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Umowy zawarte w 2012 roku: 

 

1. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/5/OR/5/UM/6/2012 zawarta w dniu  

2 stycznia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panią Beatą Moćko na uzupełnienie bazy 

archiwalnej USC w systemie informatycznym o nowe akty oraz wszelkie 

zmiany zawarte w księgach stanu cywilnego, przeprowadzenie klasyfikacji  

i weryfikacji archiwalnej akt zbiorczych stanu cywilnego w terminie od dnia 

02.01.2012 r. do dnia 30.03.2012 r. 

2. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/2/OR/3/UM/4/2012 zawarta w dniu  

2 stycznia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panią Anną Nocuń na uzupełnienie ewidencji 

podatkowej nieruchomości o dane osobowe podatników, uzupełnienie 

danych ewidencji podatkowej nieruchomości w zintegrowanym systemie 

informatycznym  OTAGO w terminie  od dnia 2.01.2012 r. do dnia 

6.02.2012 r. 

3. Umowa o dzieło Nr  W/WU/1/OR/1/UM/14/2012 zawarta w dniu 5 stycznia 

2012 r. z Agencją Artystyczną PATIGO w Kielcach na zorganizowanie 

imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci pracowników Urzędu Miasta 

Kielce w dniu 14 stycznia 2012 r. 

4. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/15/OR/7/UM/80/2012 zawarta w dniu  

9 stycznia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panią Karoliną Białek na opracowanie 

materiałów na stronę Kieleckiego Portalu Gospodarczego w terminie od dnia 

9.01.2012 r. do dnia 9.02.2012 r. 

5. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/8/OR/6/UM/53/2012 zawarta w dniu  

9 stycznia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panem Albertem Lewandowskim na wykonanie 

archiwizacji dokumentów, zbieranie dokumentów do monitoringu projektu 

pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół 

Podstawowych w gminie Kielce” w terminie od dnia 9.01.2012 r. do dnia 

10.04.2012 r. 

6. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/16/OR/8/UM/81/2012 zawarta w dniu  

16 stycznia 2012 r.  pomiędzy Miastem Kielce reprezentowany przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panią Anną  Opasińską na wykonanie czynności 

rejestracyjnych, porządkowych i techniczno-biurowych w Wydziale Audytu 

Wewnętrznego i Kontroli w terminie od dnia 16.01.2012 r. do dnia 

15.04.2012 r. 
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7. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/25/OR/9/UM/301/2012 zawarta w dniu  

7 lutego 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym Przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panią Anną Nocuń na uzupełnienie ewidencji 

podatkowej nieruchomości o dane osobowe podatników, uzupełnienie 

danych ewidencji podatkowej nieruchomości w zintegrowanym systemie 

informatycznym OTAGO w terminie od dnia 7.02.2012 r. do  

dnia 7.05.2012 r. 

8. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/29/OR/10/UM/405/2012 zawarta w dniu  

10 lutego 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panią Karoliną Białek na prowadzenie 

monitoringu projektów infrastrukturalnych realizowanych przez Miasto 

Kielce w tym współpracowanie przy organizacji logistycznej spotkań 

monitoringowych i sporządzanie sprawozdań ze spotkań monitoringowych 

dotyczących przygotowywanych i realizowanych projektów 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych w terminie od dnia 

10.02.2012 r. do dnia 10.03.2012 r. 

9. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/34/OR/11/UM/462/2012 zawarta w dniu  

1 marca 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panią Eweliną Nartowską na wykonanie 

archiwizacji zarządzeń Prezydenta miasta Kielce za 2010 rok, interpelacji 

radnych i stanowisk komisji za okres 2009-2010 rok, dokumentacji 

dotyczącej wyborów parlamentarnych w 2011 roku oraz przygotowanie  

i przekazanie w/w dokumentacji do archiwum zakładowego w terminie  

od dnia 2.03.2012 r. do dnia 30.04.2012 r. 

10.  Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/36/OR/12/UM/489/2012 zawarta w dniu  

 12 marca 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panią Karoliną Białek na prowadzenie 

monitoringu projektów infrastrukturalnych realizowanych przez Miasto 

Kielce w tym współpracowanie przy organizacji logistycznej spotkań 

monitoringowych i sporządzanie sprawozdań ze spotkań  monitoringowych 

dotyczących przygotowywanych i realizowanych  projektów 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych w terminie od  dnia 

12.03.2012 r. do dnia 12.04.2012 r. 

11.  Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/42/OR/16/UM/529/2012 zawarta w dniu  

 30 marca 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panem Piotrem Natkańcem na promowanie 

Urzędu Miasta Kielce oraz miasta Kielce (imprezy kulturalne, sportowe, 

wydarzenia społeczne) na portalach społecznościowych: Youtube, Nasza 

Klasa, Facebook, prowadzenie korespondencji z użytkownikami portali 
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społecznościowych, przygotowywanie tekstów promocyjnych  

i informatycznych, aktualizowanie baz danych miejskich stron internetowych 

oraz ich dokumentacja fotograficzna w terminie od dnia 1.04.2012 r. do dnia 

30.06.2012 r. 

12.  Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/41/OR/15/UM/528/2012 zawarta w dniu  

2 kwietnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panią Moniką Rzęsista  na wykonanie czynności 

związanych z obsługą kancelaryjną Wydziału Prawnego Urzędu Miasta 

Kielce, w tym prowadzenie w wymaganej formie rejestru opinii prawnych  

i projektów aktów prawnych, prowadzenie ewidencji pism skierowanych  

do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Kielce i wychodzących z Wydziału 

Prawnego Urzędu Miasta Kielce, prowadzenie skorowidza i rejestru spraw 

sądowych, przepisywanie pism sądowych, opinii, składanie ich w sądach, 

urzędach, doręczanie właściwym wydziałom Urzędu Miasta Kielce  

w terminie od dnia 2.04.2012 r. do dnia 30.04.2012 r. 

13. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/39/OR/13/UM/526/2012 zawarta w dniu  

2 kwietnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panią Beatą Moćko na uzupełnienie bazy 

archiwalnej USC w systemie informatycznym, nanoszenie wszelkich zmian 

w aktach wpływających na stan cywilny osób w terminie od dnia 02.04.2012 

r. do dnia 30.06.2012 r. 

14. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/40/OR/14/UM/527/2012 zawarta w dniu  

2 kwietnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panią Iwoną Motyczyńską na dokonanie analizy 

około 200 wniosków o wydanie tablic tymczasowych, wezwania każdego 

właściciela do zwrotu tablic, wskazanie spraw kwalifikujących się  

do podjęcia czynności egzekucyjnych, dokonanie analizy około 1022 

wydanych zaświadczeń o demontażu pojazdów w terminie od dnia 2.04.2012 

r. do dnia 30.06.2012 r. 

15. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/53/OR/17/UM/568/2012 zawarta w dniu  

11 kwietnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panem Albertem Lewandowskim na wykonanie 

archiwizacji dokumentów, zbieranie dokumentów do monitoringu projektu 

pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół 

Podstawowych w gminie Kielce” w terminie od dnia 11.04.2012 r. do dnia 

30.04.2012 r. 

16. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/54/OR/18/UM/572/2012 zawarta w dniu  

16 kwietnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panem Kamilem Paluchem na wykonanie 
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przeprowadzenie kontroli w zespole ze Strażą Miejską nieruchomości 

prywatnych w zakresie utrzymania porządku, prowadzenie rejestru                   

z przeprowadzonych kontroli w terminie od dnia 16.04.2012 do 15.10.2012 r. 

17. Umowa o dzieło Nr W/UMDZ/68/OR/14/UM/762/2012 zawarta w dniu  

24 kwietnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Centralnym Instytutem Analiz Polityczno-

Prawnych z siedzibą w Warszawie na przygotowanie i przeprowadzenie 

szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Miasta Kielce z zakresu 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

18. Umowa o dzieło Nr W/UMDZ/67/OR/13/UM/761/2012 zawarta w dniu  

24 kwietnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Centrum Językowym IDEA z siedzibą  

w Poznaniu na przygotowanie i przeprowadzenie kursów z języka 

angielskiego dla 10 grup pracowników Urzędu Miasta Kielce. 

19. Umowa o dzieło Nr W/UMDZ/66/OR/12/UM/760/2012 zawarta w dniu  

24 kwietnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a „Serwisem Kadr Tomasz Mazur” z Ostrowca 

Świętokrzyskiego na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych 

dla pracowników Urzędu Miasta Kielce z zakresu BHP. 

20. Umowa o dzieło Nr W/UMDZ/61/OR/10/UM/746/2012 zawarta w dniu  

24 kwietnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Zespołem Ekspertów Manager z Krakowa na 

przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników 

Urzędu Miasta Kielce z następujących zakresów: „Techniki legislacji aktów 

prawa miejscowego”, Instrukcja kancelaryjna”, „Obsługa klienta”, 

„Asertywność”. 

21. Umowa o dzieło Nr W/UMDZ/62/OR/11/UM/747/2012 zawarta w dniu  

24 kwietnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Quality Progress z siedzibą w Poznaniu  

na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników 

Urzędu Miasta Kielce z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz  

warsztatów dla auditorów wewnętrznych. 

22. Umowa o dzieło Nr W/UMDZ/53/OR/8/UM/685/2012 zawarta w dniu  

24 kwietnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, Europejskim Centrum Edukacji „LIBRA”  

z Wrocławia na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla 

pracowników Urzędu Miasta Kielce z zakresu ustawy o finansach 

publicznych. 
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23. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/56/OR/19/UM/586/2012 zawarta w dniu  

25 kwietnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panią Moniką Rzęsista  na wykonanie czynności 

związanych z obsługą kancelaryjną Wydziału Prawnego Urzędu Miasta 

Kielce, w tym prowadzenie w wymaganej formie rejestru opinii prawnych  

i projektów aktów prawnych, prowadzenie ewidencji pism skierowanych  

do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Kielce i wychodzących z Wydziału 

Prawnego Urzędu Miasta Kielce, prowadzenie skorowidza i rejestru spraw 

sądowych, przepisywanie pism sądowych, opinii, składanie ich w sądach, 

urzędach, doręczanie właściwym wydziałom Urzędu Miasta Kielce  

w terminie od dnia 1.05.2012 r. do dnia 31.07.2012 r. 

24. Umowa o dzieło Nr W/UMDZ/23/OR/1/UM/609/2012 zawarta w dniu  

30 kwietnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panią Małgorzatą Chmiel na wykonanie  

60 materiałów filmowych przeznaczonych do zamieszczenia w Internetowej 

Telewizji Kielce, promujących wydarzenia kulturalne, społeczne  

i gospodarcze Kielc w terminie do dnia 31.07.2012 r. 

25. Umowa o dzieło Nr W/UMDZ/69/OR/15/UM/763/2012 zawarta w dniu  

7 maja 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panem Grzegorzem Kwitek z Knurowa  

na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników 

Urzędu Miasta Kielce z zakresu prawa zamówień publicznych. 

26. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/64/OR/20/UM/819/2012 zawarta w dniu  

 26 czerwca 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panem Piotrem Natkańcem na promowanie 

Urzędu Miasta Kielce oraz miasta Kielce (imprezy kulturalne, sportowe, 

wydarzenia społeczne) na portalach społecznościowych: Youtube, Nasza 

Klasa, Facebook, prowadzenie korespondencji z użytkownikami portali 

społecznościowych, przygotowywanie tekstów promocyjnych  

i informatycznych, aktualizowanie baz danych miejskich stron internetowych 

oraz ich dokumentacja fotograficzna w terminie od dnia 1.07.2012 r. do dnia 

30.09.2012 r. 

27. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/89/OR/21/UM/973/2012 zawarta w dniu  

16 lipca 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panią Iwoną Wołowiec  na wykonanie czynności 

uzupełnienie ewidencji podatkowej nieruchomości o dane osobowe 

podatników, na potrzeby wydawania zaświadczeń; uzupełnienie danych 

ewidencji podatkowej nieruchomości z zintegrowanym systemie 

informatycznym OTAGO dotyczących lokali mieszkalnych nabytych przez 
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osoby fizyczne w latach 2009-2010 w terminie od 16 lipca 2012 r.  

do 15.12.2012 r. 

28. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/92/OR/22/UM/994/2012 zawarta w dniu  

23 lipca 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panią Agatą Perz  na wykonanie czynności 

uzupełnienie ewidencji podatkowej nieruchomości o dane osobowe 

podatników, na potrzeby wydawania zaświadczeń; uzupełnienie danych 

ewidencji podatkowej nieruchomości z zintegrowanym systemie 

informatycznym OTAGO dotyczących lokali mieszkalnych nabytych przez 

osoby fizyczne w latach 2007-2010 w terminie od 23.07.2012 r.  

do 22.12.2012 r. 

29. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/93/OR/23/UM/1029/2012 zawarta w dniu  

25 lipca 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panią Moniką Rzęsista  na wykonanie czynności 

związanych z obsługą kancelaryjną Wydziału Prawnego Urzędu Miasta 

Kielce, w tym prowadzenie w wymaganej formie rejestru opinii prawnych  

i projektów aktów prawnych, prowadzenie ewidencji pism skierowanych  

do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Kielce i wychodzących z Wydziału 

Prawnego Urzędu Miasta Kielce, prowadzenie skorowidza i rejestru spraw 

sądowych, przepisywanie pism sądowych, opinii, składanie ich w sądach, 

urzędach, doręczanie właściwym wydziałom Urzędu Miasta Kielce  

w terminie od dnia 1.08.2012 r. do dnia 31.10.2012 r. 

30. Umowa o dzieło Nr W/UMDZ/74/OR/3/UM/1001/2012 zawarta w dniu  

1 sierpnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panią Małgorzatą Chmiel na wykonanie  

60 materiałów filmowych tj. 20 materiałów miesięcznie (zdjęcia kamerą  

i montaż) nie krótszych niż 1 min. i nie dłuższych niż 10 min. 

przeznaczonych do zamieszczenia w Internetowej Telewizji Kielce, 

promujących wydarzenia kulturalne, społeczne i gospodarcze Kielc,  

w terminie do dnia 31.10.2012 r. 

31. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/95/OR/24/UM/1050/2012 zawarta w dniu  

16 sierpnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a Panem Tadeuszem Statuchem na wykonanie 

czynności opracowanie i wykonanie kart realizacji zadań operacyjnych 

wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Kielce; 

dokonanie aktualizacji dokumentacji Stałego Dyżuru dla Miasta Kielce; 

wykonanie dokumentacji reklamowania pracowników Urzędu Miasta Kielce 

od pełnienie zasadniczej służby wojskowej w terminie od 16.08.2012 r.  

do 31.12.2012 r. 
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32. Umowa o dzieło Nr W/UMDZ/99/OR/16/UM/1063/2012 zawarta w dniu  

30 sierpnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego, a AMO Prestige Mikołajczyk  Mochoń Sp. 

Jawna na zorganizowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej dla pracowników i 

emerytów Urzędu Miasta Kielce w dniu 21.09.2012 r. 

33. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/103/OR/25/UM/1150/2012 zawarta              

w dniu 17 września 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym 

przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Eweliną Nartowską na 

przygotowanie i złożenie Kart Informacyjnych zadania (KIZ) do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej System Zarządzania 

Gospodarką Odpadami Komunalnymi, udział w pracach związanych                 

z wdrażaniem Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi  

w terminie od dnia 17.09.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

34. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/117/OR/26/UM/1218/2012 zawarta              

w dniu 1 października 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym 

przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panem Piotrem Natkańcem na 

promowanie Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce na portalach 

społecznościowych oraz przygotowanie tekstów promocyjnych na potrzeby 

Biura Prasowego w terminie od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

35. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/119/OR/27/UM/1221/2012 zawarta              

w dniu 3 października 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym 

przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Lidią  Podlejską na wykonanie 

czynności rejestracyjnych, porządkowych i techniczno-biurowych                   

w Wydziale  Audytu Wewnętrznego i Kontroli w terminie od dnia 03.10.        

2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

36. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/120/OR/28/UM/1223/2012 zawarta              

w dniu 4 października 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym 

przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Eweliną Bielawską                      

na wykonanie czynności uzupełniania ewidencji księgowej w OTAGO             

w zakresie kodów działalności gospodarczej (PKD) oraz zwrotnych 

potwierdzeń upomnień wysyłanych do podatników w Wydziale Komunikacji 

i Działalności Gospodarczej  w terminie od dnia 04.10.2012 r. do dnia 

31.12.2012 r. 

37. Umowa o dzieło Nr W/UMDZ/87/OR/4/UM/1294/2012 zawarta w dniu  

29 października 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez 

Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Małgorzatą Chmiel na wykonanie  

60 materiałów filmowych tj. 20 materiałów miesięcznie (zdjęcia kamerą  

i montaż) nie krótszych niż 1 min. i nie dłuższych niż 10 min. 
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przeznaczonych do zamieszczenia w Internetowej Telewizji Kielce, 

promujących wydarzenia kulturalne, społeczne i gospodarcze Kielc,  

w terminie od 1.11.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

38. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/132/OR/32/UM/1433/2012 zawarta              

w dniu 12 grudnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez 

Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Agnieszką Wiśniewską na wykonanie 

czynności uzupełniania bazy archiwalnej oraz nanoszenia  zmian w aktach         

w Urzędzie Stanu Cywilnego w terminie od dnia 12.12.2012 r. do dnia 

31.12.2012 r. 

39. Umowa o dzieło Nr W/UMDZ/5/OR/3/UM/68/2012 zawarta w dniu  

19 grudnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez              

Pana Wojciecha Lubawskiego, a Przychodnią dla Rodziny                            

Galus S.C. na prowadzenie badań lekarskich: wstępnych, okresowych                

i kontrolnych pracowników urzędu Miasta Kielce w 2013 roku. 

40. Umowa o dzieło Nr W/UMDZ/148/OR/17/UM/1487/2012 zawarta w dniu  

19 grudnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez              

Pana Wojciecha Lubawskiego, a Stowarzyszeniem Rozwoju PITAGORAS 

na przygotowanie i prowadzenie kursu z języka migowego                              

dla  23 osób -pracowników Urzędu Miasta Kielce. 

 

 

 


