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Warszawa, Styczeń 2016 r.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
 

poniżej prezentujemy szkolenie nt. „Inspiracja do zmiany”, które możemy dla Państwa zorganizować. 
Program jest jedynie propozycją, kolejnym krokiem będzie spotkanie z Państwem w celu omówienia warsztatu 
w kontekście Państwa wyzwania biznesowego. Podczas spotkania uzgadniamy cel i zakres szkolenia oraz metodę 
badania potrzeb, jaką zastosujemy przed przystąpieniem do realizacji szkolenia. Omawiamy także wszelkie 
założenia i warunki współpracy, aby podejmowane przez nas działania były zgodne z oczekiwaniami klienta. 

 
Dokładamy wszelkich starań, aby realizowane przez nas  działania rozwojowe, przynosiły jak największe 

korzyści dla Uczestników szkolenia oraz Organizacji, w której pracują. Zapraszamy do zapoznania się z propozycją 
warsztatu. 
 
 
 
 
 
        Zespół Akademii Biznesu MDDP 
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N A S Z E  P O D E J Ś C I E  D O  R E A L I Z A C J I  W Y Z W A Ń  R O Z W O J O W Y C H

 

Każde szkolenie, czy projekt rozwojowy jest przez nas starannie przygotowany. Cały proces od etapu 
przygotowania do jego zakończenia  jest wspierany przez Project Managera i trenera Akademii Biznesu MDDP.  
Poniżej przestawiamy nasz model działania. 
 

 

 
 
 
 

 DZIAŁANIA POSZKOLENIOWE 

 

Zadanie wdrożeniowe - mające na celu zwiększenie efektywności stosowania w codziennej pracy technik 
doświadczonych na szkoleniu. Uczestnicy otrzymają ćwiczenie do wykonania w określonym czasie. 
Ćwiczenie jest adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych. Omówienie stopnia realizacji zadań może 
nastąpić poprzez konsultacje telefoniczne lub mailowe trenera z uczestnikami.  
Rekomendowaną opcją przez Akademię Biznesu MDDP jest przeprowadzenie warsztatu Follow up (1 dzień) ok. 3-
4 tygodnie po szkoleniu - mający charakter powtórzeniowy, który stwarzałby szansę na lepsze ugruntowanie 
wiedzy przez uczestników, po indywidualnym przyswojeniu wiedzy i umiejętności ze szkolenia podstawowego. 
Ponadto umożliwiłoby omówienie napotkanych problemów/wątpliwości w trakcie wykonania zadania 
wdrożeniowego. 
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P R O P O Z Y C J A  S Z K O L E N I A

 

INSPIRACJA DO ZMIANY –  BY CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ  

 
 CEL SZKOLENIA  

 

Zwiększenie umiejętności przystosowywania się do dynamiki ciągłych zmian. 
 
Podczas spotkania uczestnicy zdobędą umiejętności przewidywania i radzenia sobie z oporem powstającym 
wobec wprowadzanej zmiany. Szkolenie, pokazuje jak osiągać założone cele nie ulegając naturalnemu oporowi 
i wewnętrznemu konfliktowi doprowadzając do zmiany własnej postawy. 
 
Zaletą szkolenia jest praca na konkretnych przykładach wynikających z doświadczenia trenera, utrzymywanie 
ciągłej aktywności uczestników oraz przemyślany dobór ćwiczeń, dzięki czemu uzyskujemy dużą skuteczność 
wdrażania nabywanych  umiejętności.  
 
Na zakończenie warsztatu pojawią się wnioski dotyczące wprowadzenia strategii zmiany w swoim życiu, pracy – 
uwzględniając swój potencjał, możliwości oraz indywidualne cechy wynikające z charakteru i osobowości. 
 

 PROPONOWANE ZAGADNIENIA 
 

1. Po co mamy się zmieniać i o co chodzi z ta całą zmianą ? „Pstryk i zmiana” 

 Czym jest zmiana ? Jak reagujemy na zmiany - fazy wprowadzanych zmian. 

 Opór przed zmianą - dlaczego wolimy to co znane i sprawdzone, choć nie zawsze skuteczne. 

 Zmiana nastawienia kluczem do zwiększenia efektywności współpracy. 

 Zmiany zaczynamy od siebie - podejmowanie wyzwań i inicjatywy w działaniu. 

 Strategie wprowadzania zmian. 
Celem modułu jest pokazanie uczestnikom, że to oni mają wpływ na podejmowane przez siebie decyzje, że warto 
wprowadzać zmiany w swojej postawie i motywować siebie do rozwoju, że praca nad swoim nastawieniem 
ułatwia funkcjonowanie. Pokażemy jak przełamywać swój wewnętrzny opór przed zmianą i jak radzić sobie 
z własnymi ograniczeniami w postawie. 
 

2. Psychologia osiągnięć, czyli rola naszej automotywacji we wprowadzaniu zmiany. Nawyki i przekonania. 

 Poprawny monolog wewnętrzny – potrzeby, normy, decyzje. 

 Co nas motywuje ? 

 Źródła pozytywnego nastawienia. 

 Zmiana myślenia – błędy myślowe. 

 Zmiana nawyków i przekonań. 

 „Nie oceniaj – analizuj”.  

 Samodoskonalenie się (co można a co warto zmieniać). 

 Świadomość swoich kompetencji. 

 Budowanie pewności siebie. 

 Ocena własnej efektywności oddziaływania na innych ludzi – świadomość własnych możliwości 
i ograniczeń, w tym mocnych i słabych stron, analiza tzw. SWOT. 

W module uczestnicy uświadomią sobie, że w każdym  drzemią  ogromne talenty i możliwości, których często nie 
uświadamiają sobie i przez to nie wykorzystują. Poznają swoje nawyki i nauczą się je zmieniać. 
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3. Rozwijanie własnych kompetencji i ich wpływ na samorozwój – samodoskonalenie się oraz zwiększanie 
własnej efektywności. Emocje i empatia. 

 Samodoskonalenie się (co można zmieniać, a co warto zmieniać). 

 Świadomość własnych możliwości i ograniczeń - moje JA (Okna Johari). 

 Rola optymizmu i metody wzbogacania własnego potencjału. 

 Rola i znaczenie empatii w biznesie  (wyniki najnowszych badań). 

 Inteligencja emocjonalna i samoświadomość menadżera. 

 Emocje własne i innych. 

 Zarządzanie emocjami. 

 Budowanie środowiska, w którym szanowane są emocje. 

 Analiza i wykorzystanie własnych emocji i umiejętność ich wykorzystywania do skuteczniejszego działania 
na polu zawodowym. 

 Analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji, jako sygnałów do dokonywania konstruktywnych zmian. 
Celem modułu jest pokazanie uczestnikom, jak ważny jest ciągły rozwój własnych kompetencji, praca nad sobą 
i swoimi emocjami.  
 

4. Metaprogramy – różnorodność ludzkich charakterów z jakimi mamy kontakt na co dzień w oparciu 
o psychologię osobowości.  

 Kim jestem JA, w obliczu zmieniającego się świata ..?   

 Wrodzone „talenty”  moje i innych wynikające z indywidualności. 

 Jakich używać argumentów i jak wywierać wpływ by osoba podjęła oczekiwane działania.  

 Dopasowanie własnego typu osobowości do typu rozmówcy. 

 Typ osobowości a nastawienie do zmiany. 
Celem tego modułu jest nabycie umiejętności komunikowania się z różnym typem osobowości. Dopasowując swój 
przekaz do typu osobowości rozmówcy. Uczestnicy poznają przyczyny swojej prokrastynacji (odkładanie, 
odwlekanie działań) oraz nauczą się z nią radzić, dzięki czemu znacznie wzmocnią swoje zaangażowanie 
w wykonywanie codziennych obowiązków. Uczestnicy dzięki testowi na typ osobowości, poznają swoje naturalne 
predyspozycje komunikacji.  
 

5. Cele zawodowe – jak wyznaczać i jak osiągać założone cele, prowadzące do zmiany. 

 Entuzjazm i zaangażowanie. 

 Siła wizji i wielkość celów. 

 Wytrwałość i konsekwencja wprowadzania zmiany. 

 Siła wizji i wielkość celów. 

 Decyzje i wyznaczanie celów. 

 Parametry poprawnie wyznaczonych celów. 

 Poprawnie sformułowany cel. Dlaczego nasze postanowienia noworoczne często bywają skazane na 
porażkę na samym początku ? 

 Wizualizacja celu – sposób na sukces w życiu zawodowym i prywatnym. 
Celem tego modułu jest nabycie umiejętności poprawnego wyznaczania celów i ich realizacji. Uczestnicy poznają 
metody precyzyjnego określania swych celów. Nauczą się konsekwencji i zmiany nawyków swych działań. 
W podsumowaniu modułu zostanie zaprezentowany krótki film animowany na podstawie bestselleru Spencera 
Johnsona „Kto ukradł mój ser”.  
 

6. Warsztat – Czy zmiany są potrzebne w naszej firmie? 

 Etapy rozwoju firmy – na jakim etapie wprowadzać zmiany? 

 Analiza pola sił – wypracowanie przez zespoły wdrożeń zmian jakościowych. 
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Celem modułu jest wypracowanie przez uczestników propozycji zmian, jakich chcieliby dokonać w firmie. 
Uczestnicy sami doświadczą i zaangażują się w proces wprowadzania zmian.  
 

7. Zarządzanie zmianą to pobudzanie pracowników do podejmowania działań. Angażowanie innych 
w  zmianę. 

 Jak uczą się dorośli? 

 Optymalne warunki do zmiany u dorosłych. 

 Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa wprowadzanej zmiany w zależności od płci, wieku 
i doświadczenia. 

 Co jest przyczyna oporu przed zmianą? Jak radzić sobie z oporem wśród pracowników. 

 Spójrz na zmianę z innej strony… 

 Motywacja i pobudzanie aktywności pracowników. 

 Metody coachingowe – GROW. 

 Udzielanie informacji zwrotnej pracownikowi. 
Celem modułu jest zdobycie umiejętności wprowadzenia jak najbardziej optymalnych warunków do zmiany 
u pracowników.  
 

8. „Zmiana w 30 dni? – jak to możliwe?” – zapraszamy do gry 
 

W celu praktycznego wykorzystanie nabytych umiejętności, na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzona 
gra strategiczna „Zmiana w 30 dni”. Gra ukazuje potrzebę sprawnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi 
komórkami organizacyjnymi uczestniczącymi w tym samym procesie w celu wzmocnienia efektywności 
podejmowanych przez nie decyzji i działań w procesie zmian. W grze, uczestnicy występują w 4 zespołach, 
z których każdy zajmuje inne miejsce w strukturze organizacyjnej zespołu i ma inną rolę do spełnienia. Każda z tych 
grup dysponuje innymi informacjami dotyczącymi wprowadzenia zmiany co powoduje, że posiada inną 
perspektywę widzenia sytuacji i celu wykonywanego zadania. Gra tworzy hierarchiczną strukturę wraz z typowymi 
w takim przypadku barierami komunikacyjnymi i zróżnicowanym dostępem do informacji, co ma bezpośredni 
wpływ na brak spójności i wzajemnego zrozumienia co do podejmowanych decyzji i działań na poszczególnych 
szczeblach. Uczestnicy są zmuszeni borykać się z różnymi ograniczeniami, poddają analizie założenia i schematy 
myślowe, jakimi się w takich sytuacjach posługują w pracy. 
Duża współzależność celów cząstkowych oraz niezbędna komunikacja między zespołami i podzespołami stanowi 
dla osób realizujących ten projekt duże wyzwanie. 
Omówienie projektu podda swoistej konfrontacji postawy nastawione na rywalizację z postawami nastawionymi 
na współpracę wypracowując w rezultacie kanon postaw i zachowań kreujących środowisko pracy oparte na 
wzajemnym zaufaniu i wsparciu. 
 

9. Podsumowanie tematów, narzędzi, technik poznanych podczas szkolenia. 

 Wypracowanie „Zasad komunikowania i wdrażania zmian w naszej firmie”. 
 

 DZIAŁANIA W TRAKCIE REALIZACJI - METODOLOGIA  

Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod szkoleniowych i technik aktywizujących 
uczestników z uwzględnieniem dynamiki grupowej oraz wykorzystujący studia przypadków. 
Pracujemy metodami, które dają możliwość opanowania nowych umiejętności, zachowań i nawyków w łatwy 
i skuteczny sposób. Szkolenie jest zorientowane na osiąganie pożądanych rezultatów. Kładziemy nacisk na 
myślenie kreatywne i metody integrowania wiedzy z doświadczeniem. Wykorzystujemy doświadczenia 
i umiejętności uczestników wynikające z Ich pracy zawodowej. 
Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu możemy wyróżnić: dyskusja; ćwiczenia grupowe i indywidualne; burza 
mózgów; wymiana doświadczeń; gra strategiczna; feedback; obserwacja; mini wykład interaktywny; role playing. 
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T R E N E R / E K S P E R T

 

  
ANDRZEJ ZDANOWSKI - Trener / Konsultant 
Od kilkunastu lat tworzy i prowadzi zespoły sprzedażowe. Jego atuty to bogate 
doświadczenie i praktyka w zarządzaniu zespołami. Liczne nagrody oraz referencje od 
firm będących liderami rynku potwierdzają jego osiągnięcia oraz ciągłe dążenie do  
realizacji wyznaczanych celów.  
Efekty metod zarządzania zostały docenione m.in. nagrodą Dyrektora Zarządzającego TP 
DiTel w konkursie „Najlepszy Szef”, wyróżnieniem/ nagrodą za wyniki sprzedażowe 
w firmie UNI-FILM Sp. z o.o., nagrodą Zarządu  ANB Sp z o.o.  za efektywność działań.  
Swoim doświadczeniem menadżerskim Andrzej Zdanowski dzieli się na łamach portali 
internetowych i gazet. Za serię artykułów na tematy publicystyczne  został 3-krotnie 
wyróżniony w plebiscycie czytelników SIR.  

 
Wykształcenie i kursy 
Ukończył Wyższą Szkołę Rolniczo – Pedagogiczną w Siedlcach ze specjalizacją agrobiznes. Na swoim koncie ma  
liczne szkolenia i kursy z zakresu sprzedaży. Posiada przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkoleń 
z zakresu sprzedaży, negocjacji, motywacji, sondowania potrzeb, rekrutacji pracowników potwierdzone 
certyfikatami. Ukończył kurs menadżerski z cyklu „Licencja na kierowanie” organizowany przez Wyższą Szkołę 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (prowadzone m.in. przez Zbigniewa 
Nęckiego, Roberta Krolla, Roberta Busztę, Joannę Heidtman i Marka Skałę). Kurs z zakresu coachingu prowadzony 
przez Andrzeja Szulca.  
Na zaproszenie rządu kanadyjskiego odbył w Kanadzie miesięczny kurs trenerski w ramach projektu The Canadian 
International Development Agency oraz The Internacional Livestock Management Schools. Projekt przygotowywał 
uczestników do zarządzania, szkolenia i prowadzenia zespołów.  
 
Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołami – budowania, motywacji 
oraz przywództwa, efektywnej sprzedaży, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz negocjacji handlowych. 
Różnorodność branż w których zdobywał doświadczenie (sprzedaż powierzchni reklamowych, ubezpieczenia, 
windykacja, budownictwo, inwestycje, rolnictwo, usługi i finanse) pozwala trenerowi na elastyczne podejście do 
prowadzonych zajęć i szybkie znalezienie wspólnego języka z uczestnikami. W 2010 roku został wyróżniony 
nagrodą trenerską za efekty pracy.  
Uczestnicy szkoleń podkreślają umiejętność przekazywania aktualnej wiedzy w oparciu o konkretne przykłady oraz 
własne doświadczenie. Trener stawia na praktykę i kształtowanie konkretnych umiejętności wychodząc 
z założenia, że sama wiedza nie wystarczy do osiągnięcia założonego celu. Z tego wynika forma prowadzonych 
szkoleń, która pozwala uczestnikom nabyć i wyćwiczyć  pożądane zachowania. 
Jest autorem wydanego poradnika dla trenerów i menadżerów – Typologia osobowości w praktyce. Pisze 
autorskie programy i materiały szkoleniowe, z których chętnie korzystają inni trenerzy. W TVN CNBC występował 
jako ekspert w temacie organizacji i planowania pracy menadżera. 
Jako prelegent podczas XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Producentów Wód i Napojów poprowadził panel 
pt. „Zarządzanie konfliktem z klientem” (Mikołajki 10.2013r.) 
Prowadzi autorskie szkolenia „Sprzedaż produktów luksusowych i marek premium”.  
By doskonalić swoje  umiejętności i kompetencje w 2013r. ukończył kurs „Trener zmian”  (potwierdzony 
certyfikatem). Zdobytą wiedzę wykorzystuje podczas szkoleń w pracy nad nastawieniem i postawach uczestników.  
Pasjonuje się fotografią, dobrym filmem i uwielbia jazdę rowerem – „nieważne gdzie, byle dojechać”. Celem 
Andrzeja jest przebiegnięcie maratonu.  
Wygrał konkurs na hasło reklamowe dla jednego z czołowych dystrybutorów sprzętu AGD w Polsce. 
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P A K I E T  D O D A T K O W Y C H  K O R Z Y Ś C I   

 

 

 UDZIAŁ W DNIU INSPIRACJI Z AKADEMIĄ BIZNESU MDDP 

 
Bezpłatny cykl spotkań biznesowych, podczas których zaproszeni goście 
mogą wymieniać się wiedzą i poglądami oraz wzajemnie inspirować. 
Spotkania prowadzone są przez wysokiej rangi specjalistów, ekspertów, 
trenerów, konsultantów, praktyków Biznesu. Wydarzenia mają formę 
otwartej dyskusji, która dotyczy głównego tematu spotkania. Tematy oraz 
harmonogramy poszczególnych spotkań są opracowywane w oparciu 
o najnowsze trendy w zarządzaniu i prowadzeniu biznesu. 
 
 
 

 BON RABATOWY O WARTOŚCI - 50%  
 

Wręczymy Państwu bon rabatowy w wysokości 50%, przysługujący do 
zniżki na dowolnie wybrane szkolenie jedno lub dwudniowe, z pełnej 
oferty edukacyjnej Akademii Biznesu MDDP. Data ważności bonu do 
wykorzystania: 31.03.2016 r.  
Bon nie dotyczy ofert szkoleń wyjazdowych.  

 

 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA POSZKOLENIOWE 

 
Oferujemy Państwu miesięczny dostęp do specjalnej skrzynki e-mail: 
ekspert@akademiamddp.pl  liczony od daty przeprowadzonego szkolenia 
zamkniętego, na którą mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania do 
wykładowcy związane z przedmiotem i tematyką zrealizowanego 
szkolenia. 

 

 

 

 6  WYDAŃ MIESIĘCZNIKA TAXFIN.PL DLA DZIAŁÓW FINANSOWYCH  

 
Otrzymają Państwo egzemplarze sześciu ostatnich wydań Miesięcznika 
TaxFin.pl w wersji elektronicznej. Miesięcznik TaxFin.pl to profesjonalne 
wydawnictwo księgowe, poruszające w swych opracowaniach tematykę  
rachunkowości, podatków, finansów, prawa oraz podające najnowsze 
orzecznictwo NSA i WSA. Z miesięcznikiem TaxFin.pl współpracują najlepsze 
kancelarie prawne i podatkowe, m.in. takie jak:  Deloitte, White & Case, 
MDDP, Baker & McKenzie, TPA Horwath, Stachowicz Ptak, DLA PIPER, 
Wardyński i Wspólnicy, DPPA Audit, ECDDP,  Zarzycki&Wspólnicy. 
 

 

 

 

 

 

mailto:ekspert@akademiamddp.pl
http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/index.htm
http://www.whitecase.pl/
http://www.mddp.pl/
http://www.bakernet.com/BakerNet/default.htm
http://www.tpa-horwath.pl/
http://www.stachowiczptak.pl/
http://www.dlapiper.com/poland/
http://www.wardynski.com.pl/
http://dppa.eu/
http://www.ecddp.pl/
http://www.zarzycki-kancelaria.pl/
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P R O P O Z Y C J A  M I E J S C A  

 

 
 AKADEMIA BIZNESU MDDP 

 

Na Państwa życzenie - Akademia Biznesu MDDP może zapewnić miejsca szkoleniowe w centrum Warszawy –  
w swojej siedzibie  posiadamy klimatyzowane sale szkoleniowe wyposażone w niezbędny sprzęt oraz zapewniamy 
usługi gastronomiczne (całodzienna przerwa kawowa + lunch) dla uczestników szkolenia. Cena wynosi 79 PLN 
netto/osobę/dzień (w cenie jest sala, lunch, przerwy kawowe). 
 

Siedzibą Akademii Biznesu MDDP jest biurowiec Atrium Tower, przy  
Al. Jana Pawła II 25 w Warszawie. 
 
Lokalizacja w samym centrum stolicy była podstawowym wyznacznikiem do 
usytuowania firmy w tym miejscu, mając na względzie jak najlepszy dojazd 
na szkolenia dla naszych Klientów z Warszawy, jak i innych części kraju. 
 
W naszym biurze posiadamy 7 sal konferencyjnych, od 30 m2 do 100 m2. 
Wszystkie sale wyposażone są w klimatyzację, projektor, flipchart oraz 
pozostały sprzęt niezbędny do realizacji każdego projektu szkoleniowego.  
 
Ponadto zapewniamy Klientom pełen zakres usług gastronomicznych, 
wsparcie organizacyjno-administracyjne, dostęp do bezprzewodowego 
Internetu oraz rezerwacje noclegów w sąsiadującym o 500 metrów hotelu 
JM Hotel ****, ul. Grzybowska 45. 

 
Poniżej prezentujemy zdjęcia naszych sal konferencyjnych:  
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N A S I  K L I E N C I  I  N A G R O D Y

 

 
Podczas realizacji każdego programu rozwojowego (bezwzględu na jego formę) kluczowa jest dla nas Jakość 
świadczonych usług. Firmy, które skorzystały z naszych szkoleń, to zarówno spółki z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, które pragną podnosić i zdobywać nowe kompetencje, jak też największe grupy kapitałowe oraz 
jednostki sektora finansów publicznych. Niezmiernie cieszy nas fakt, że  nasze przedsięwzięcia spotykają się z tak 
dużym zainteresowaniem i uznaniem.  
 

     

    
 

   
  

     
 
 
 
Zajmujemy czołowe miejsca w rankingach najlepszych firm szkoleniowych w Polsce. 
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KONTAKT

 
 
MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
AKADEMIA BIZNESU SP.K.  
Budynek Atrium Tower, III p. 
Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa 
KRS:0000288782, NIP: PL 7010088170 
 
www.akademiamddp.pl  
www.szkolenia-biznesowe.biz 
 
 
 
 
Hubert Bojanowski 
tel. 22 208 28 29, kom. 519 441 123 
hubert.bojanowski@akademiamddp.pl 
 
Ewa Kazimierczuk 
tel. 22  208 21 24, kom. 505 577 269 
ewa.kazimierczuk@akademiamddp.pl  
 
Magdalena Tomaszewska 
tel. 22 208 28 62, kom. 690 311 591 
magdalena.tomaszewska@akademiamddp.pl 
 
Radosław Zień 
tel. 22 208 28 60, kom. 690 311 539 
radoslaw.zien@akademiamddp.pl  
 
Iwona  Koladiuk 
tel. 22 208 23 70, kom. 519 441 110 
iwona.koladiuk@akademiamddp.pl 
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