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Szanowna Pani Mecenas! 

Niniejszym zawiadamiam, że Jury naszego Konkursu zdecydowało o przyznaniu 

Kancelarii Adwokackiej adwokat Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska Wyróżnienia „Lider Usług 

Prawnych” 2022. Po dokonaniu oceny Państwa aplikacji Jury potwierdziło, że Kancelaria 

spełnia kryteria Konkursu, a nadanie Certyfikatu „Lider Usług Prawnych” jest w pełni 

uzasadnione merytorycznie.  

W związku z powyższym serdecznie gratulujemy i zapraszamy Państwa na Uroczystość 

Wręczenia Nagród i Statuetek „Lider Usług Prawnych”, która odbędzie się w dniu 23 

kwietnia 2022 roku (sobota) o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Pałacu Radziwiłłów w 

Krakowie - Balicach (ul. Krakowska 1, 32-083 Balice). Do udziału w uroczystości 

zapraszamy trzyosobową delegację Państwa Kancelarii. Gala będzie stanowiła okazję do 

promocji Kancelarii, jak również do odebrania oficjalnych gratulacji i dokumentów 

potwierdzających przyznanie Nagrody. W trakcie Gali wszystkim Laureatom wykonywać 

będziemy także promocyjne zdjęcia, dokumentujące moment wręczenia Certyfikatu, które 

następnie zostaną Państwu udostępnione w celu wykorzystania fotografii w działalności 



marketingowej. Po oficjalnej części uroczystości zapraszamy Państwa na koncert oraz bankiet 

wydany na cześć Laureatów.  

Uroczystość podsumowująca II edycję Konkursu „Lider Usług Prawnych” odbędzie się 

w prawdziwie niezwykłym miejscu – w Pałacu Radziwiłłów w Balicach, zlokalizowanym 

około 8 km od granic Krakowa, w pobliżu lotniska Kraków-Balice. Pałac ten, wzniesiony w 

miejscu dawnego renesansowego dworku rodziny Bonerów i Firlejów, zakupił w 1887 roku 

od węgierskiej rodziny Homolacsów książę Dominik Radziwiłł. On też, w latach 1887-1894, 

dokonał gruntownej przebudowy pałacu (wg. projektu Tadeusza Stryjeńskiego). Pałac służył 

za siedzibę letnią rodziny Radziwiłłów, a gościli w nim najznamienitsi europejscy politycy i 

dyplomaci, m.in. arcyksiążę Karol Franciszek Józef, arcyksiężna Zyta oraz Karol Stefan 

Habsburg. Po 1945 roku pałac przekazano Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, a od początku lat 

50. XX wieku służy on Instytutowi Zootechniki jako centrum konferencyjne oraz hotel. W 

2005 roku w 60. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w pałacu doszło do 

spotkania prezydentów i premierów Europy.  

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na Galę Finałową Konkursu „Lider 

Usług Prawnych” w terminie do 15 kwietnia 2022 roku na adres e-mail: 

konkurs@liderprawa.pl. Prosimy również o wskazanie, wraz z potwierdzeniem 

przybycia, nazwisk naszych Szacownych Gości, albowiem będziemy chcieli powitać 

Państwa na Gali z imienia i nazwiska1.  

Osobom zainteresowanym noclegiem rekomendujemy zakwaterowanie w jednym z 

poniższych obiektów:  

➢ Hotel Hampton by Hilton Krakow Airport, ul. Medweckiego 22, 32-083 Balice, tel. +48 

12 354 48 00 (około 2 km od miejsca uroczystości) 

➢ Hotel AirPark Balice, ul. Medweckiego 79, 32-083 Balice, tel. +48 603 29 29 53 lub +48 

609 77 38 70 (około 2 km od miejsca uroczystości) 

➢ Q Hotel Kraków, ul. Radzikowskiego 142, 30-198 Kraków, tel +48 12 333 41 41 (około 

7 km od miejsca uroczystości) 

➢ Crown Piast Hotel & SPA, ul. Radzikowskiego 109, 31-342 Kraków, tel. 12 683 26 00 

(około 7 km od miejsca uroczystości) 

 
1 Jednocześnie, w imieniu właściciela Pałacu w Balicach, tj. Instytutu Zootechniki, uprzejmie prosimy Panie, które będą 
naszymi Gośćmi, o nie przybywanie na uroczystość w obuwiu typu szpilki. Jest to związane z faktem, iż w Sali 
Kolumnowej Pałacu znajduje się zabytkowy parkiet, który mógłby ulec uszkodzeniu. Z góry dziękujemy za zrozumienie.   

mailto:konkurs@liderprawa.pl


Uprzejmie prosimy naszych Gości, zainteresowanych skorzystaniem z oferty 

noclegowej, o rezerwowanie pobytu w hotelu we własnym zakresie.  

Konkurs „Lider Usług Prawnych” to jeden z najważniejszych ogólnopolskich 

konkursów jakości, którego celem jest wyróżnianie najlepszych kancelarii i firm świadczących 

usługi z zakresu pomocy prawnej. W Konkursie przyznajemy prestiżowy Znak Jakości, 

nadawany przez Kapitułę złożoną z ekspertów - specjalistów w zakresie nauk prawnych. 

Certyfikat Akredytacyjny „Lider Usług Prawnych” ma charakter środowiskowego Znaku 

Jakości – podobnie jak inne certyfikaty jakościowe (np. ISO) służy utrzymywaniu wysokiego 

poziomu usług i kreowaniu zaufania w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, sprzyja 

wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w pracy kancelarii oraz pomaga w 

postępowaniach konkursowych, np. o fundusze europejskie, gdzie posiadanie certyfikatów 

jakości bywa dodatkowo punktowane. 

Będziemy zaszczyceni, mogąc wręczyć Państwu – podczas Gali Finałowej w Krakowie 

Balicach – Certyfikat i Tytuł Laureata II edycji Konkursu „Lider Usług Prawnych”. Mając 

nadzieję na spotkanie z Państwem, pozostaję z wyrazami szacunku.. 

 

Z poważaniem 

Piotr Celej 

Prezes Zarządu 

Quality Institute  


