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DOROTA HOŁUBIEC
PARTNER

SMART COMMUNICATION GROUP

MEC. PIOTR GÓRNY
KANCELARIA  
ADWOKACKO-RADCOWSKA  
CZYŻOWSKI GÓRNY

IWONA MIROSZ
EKSPERT PRAWA BANKOWEGO

WICEPREZES POLSKIEGO  
STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW 
PRZEDSIĘBIORSTW,  
RADCA PRAWNY

•	 CZYNNIK	LUDZKI	A	REALIZACJA	CELÓW	BIZNESOWYCH		
	 PRZEDSIĘBIORSTWA	

•	 ZARZĄDZANIE	RYZYKIEM	PRAWNYM

•	 ASPEKTY	PRAWNE	ZATRUDNIANIA	IN	HOUSE	LAWYERS

•	 PRZYWÓDZTWO.	ZARZĄDZANIE	KAPITAŁEM	LUDZKIM		
	 W	WEWNĘTRZNYM	DZIALE	PRAWNYM

•	 KLUCZOWE	WSKAŹNIKI	EFEKTYWNOŚCI	W	DZIAŁACH		
	 PRAWNYCH

•	 CUSTOMER	SERVICE-	KOMUNIKACJA	A	SUKCES	DZIAŁU		
	 PRAWNEGO	

•	 SZTUKA	SKUTECZNYCH	SPOTKAŃ	BIZNESOWYCH		
	 Z	PRACOWNIKAMI	I	KLIENTAMI

•	 OPTYMALIZACJA	KOSZTÓW	W	ZARZĄDZANIU	DZIAŁEM		
	 PRAWNYM

www.mmcpolska.pl Rezerwacja uczestnictwa:  zgloszenia@mmcpolska.pl Współpraca:

IN-HOUSE  
LAWYERS

HR FOR 
PreleGenci

Podczas warsztatów zaprezentujemy  

Państwu najnowsze wyniki badania 

wskaźników efektywności w działach 

prawnych wśród członków Polskiego  

Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

ANDRZEJ BĄK
DYREKTOR  
DZIAŁU PRAWNEGO 

NFI EMPIK MEDIA & FASHION

EWELINA SKOCZ
HR & PROJECT MANAGER 

BCSYSTEMS  
- LEGAL RECRUITMENT  
AND BUSINESS ADVISORY

http://bcsystems.pl/
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9.00  REJESTRACJA I PORANNA KAWA

9.30  CUSTOMER SERVICE - KOMUNIKACJA A SUKCES  
 DZIAŁU PRAWNEGO 

• Reputacja działu prawnego – dlaczego warto o nią dbać?
• Komunikacja widziana oczami In housa a widziana oczami  
 jego klientów
• Dlaczego niewerbalne komunikatory odgrywają dziś  
 decydującą role w budowaniu relacji biznesowych
• Czego oczekuje firma/klient /zarząd od prawnika  
 wewnętrznego
• Myślenie kategoriami In housa a myślenie kategoriami  
 jego klientów
• Komunikacja a determinanty sukcesu strategii zmiany
• Konflikt interesów: prawnik – firma
• Kompleksowe doradztwo a specjalizacja w przypadku In-housa 
• In-house jako manager i biznesowy doradca
• Kreowanie wizerunku Departamentu Prawnego na zewnątrz  
 i wewnątrz
• Komunikacja zewnętrzna Działu Prawnego – „Siła Mediów”

Prelegent: Dorota Hołubiec, Partner Smart Communication Group 

11.15  PRZERWA NA KAWĘ

11.30    SZTUKA SKUTECZNYCH SPOTKAŃ BIZNESOWYCH  
 Z PRACOWNIKAMI I KLIENTAMI

• Profesjonalna prezentacja biznesowa – jak ją przygotować  
 i przeprowadzić?
• Jak przekonać do swoich racji? Oddziaływania  
 perswazyjne i sztuka skutecznej argumentacji
• Podstawowe zasady skutecznych negocjacji w biznesie
• Najczęściej popełniane błędy podczas spotkań  
 biznesowych

Prelegent: Ewelina Skocz, HR & Project Manager,  
BCSystems - Legal Recruitment and Business Advisory

12.45  LUNCH

13.45  ASPEKTY PRAWNE ZATRUDNIANIA IN HOUSE LAWYERS 
            - Z DODANIEM ASPEKTÓW ZATRUDNIENIA ZAGRANICZNEGO

Prelegent: mec. Piotr Górny kancelaria adwokacko-radcowska  
Czyżowski Górny

14.45  EFEKTYWNE STRUKTURY DZIAŁU PRAWNEGO 

• zarządzanie efektywnym czasem pracy poszczególnych  
 pracowników 
• optymalny model organizacji działu prawnego  
 (przy wsparciu działu HR dla menedżerów) 
• najlepsze praktyki funkcjonowania działów prawnych 
• efektywne tworzenie struktury w działach prawnych

Prelegent: Andrzej Bąk Dyrektor Działu Prawnego,  
NFI Empik Media & Fashion

16.00  ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA WARSZTATÓW,  
 WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

9.30  REJESTRACJA I PORANNA KAWA

10.00  CZYNNIK LUDZKI A REALIZACJA CELÓW  
 BIZNESOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA  
 I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRAWNYM 

 *oczekujemy na potwierdzenie prelegenta

10.45  PRZERWA NA KAWĘ

11.00   PRZYWÓDZTWO. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM  
 LUDZKIM W WEWNĘTRZNYM DZIALE  
 PRAWNYM

• Wyzwania i rola In-house’a w firmie. 
• Jak być dobrym przywódcą? Budowanie  
 autorytetu.
• Jak poszukiwać i wybierać najlepszych  
 prawników? 
• Metody kierowania zespołem i ich wpływ  
 na efektywność pracy
• Jak oceniać i rozwijać pracowników działów  
 prawnych?
• Klimat pracy, kultura organizacyjna & wypalenie  
 zawodowe

Prelegent: Ewelina Skocz,HR & Project Manager, 
BCSystems - Legal Recruitment and Business Advisory 

13.00  LUNCH

14.00  KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI  
 W DZIAŁACH PRAWNYCH

• dobór odpowiedniego zestawu wskaźników KPI  
 dla działu prawnego 
• rola działu HR w analizowaniu wskaźników KPI  
 - planowanie działań zarządzania i HR poprzez  
 analizę  wskaźników 
• wychwytywanie nieefektywnych źródeł 

Prelegent: Iwona Mirosz, ekspert prawa bankowego,  
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników  
Przedsiębiorstw, Radca Prawny

16.00  ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO  
 DNIA WARSZTATÓW

www.mmcpolska.pl

IN-HOUSE  LAWYERS
HR FOR 

DZIEN PIERWSZY, CZWARTEK, 20 PAŹDZIERNIKA DZIEN DRUGI, PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA
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www.mmcpolska.pl

MM Conferences S.A. to wiodący i niezależny organizator spotkań bizneso-
wych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów  
oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem  
jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi  
firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych  
managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty 
z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, 
MKiDN, KIGEiT, PAIZ, Telekomunikacja Polska, Orange, Era, Polkomtel, 
Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, 
Alcatel – Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. 

  Zapraszamy na stronę internetową: www.mmcpolska.pl.

ORGANIZATOR

• Możliwość wymiany doświadczeń – platforma  
kontaktów biznesowych

• Pozyskanie wiedzy jak stworzyć nowoczesny dział 
prawny efektywnie współpracujący z innymi działami  
w organizacji - Customer Service

• Nabycie praktycznej wiedzy w jaki sposób rozliczać, 
wyceniać i wynagradzać pracę prawnika wewnętrz-
nego, co decyduje o efektywności pracy zespołu  
in-house’ów 

• Zapoznanie z najlepszymi praktykami w tworzeniu  
i wykorzystaniu kapitału ludzkiego w działach  
prawnych

• Możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami  
badań dotyczących wskaźników KPI w strukturze 
działu prawnego

• Poznanie najlepszych metod rekrutacji i zatrudniania 
in-house lawyers

• Pozyskanie informacji jak dokonać najlepszej optyma-
lizacji kosztów w zarządzaniu działem prawnym

• Wiedza, ja skutecznie prowadzić spotkania biznesowe 
z pracownikami i klientami

Dyrektorów Działów Prawnych 

Szefów działów kadr i HR

Specjalistów ds. personalnych

prawników korporacji/ In Housów

DLACZEGO	WARTO	WZIĄĆ	UDZIAŁ	W	WARSZTATACH: WARSZTATY	KIERUJEMY	DO:

KAROLINA BRYKNER-OSIEWACZ

tel:   +48 22 379 29 18
fax.  +48 22 379 29 01

e-mail: k.brykner-osiewacz@mmcpolska.pl

Hotel NOVOTEL 
WARSZAWA CENTRUM

ul Marszałkowska 94/98
00-001 Warszawa

WIĘCEJ	INFORMACJI	O	PROJEKCIE:

MIEJSCE:

        
www.mmcpolska.pl

zgloszenia@mmcpolska.pl

Każdy z uczestników  
otrzyma 
imienny certyfikat 
poświadczający 
udział w warsztatach

CERTYFIKAT

IN-HOUSE  LAWYERS
HR FOR 
INFORMACJE DODATKOWE
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Iwona Mirosz
Ekspert prawa bankowego,  
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników  
Przedsiębiorstw, Radca Prawny

Mecenas Iwona Mirosz jest radcą prawnym specjalizują-
cym się w bankowości. Posiada ponad dwudziestoletnie  
doświadczenie pracy jako prawnik wewnętrzny, w tym 
jako dyrektor departamentu prawnego w Svenska  
Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce i w Banku  
Handlowym w Warszawie S.A. Doświadczenie zawodowe 
Iwony Mirosz obejmuje m.in. utworzenie banku i oddziału  

instytucji kredytowej, precedensową likwidację banku, sporządzanie dokumentacji  

związanej ze wszelkiego rodzaju czynnościami bankowymi, funkcję compliance.  
Kierowała zespołami radców prawnych w bankach i w kancelarii. Przez dwie kadencje  
sprawowała funkcje vice prezesa European Company Lawyers Association,  
a od 2010 roku jest vice prezesem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsię-
biorstw. Mec. Mirosz regularnie publikuje artykuły na temat bieżących zagadnień  
z dziedziny bankowości, zarządzania kancelaria i zarządzania ryzykiem.  
Jest też częstym wykładowcą na konferencjach i szkoleniach poświęconych  
tematyce bankowej, compliance i pracz prawnika wewnętrznego. Mec. Mirosz   
uzyskała rekomendację kapituły ekspertów powołanych przez   
Gazetę Finansową wśród „20 rekomendowanych polskich kobiet prawa” oraz   
rekomendację  w kategorii „przedsiębiorcze prawniczki”, zaś w sierpniu ubiegłego  
roku została jej przyznana  rekomendacja działu Prawo i Biznes Gazety Finansowej   
wśród trzech rekomendowanych prawników w zakresie prawa bankowego. 

Ewelina SKocz 
HR & Project Manager, BCSystems - Legal Recruitment 
and Business Advisory

Współzałożyciel firmy doradztwa personalnego i bizne-
sowego specjalizującej się w usługach dla branży praw-
nej, współtwórca takich portali ogólnopolskich jak np.:  
www.karieraprawnika.pl, organizator Prawniczych Targów 
Praktyk i Pracy oraz projektu „Zakręć w Prawo”. Z wykształ-
cenia psycholog, absolwent podyplomej szkoły trenerów 
biznesu, a także studiów doktoranckich z zakresu zarządza-
nia. Obecnie pisze rozprawę doktorską dotycząca wypalenia  

zawodowego oraz kultury organizacyjnej w branży prawnej. Na co dzień odpowie-
dzialna za realizację projektów z zakresu HR, zarządzania i Business Developmentu   

w międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych, a także w firmach, które  
posiadają działy prawne.  Z licznymi sukcesami realizuje procesy rekrutacyjne  
na stanowiska prawnicze (od młodszych prawników po partnerów – szefów dzia-
łów prawnych oraz całe zespoły prawne). Łączy politykę personalną ze strategią  
biznesową kancelarii lub działu prawnego. Wielokrotnie zapraszana w roli prelegen-
ta na konferencje i duże fora dedykowane prawnikom i szefom działów prawnych.  
Regularnie prowadzi szkolenia dla prawników, a także menadżerów innych 
branż, w tym również dla administracji państwowej. Wykładowca akademicki oraz  
konsultant merytoryczny przy organizacji konferencji dla prawników. Doświadczenie  
zawodowe obejmujące m.in.: rekrutacje, szkolenia, oceny pracowników, systemy 
motywacyjne, outplacement, audyt kompetencji, employer branding, optymalizację 
zatrudnienia zdobywała w firmach doradztwa personalnego pracując dla Klientów  
z różnych sektorów gospodarki. Wypowiedzi i komentarze m.in. w Wydarzenia  
– Polsat, Gazecie Prawnej, Wyborczej, Pulsie Biznesu oraz Rzeczpospolitej.

mec. Piotr Górny 
Kancelaria adwokacko-radcowska Czyżowski Górny, 
kancelaria adwokacko-radcowska sp.p.

Radca prawny, partner w Czyżowski Górny kancelaria  
adwokacko-radcowska sp.p., wcześniej sędzia orzekają-
cy w wydziałach pracy sądów rejonowych i okręgowych. 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach szeroko pojętego sądo-
wego i pozasądowego prawa pracy  (m.in. zagadnienia stosunku pracy, umów o za-
kazie konkurencji, zatrudnianie menadżerów, odpowiedzialność odszkodowawcza, 
mobbing i dyskryminacja, prawo związkowe, negocjacje), doradza firmom, pracow-
nikom, związkom zawodowym. Autor szeregu publikacji dot. prawa pracy. Doświad-
czony trener prowadzący szkolenia dla firm m.in.  z sektora finansowego, publicz-
nego, związków zawodowych 

Andrzej Bąk 
Dyrektor Działu Prawnego, NFI Empik Media & Fashion

Posiada długoletnie doświadczenie w obszarze obsługi  
prawnej między-narodowych przedsiębiorstw. Obecnie 
odpowiedzialny za obsługę spółki notowanej na GPW jak 
również krajowych jak i zagranicznych spółek zależnych. 
Nadzoruje pracę zespołu prawników z grupy EMF, współ-

pracuje z Kancelariami zewnętrznymi. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, nie-
ruchomości, budowlanym. Prowadził obsługę prawną rozbudowy fabryki zagranicz-
nego koncernu w Polsce, brał udział w obsłudze prawnej największych projektów  
na rynku budownictwa. Posiada doświadczenie w pracy w zespołach interdyscypli-
narnych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz University of Illinois.

Dorota Hołubiec 
Partner Smart Communication Group

Jest autorką pierwszej w Polsce książki na temat zarządza-
nia kancelarią prawną: „Zarządzanie kancelarią prawną.  
100 najważniejszych pytań jak robić to skutecznie”.  
Wiedzą i doświadczeniem wspierała budowę pozycji  
rynkowej renomowanych firm prawniczych w kraju  
i za granicą. Przez kilkanaście lat zdobywała doświadczenie  
w międzynarodowych korporacjach (Ernst & Young, Cap 
Gemini, Kancelaria Prawna Salans, Kancelaria GLN i inne) 

będąc odpowiedzialną za  rozwój biznesu, marketing i PR.  Jako jedna z pierwszych 
osób w Polsce z sukcesami zajmuje się świadczeniu usług doradczych związanych 
z zarządzaniem, optymalizacją procesów, customer service i marketingiem usług 
prawnych. Ma na swoim koncie liczne sukcesy zawodowe, a jej profesjonalizm  
doceniany jest zarówno przez polskie jak i międzynarodowe środowisko prawnicze  
i marketingowe. Swoim know-how dotyczącym zarządzania kancelarią prawną,  
aktualnych trendów, nowatorskich rozwiązań oraz business development i marke-

tingu usług prawnych  dzieli się z czytelnikami w licznych publikacjach na łamach  
takich pism jak Forbes, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Monitor Prawniczy,  
Kancelaria, The Warsaw Voice i innych. Dorota Hołubiec aktywnie uczestniczy 
w debatach środowiska prawniczego, prestiżowych konferencjach, warsztatach  
i szkoleniach związanych z tematyką marketingu usług prawnych. Absolwentka war-
szawskiej Szkoły Głównej Handlowej (SGH). Ukończyła również studia doktorskie  
na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Jest członkiem międzynarodowej organizacji  
Professional Services Marketing Group (PSMG) i Polish Professional  
Women Network. Dorota Hołubiec od lat prowadzani szeroko zakrojoną edukację 
środowiska prawniczego. Szkolenia jej autorstwa są częścią programów szkolenio-
wych takich instytucji jak: Krajowa Izba Radców Prawnych  – szkolenia dla radców  
prawnych z całej Polski prowadzone w centrali KIRP; Okręgowe Izby Radców 
Prawnych – szkolenia dla tysięcy radców prawnych w Izbach w całej Polsce;  
Kursy dla aplikantów na terenie całego kraju; Akademia Leona Koźmińskiego  
– Dorota Hołubiec jest wykładowcą pierwszego w Polsce programu studiów  
podyplomowych z „Zarządzania kancelarią prawną”; Kancelarie prawne w całym  
kraju – programy szyte na miarę. Obecnie jej klientami są czołowe kancelarie prawne  
i  międzynarodowe korporacje.
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1.   Koszt uczestnictwa jednej osoby 
  w warsztatach wynosi: 

  2 795 zł + 23% VAT 
  w przypadku pisemnego zgłoszenia do 29.09.2011 r.

  3 295 zł + 23% VAT  po 29.09.2011 r.

2.   Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące   
   warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.

3.  Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu 
  potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.

4.   Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 
  14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później 
  niż przed rozpoczęciem warsztatów.

5.   Wpłaty należy dokonać na konto widniejące 
  na fakturze.

6.  Rezygnację z udziału należy przesyłać listem 
  poleconym na adres organizatora.

7.   Wprzypadku rezygnacji do 29.09.2011 r. 
  obciążymy Państwa opłatą administracyjną 
  w wysokości 400 zł + 23% VAT.

8.   W przypadku rezygnacji po 29.09.2011 r. 
  pobierane jest 100% opłaty za udział.

9.   Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału 
  w warsztatach powoduje obciążenie 
  pełnymi kosztami udziału.

10.  Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne 
   z rezygnacją z udziału.

11.  Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach 
   może wziąć udział inny pracownik firmy 
   pod warunkiem przesłania danych osoby  
   zastępczej drogą mailową lub pocztową 
   w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem 
   warsztatów.

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
   w programie.

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI: WARUNKI  UCZESTNICTWA:

Imię:

Firma:

Stanowisko:

Kod pocztowy: Miasto:

Nazwisko:

Ulica:

Departament:

Telefon: Fax:

E-mail:

TAK, chcę wziąć udział w warsztatach HR FOR IN-HOUSE LAWYERS, 
w terminie: 20-21 października 2011 r.

CENA: 2 795 zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do 29.09.2011 r.

CENA: 3 295 zł + 23% VAT po 29.09.2011 r.

NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę 
o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez 
MM Conferences SA

Proszę o wystawienie faktury VAT. W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT 
proszę podpisać niniejsze oświadczenie:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (Dz. Ust. 39 poz. 176)

Skąd dowiedzieli się Państwo 
o naszych warsztatach:

kontakt telefoniczny z naszym konsultantem reklama telewizyjna

od znajomychnewsletter internet (portale tematyczne)

inne (jakie?) ...........................................

Pełna nazwa firmy:

Ulica:

NIP:

Kod pocztowy: Miasto:

         Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapozna-
liśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl 
w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych 
osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów 
MM Conferences oraz, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie bezpłatnej prenumeraty, na umieszczenie naszych danych w bazie wydawnictwa Migut Media. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz 
informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich po-
prawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000300045, REGON 141312256, wysokość kapitału zakładowego: 536.756,50 zł, kapitał opłacony w całości.

organizator

data i podpis

formularz  zgłoszeniowy

pieczatka firmy

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ!
WYPEŁNIONY FORMULARZ WYŚLIJ NA NUMER FAKSU: 022 292 30 94, 022 379 29 01 LUB NA E-MAIL: ZGLOSZENIA@MMCPOLSKA.PL
FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY DLA JEDNEJ OSOBY. W PRZYPADKU REZERWACJI DLA WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, PROSIMY O POWIELENIE BLANKIETU

IN-HOUSE
LAWYERSHR FOR 


