalny wizerunek, budowanie samomotywacji, nastawienie emocjonalne do 
rozmowy)

PROGRAM I (8 jednostek dydaktycznych)

KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA RELACJI
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W programie:

2. Feedback

- Zasady przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej

- Budowanie zrozumiałych komunikatów (grupowanie informacji, wiadomości priorytetowe )

3. Budowanie standardu komunikacji z Klientem oraz w zespole

- Wspólne wypracowanie standardu skutecznej komunikacji z Klientem oraz w zespole

PROGRAM I (8 jednostek dydaktycznych)

KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA RELACJI
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W programie:

PROGRAM II (8 jednostek dydaktycznych)

OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ W SYTUACJI STRESU I ASERTYWNOŚĆ 

1. Stres dobry, czy zły?
- Emocje jako system wczesnego ostrzegania 

- Identyfikacja własnych objawów i źródeł stresu. 

- Stresogeny - jak je rozpoznawać, redukować i eliminować 

- Skutki stresu krótkotrwałego i długotrwałego

- Naturalne reakcje obronne w sytuacji nadmiernego stresu
2. Strategie radzenia sobie ze stresem i profilaktyka stresu

- Rola przekonań w radzeniu sobie ze stresem. Przekonania i stereotypy, jako wewnętrzne 
„wzmacniacze” stresu - jak je przełamać?

3. Trening radzenia sobie w sytuacji  stresu 
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W programie:

PROGRAM II (8 jednostek dydaktycznych)

OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ W SYTUACJI STRESU I ASERTYWNOŚĆ 

3. Asertywna komunikacja jako narzędzie budowania dobrych relacji i rozwiązywanie sytuacji 

konfliktowych
- Czym jest asertywność? Czy jestem asertywny/asertywna? - wprowadzenie

- Cechy asertywnego komunikatu
- Sposoby skutecznego wyrażania własnego zdania, opinii i przekonań 

- Formułowanie konstruktywnej krytyki

- Emocje "pozytywne" i "negatywne" i ich wpływ na tworzenie się relacji między ludźmi

-Jak radzić sobie z krytyką? Jak mówić „nie”? Jak wyrażać prośby i oczekiwania? (dyskusja 

sterowana)

stresu
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W programie:

PROGRAM II (8 jednostek dydaktycznych)

OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ W SYTUACJI STRESU I ASERTYWNOŚĆ 

4. Strategie radzenia sobie ze stresem i profilaktyka stresu

- Rola przekonań w radzeniu sobie ze stresem. Przekonania i stereotypy, jako wewnętrzne 
„wzmacniacze” stresu - jak je przełamać?

5. Trening radzenia sobie w sytuacji  stresu 
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WARSZTATY DLA MANAGERÓW



W programie:

PROGRAM I (8 jednostek dydaktycznych)

KOMUNIKACJA I BUDOWANIE ZWYCIĘSKIEGO ZESPOŁU 

1. Zasady profesjonalnej komunikacji 

- (na czym polega umiejętne słuchanie, znaczenie parafrazy, jak umiejętnie zadawać pytania 
(pytania otwarte, zamknięte, sugerujące i naprowadzające), asertywne formułowanie próśb

2. Jak stworzyć efektywną sieć komunikacji w zespole?

- Poziomy i kierunki przekazywania informacji (komunikacja przełożony-podwładny, przepływ 
informacji w zespole i poza zespołem)

- FEEDBACK. Zasady przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej

- Budowanie zrozumiałych komunikatów (grupowanie informacji, wiadomości priorytetowe )
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W programie:

PROGRAM I (8 jednostek dydaktycznych)

KOMUNIKACJA I BUDOWANIE ZWYCIĘSKIEGO ZESPOŁU 

3. Podstawowe zasady funkcjonowania zespołu (wprowadzenie)
- Czym jest zespół?

- Cechy efektywnego zespołu

4. Etapy rozwoju zespołu
- Formowanie

- Docieranie

- Normowanie

- Działanie
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PROGRAM I (8 jednostek dydaktycznych)

KOMUNIKACJA I BUDOWANIE ZWYCIĘSKIEGO ZESPOŁU 

5. Jak stać się najlepszym zespołem?

- Kto tu dowodzi? Świadomość roli zespole
- Dobry plan, dobrze zdefiniowane cele pracy zespołowej , moje  zadania

- Komunikacja otwarta, wspierająca, motywująca
- Pragnienie odniesienia sukcesu  

- Rozwój i uczenie się zespołu. Elastyczność wobec zmian , wprowadzanie ulepszeń.

Podsumowanie -dlaczego warto być dobrym zespołem? 
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PROGRAM II (8 jednostek dydaktycznych)

UMIEJĘTNOŚCI  LIDERA KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM

1. Sztuka tworzenia wizerunku i budowania autorytetu 
- Reguła 3x20

- Komunikacja niewerbalna  – gesty, mimika, głos, kontakt wzrokowy, postawa, zachowania 

przestrzenne

- Kilka prostych sposobów na zwiększenie pewności siebie i siły oddziaływania na innych za pomocą 

komunikacji niewerbalnej

- Znaczenie poczucia własnej wartości w budowaniu wizerunku Lidera (moje mocne i słabe strony)

2. Przygotowanie spotkania z zespołem-strona merytoryczna
- Zakontraktowanie uczestników na początku spotkania

- Przedstawienie  celów, programu, zasad i harmonogramu oraz oczekiwanych efektów spotkania

- Forma spotkania, podział zadań w trakcie zebrania – protokołowanie, zabieranie głosu
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PROGRAM II (8 jednostek dydaktycznych)

UMIEJĘTNOŚCI  LIDERA KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM

3. Umiejętności Lidera prowadzącego spotkanie
- Wizerunek zewnętrzny prowadzącego

- Otoczenie prowadzącego – lokalizacja, czas, miejsce, pora

- Rola komunikacji niewerbalnej – ciało, gesty, pozycja, zarządzanie przestrzenią

- Znaczenie sposobu mówienia – ton, intonacja, brzmienie, tempo, pauza, emocje w głosie

- Budowanie zrozumiałych komunikatów (grupowanie informacji, wiadomości priorytetowe )

- Dobór słów i zwrotów - wzmacniające przekaz i osłabiające przekaz

- Feedback - zasady przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej

4. Trudne rozmowy

- W jaki sposób rozmawiać o trudnych sprawach i przekazywać informacje niełatwe do przyjęcia 
przez zespół

- W jaki sposób komunikować zespołowi o oczekiwaniach, jak proponować rozwiązania, aby nie 

tworzyć napięć i sytuacji konfliktowych? 
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PROGRAM III (8 jednostek dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

1. Konflikt - wprowadzenie
- Definicje konfliktu

- Rodzaje konfliktów

- Źródła i przyczyny konfliktów. 

- Najczęstsze przyczyny, przejawy i skutki konfliktów w miejscu pracy

2. Destrukcyjna i konstruktywna rola konfliktu
- Postawy w sytuacji konfliktowej i ich konsekwencje
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PROGRAM III (8 jednostek dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

3. Rola szefa w sytuacji konfliktu w zespole

- Prewencyjne i eskalacyjne kierowanie konfliktem
- Sposoby dochodzenia do porozumienia 

- Wychodzenie z konfliktu poprzez ukierunkowanie na 

poszukiwanie rozwiązań

- Techniki komunikacyjne sprzyjające zapobieganiu 

i rozwiązywaniu konfliktów

- Profilaktyka sytuacji konfliktowych - sposoby zapobiegania konfliktom i ich 

destrukcyjnemu wpływowi
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„Sukces to nie kwestia wrodzonego talentu,

błyskotliwej inteligencji ani szczęścia. 

Sukcesy odnoszą ludzie przekonani o tym,

że wciąż mogą się wiele nauczyć”

- Carol Dweck

PROGRAM IV (8 jednostek dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
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W programie:

Dlaczego warto efektywnie zarządzać? 
(wprowadzenie w zagadnienie zarządzania przez cele i delegowanie zadań) 

▪ Manager i jego rola w zespole. 

▪ Style zarządzania – mój indywidualny styl zarządzania

1.Znaczenie planowania dla uzyskania wysokiej efektywności działania zespołu
▪ Organizowanie pracy – podział zadań i integracja działań wykonanych;

▪ Wymiana informacji i integracja działań;

▪ Cele osobiste a cele przedsiębiorstwa

PROGRAM IV (8 jednostek dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
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PROGRAM IV (8 jednostek dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

2.Uzgadnianie celu jako proces :

▪ Informacja o celach.

▪ Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy.

▪ Opracowanie planu celów etapowych

▪ Określenie kryteriów sprawdzania celów. 

▪ Identyfikacja wykonawcy z realizowanymi celami jako czynnik motywujący 

3.Trening wyznaczania celów:

▪ Określenie celu w kategoriach ogólnych 

▪ Pełne sformułowanie celu, przewidywanych problemów i standardów oceny realizacji; 

▪ Analiza według kryteriów SMART

▪ Analiza koordynacji celów indywidualnych i zespołowych z celami Firmy

▪ Przeformułowanie celów i nadanie im ostatecznej postaci.
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1. Zasadnicze reguły planowania  działań  w czasie 

(reguła Pareto, typologia Eisenhowera) i delegowania zadań

- Priorytety – ich znaczenie, metody identyfikowania i koncentracji na ich realizacji

PROGRAM V (8 jednostek dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

2. Planowanie czasu pracy
- Określenie planów długo- i krótkoterminowych.

- Praca z „terminarzem”.

-Optymalizacja czasu pracy, wynajdowanie „złodziei czasu”.

- Naturalny rytm działania i jego wykorzystanie dla podniesienia efektywności;

- Działanie pod presją czasu - radzenie sobie ze stresem sytuacyjnym
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3 Kontrola przebiegu realizacji celów
-Monitoring 

-Rozliczanie osiąganych celów.

W programie:



PROGRAM VI (8 jednostek dydaktycznych)

POZAFINANSOWE FORMY MOTYWOWANIA

1. Wprowadzenie
- Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą - jakie potrzeby ludzie zaspokajają 

poprzez pracę? 

2. 8 najważniejszych typów czynników motywacyjnych: finansowe, poczucie bezpieczeństwa, 
atmosfera i relacje z innymi, prestiż, , wyzwania i ciekawe obowiązki zawodowe, wpływ na decyzje, 

awans)

3. Zarządzanie poprzez motywowanie
- Moja postawa jako szefa ( co motywuje mnie , czy moi pracownicy mają te same motywacje? Jak 

mój sposób zarządzania wpływa na motywację pracowników, które moje zachowania motywują, a 

które demotywują?)
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PROGRAM VI (8 jednostek dydaktycznych)

POZAFINANSOWE FORMY MOTYWOWANIA

4. Skuteczne narzędzia motywowania pozafinansowego 

- Mówienie językiem korzyści
- Stawianie jasnych celów i oczekiwań 

- FEEDBACK - zasady przyjmowania i    udzielania informacji zwrotnej 

- Zasady przekazywania wiadomości (złych i dobrych)

- Nagrody i kary (jak działają? Kogo, za co, kiedy je stosować?)

5. Delegowanie zadań i poczucie    odpowiedzialności – jak delegować odpowiednie zadania 

odpowiednim osobom w odpowiednim czasie?
- Powody delegowania zadań

- 6 poziomów delegowania
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PROGRAM VI (8 jednostek dydaktycznych)

POZAFINANSOWE FORMY MOTYWOWANIA

6. Jak wzbudzić motywację do osiągania celów ? TEORIA CELÓW (E.Locke)

- Priorytety
- Identyfikacja kluczowych obszarów odpowiedzialności

- Określanie mierników realizacji celów

- Uzgadnianie celu jako proces budowania zaangażowania 
- Komunikacja celów- przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy informującej o celach
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PROGRAM VII (8 jednostek dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
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„Postęp jest niemożliwy bez zmiany,

a ci którzy nie mogą zmienić swoich

umysłów, nie mogą zmienić niczego”

George Bernard Shaw



1. Zarządzanie zmianą to proces

- Czym jest zmiana? (wprowadzenie)

- Kiedy zmiana jest potrzebna?

PROGRAM VII (8 jednostek dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

2. Psychologiczne aspekty zmiany
-Typowe reakcje pracowników, menedżerów, szefów przedsiębiorstw i korporacji 

- Emocjonalne koszty zmiany 

- Elastyczność postępowania jako niezbędny warunek ograniczenia negatywnych kosztów zmiany

3. Fazy zmiany wg. Kurta Lewina - ( faza wyparcia, faza oporu, faza prób, faza adaptacji - typowe 
myśli, typowe uczucia, typowe zachowania)
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W programie:



4. Jak usprawnić proces wprowadzania zmiany?
- Plan zmiany i zadania priorytetowe

- Emocje i konflikty pojawiające się wobec zmiany ( skąd się biorą, jak sobie z nimi radzić)

- Jak reagować na trudne sytuacje i opór wobec zmian?

- Sztuka komunikowania - jak wykorzystać komunikację perswazyjną dla osłabienia oporu  i 

zminimalizowania negatywnych reakcji wobec zmian?

- Wzbudzanie zaangażowania w proces zmian i budowanie akceptacji dla zmiany. 

PROGRAM VII (8 jednostek dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

5. Budowanie  kultury LEAN (Kaizen) w organizacji. 
- Filozofia korzystnej zmiany

- Postrzeganie zmiany jako korzystnej z perspektywy zarówno rozwoju firmy jak i pracowników
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Prowadzący: Dr Dariusz Tarczyński

Założyciel i dyrektor Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości. 

Twórca oryginalnych metod analizy osobowości na podstawie 

interpretacji wyglądu i wypowiedzi.  

Autor książek: „Jak odczytać człowieka z wyglądu”, „Zrozumieć 

człowieka z wyglądu”, „Psychografologia”, „Słowa klucze” oraz 

wielu artykułów poświęconych komunikacji interpersonalnej i 

technikom nieinwazyjnej analizy osobowości oraz psychologii 

biznesu.

Ekspert w dziedzinie mowy ciała, komunikacji i autoprezentacji, 

wielokrotnie zapraszany do programów TVN, TVP 1, TVP 2, TV Polsat 

Biznes. Pomysłodawca, realizator i prowadzący cykl programów  

„BUSINESS MENU - BIZNESMENI” emitowanych w TV Polsat Biznes.
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Od 2004 roku współpracuje z uczelniami wyższymi prowadząc 

wykłady i warsztaty z zakresu komunikacji, psychologii biznesu 

i zarządzania: 

▪ Podyplomowe Studium Negocjacji przy UMSC w Lublinie (2004- 2006),

▪ Wyższa Szkoła Psychologii i Zarządzania w Łodzi (2006-2008),    

▪ Podyplomowe Studium Doradztwa Personalnego przy SOP w Łodzi (2006-2008), 

▪ Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania  w Łodzi (2006- 2010),

▪ Wyższa Szkoła Bankowości w Poznaniu (2008-2010),   

▪ Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 

▪ Studia Podyplomowe NLP i Coachingu w Łodzi i w Krakowie (2013))

Wykładowca etatowy w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi 

(2015 – nadal)

Prowadzący: Dr Dariusz Tarczyński
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Psycholog biznesu,  trener, coach.  Specjalizuje się w prowadzeniu 

szkoleń wzmacniających kompetencje kadry kierowniczej 

i zarządzającej (np.. „Zarządzanie i kierowanie zespołem”, 

„Budowanie efektywnego zespołu” „Pozafinansowe 

motywowanie” , „Zarządzanie przez cele i delegowanie”, „Trening 

osiągania celów”, „Zarządzanie zmianą”, „Zarządzanie sytuacją 

kryzysową” oraz warsztaty wprowadzające do optymalizacji 

procesu LEAN , Kaizen.).

Szkoli zespoły sprzedażowe („Techniki sprzedaży”, „Skuteczne 

negocjacje”, „Rozmowa handlowa i techniki wpływu”).  Prowadzi 

warsztaty z zakresu komunikacji, autoprezentacji , wystąpień 

publicznych . Negocjator, doradca w kreowaniu wizerunku 

polityków, przedsiębiorców. 

Prowadzący: Dr Dariusz Tarczyński
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AXA , 

Bakalland S.A., 

Dell Sp. z o.o., 

Emmerson Direct Communication, 

Euler Hermes Polska, 

Good Food Products sp. z o.o.,  

Kolporter S.A., 

Kongsberg Automotive, 

Kuratorium Oświaty w Kielcach  

Leroy Merlin Polska sp. z o.o., 

Ministerstwo Środowiska, 

Grupa Paradyż, 

PARP,  

Polfa S.A., 

PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział 

w Solinie, 

Philips, 

PKN Orlen, 

Polskie Linie Lotnicze LOT, 

PZU, 

Słuchmed, 

Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.,  

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 

Gdańsk, 

Urząd Miasta Łodzi, 

Urząd Miasta Lublin, 

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski, 

Volkswagen Polska, Volvo. 

Prowadzący: Dr Dariusz Tarczyński

Prowadził szkolenia m in. dla: 
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Zaufali nam:
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Zaufali nam:
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URZĄD MIASTA 
SKIERNIEWICE

URZĄD MIASTA 
PIOTRKOWA

TRYBUNALSKIEGO

URZĄD MIASTA 
LUBLINA

URZĄD MIASTA 
ŁODZI


