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Po pierwsze klient
S E M I N A R I A  Cykl spotkań szkoleniowych WKP spotkał się z dużym 

Zarządzanie relacjami z klientem 
– pod tym hasłem Wolters Klu-
wer Polska i redakcja magazy-
nu „Kancelaria” przeprowadziły 

pierwszy cykl szkoleń dla ponad 250 rad-
ców prawnych.

Celem szkolenia było przekazanie 
wiedzy z zakresu budowania partner-
skiej relacji z klientem i utrzymywania 

tej relacji oraz tworzenia wizerunku 
kancelarii, którą, obok najwyższej ja-
kości obsługi prawnej wyróżnia wraż-
liwość na potrzeby klientów. Spotka-
nie miało również na celu omówienie 
wyzwań i możliwości stojących przed 
kancelariami prawnymi w warunkach 
rosnącej konkurencji i spowolnienia go-
spodarczego.

Seminaria odbyły się w maju i czerwcu 
w Poznaniu, Gdyni, Katowicach, Lubli-
nie, Wrocławiu i Warszawie. Poprowa-
dziła je Dorota Hołubiec, partner zarzą-
dzający Smart Communication Group. 
Fotorelacja dostępna jest na portalu 
www.kancelaria.LEX.com.pl.

Dziękujemy za wysokie oceny i kon-
struktywne opinie. Cieszy nas, że dla 

 Dorota Hołubiec, partner SCG

 Beata Osiecka, prezes Kinnarps

 Rafał Markiewicz z Mercedesa  W szkoleniach zorganizowanych przez miesięcznik „Kancelaria” wzięło udział ponad 250 radców p

 Uczestnicy podkreślali potrzebę organizowania takich szkoleń  Już we wrześniu rusza kolejny Sponsorami szkoleń był Kinnarps i Mercedes
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nt
ym zainteresowaniem

wielu z Państwa szkolenia stanowiły 
inspirację.

W związku z ogromnym zainteresowa-
niem szkoleniami, planujemy ich konty-
nuację jesienią. Szczegóły przekażemy 
na łamach wrześniowej Kancelarii, przez 
Newsletter Radcy Prawnego i portal 
www.LEX.com.pl.

MJ

W dniach 29–31 maja odbyły 
się mistrzostwa w piłce noż-
nej Kielce  2009. W imprezie 

uczestniczyło 10 drużyn z 9 izb: bydgo-
skiej, katowickiej, kieleckiej, krakow-
skiej, łódzkiej, olsztyńskiej, rzeszowskiej, 
wałbrzyskiej i warszawskiej (dwie dru-
żyny). Uczestnicy rozgrywek zakwatero-
wani byli w hotelach Uroczysko i Echo 
w Cedzynie, natomiast rozgrywki odby-
wały się w Hali Sportowej w Zagańsku.

Gra była bardzo zacięta i na wysokim 
poziomie, a mecze sędziowali zawodowi 
sędziowie.

Trzy pierwsze drużyny otrzymały pu-
chary, a ich zawodnicy medale. 

Ponadto zawodnicy mistrzowskiej dru-
żyny otrzymali nagrody książkowe, ufun-
dowane przez Wolters Kluwer Polska. 
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątko-
we tabliczki z podziękowaniami za udział 
w mistrzostwach. Dziekan OIRP w Kiel-
cach, Mirosława Głowacka, ufundowała 
Puchar dla Drużyny FAIR PLAY mi-
strzostw, a otrzymała go drużyna OIRP 
Katowice.

Najlepsi uczestnicy mistrzostw otrzy-
mali także nagrody indywidualne. Tytuł 
Najlepszego Zawodnika otrzymał Jan 
Burker z drużyny OIRP w Bydgoszczy. 
Królem Strzelców został Łukasz Ejświł-
-Urbanowicz z drużyny olsztyńskiej Izby 
– zdobył dziewięć bramek. Najlepszym 
bramkarzem zawodów został Grzegorz 
Łopata z pierwszej drużyny Izby war-
szawskiej. Nagrodę zawodnika FAIR 
PLAY otrzymał najstarszy uczestnik mi-
strzostw, Wojciech Solski z drużyny OIRP 
w Wałbrzychu. A za co? Użyczył obuwia 
sportowego zawodnikowi z innej ekipy.

Imprezę sportową swoim uczestnic-
twem uświetnili prezes KRRP Maciej 

Bobrowicz oraz wiceprezes KRRP Da-
riusz Sałajewski.

Drużynom kibicowali także przewod-
niczący Komisji Socjalnej KRRP An-
drzej Hanusz i dziekan OIRP w Wał-
brzychu Małgorzata Walaszczyk-Borek, 
która przyjechała na mistrzostwa wraz 
z grupą kibiców, aby dopingować swoją 
drużynę. Ponadto na boisku stawił się 
wicedziekan OIRP w Olsztynie Michał 
Korwek, który jednocześnie był kapita-
nem swojej drużyny.

Po zaciętej, sportowej walce, zawod-
nicy i kibice mogli zregenerować siły 
podczas wspólnego grillowania oraz uro-
czystej kolacji połączonej z konkursem 
karaoke.

Dla gości i kibiców zorganizowano tak-
że wycieczkę po pięknych Górach Święto-
krzyskich.

Organizację imprezy wspomogła fi nans-
owo Krajowa Rada Radców Prawnych, 
a szczególnie przewodniczący Komisji 
Socjalnej, Andrzej Hanusz.

Niebagatelny był także udział sponso-
rów tj.: Lexusa Kraków, Development 
Condite, Wolters Kluwer Polska, eClic-
to. Bez ich pomocy całe przedsięwzięcie 
miałoby uboższą formę. 

Mistrzostwa, poza emocjami piłkar-
skimi, pozwoliły na zawiązanie wielu 
przyjaźni i zbliżenie radców i aplikantów 
z całej Polski.
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Mecze i spotkania
F U T B O L  Zagańsk był gospodarzem 

I Ogólnopolskich Mistrzostw 
Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej 

NAJLEPSZYMI DRUŻYNAMI 
MISTRZOSTW OKAZAŁY SIĘ:
      I miejsce Drużyna OIRP Olsztyn 
     II miejsce Drużyna OIRP Warszawa I 
   III miejsce Drużyna OIRP Bydgoszcz 

wyniki

radców prawnych

a kolejny cykl szkoleń dla Czytelników „Kancelarii”




