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19.03.2020, ostatnia aktualizacja: 24.02.2021

Telefoniczne i e-mailowe porady prawne
Szanowni Państwo,
W związku z epidemią wywołaną koronawirusem i jej konsekwencjami oraz stanem zagrożenia
epidemicznego wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Krakowie informuje o możliwości uzyskania porad prawnych przez telefon, podczas
dyżurów pełnionych przez członków samorządu radców prawnych.
Celem tych dyżurów jest uzyskanie przez osoby dotknięte skutkami epidemii nieodpłatnej,
jednorazowej porady prawnej z danej dziedziny (prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych itd.).
Wykaz radców prawnych wraz ze wskazaniem specjalizacji oraz godzin dyżurów znajduje się w
poniżej.

Lp.

Imię i nazwisko

Dyscyplina/ w zakresie:

Marcin Banasik

spraw cywilnych,
gospodarczych i
administracyjnych

2.

3.

1.

4.

Kontakt

dni

tel. 530254725
e-mail:
marcin.banasik@outlook.com

czwartek,
piątek

Adam Bulandra

prawa migracyjnego,
obowiązujących zasad
legalizacji cudzoziemców,
reguł podejmowania przez
cudzoziemców
zatrudnienia

tel. 601866602
e-mail: radca@bulandra.eu

poniedzia
j. polski i j
angielski

Agnieszka Caban

prawa pracy, prawa
oświatowego, prawa
działalności gospodarczej

tel. 504718641
e-mail:
cabanagnieszka5@gmail.com

czwartek,
piątek

Izabela
Czejkowska

prawa działalności
gospodarczej, prawa
bankowego, prawa
upadłościowego i
naprawczego, prawa
ochrony zdrowia, prawa
oświatowego, prawa
turystycznego, prawa
autorskiego /w
szczególności ochrona
praw twórców/, prawa
pracy, prawa
podatkowego, prawa
konstytucyjnego /ochrona
swobód obywatelskich/

e-mail:
izabelaczejkowska@gmail.com

poniedzia
piątek

PDF wygenerowano dnia 01.03.2021, 17:21
z https://oirp.krakow.pl/koronavirus-info/telefoniczne-porady-prawne/

Strona 1 z 9

ul. Francesco Nullo 8/4 31-543 Krakow
Email: biuro@oirp.krakow.pl, tel. 12 410 84 00

prawa pracy, prawa
ubezpieczeń społecznych,
prawa działalności
gospodarczej prawa
upadłościowego i
naprawczego
prawa pracy, prawo
imigracyjne, prawo
zamówień publicznych,
prawo budowlane, prawo
gospodarcze, prawo
handlowe i rynków
kapitałowych, prawo
administracyjne, prawo
podatkowe, prawo cywilne,
prawo upadłosciowe i
naprawcze, prawo ochrony
zdrowia, prawo oświatowe

5.

Paulina
Drzewiecka

6.

Kinga Filip

7.

Piotr Frosik

prawa pracy

8.

Karolina Furtak

prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych, prawa
działalności gospodarczej,
prawa upadłościowego,
prawa spadkowego, prawa
medycznego i
odszkodowań

9.

Lucyna
Gąsiorowska

prawa oświatowego i
prawa pracy

10.

Katarzyna Góra

11.

Agnieszka
GrzesiekKasperczyk

12.

Mateusz Hołysz

prawa bankowego (kredyty
hipoteczne indeksowane,
denominowane), prawa
upadłościowego i
naprawczego, prawa
działalności gospodarczej
prawa działalności
gospodarczej, prawa
cywilnego (np. skutki
epidemii a możliwość
rezygnacji z wykonywania
kontraktu)
prawa podatkowego
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tel. 668972903
e-mail: paulina.drzewiecka@dkrad
caprawny.pl

tel. 663084663
e-mail: kinga.filip@op.pl

tel. 600444190
e-mail: piotr.frosik@poczta.fm

wtorek,
czwartek

piątek

tel. 690007292
e-mail: kontakt@karolinafurtak.pl

poniedzia
piątek

tel. 604549242
e-mail: gal@cyberia.pl

wtorek, śr

tel. 517443858
e-mail: katarzyna.gora@lexilio.pl

wtorek piątek

e-mail:
agnieszka.grzesiek@mylo.pl

czwartek

tel. 664970021
e-mail: kancelaria@holysz.com.pl

poniedzia
środa, pią
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13.

Aleksandra
Hudyma

prawa pracy, prawa
działalności gospodarczej

14.

Marcin Jamrozik

prawo budowlane, ochrona
środowiska, odpady,
nieruchomości, HSE

+48 515101997
jamrozik@polowiec.pl

piątek

Marcin Kachniarz

prawa pracy, prawa
ubezpieczeń społecznych,
prawa działalności
gospodarczej

tel. 609000031
e-mail:
marcin.kachniarz@gmail.com

piątek

15.

16.

Kinga Kaciczak

17.

Bartłomiej
Kałucki

18.

Katarzyna KaraśBatko

prawa pracy, prawa
rodzinnego, prawa
cywilnego, prawa
rzeczowego
prawa pracy, prawa
ubezpieczeń społecznych,
prawa działalności
gospodarczej prawa
bankowego, prawa
oświatowego, procedury
administracyjnej
prawa cywilnego, prawa
rodzinnego, prawa
pracy,prawa
spółdzielczego,prawa
działalności gospodarczej,
prawa turystycznego,
prawa zamówień
publicznych oraz prawa
samorządowego

19.

Katarzyna Kolasa

prawa działalności
gospodarczej, prawa
upadłościowego i
naprawczego

20.

Piotr Kolasa

prawo energetyczne,
prawo działalności
gospodarczej

22.

Piotr Konop

prawa pracy
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e-mail: a.hudyma@shrp.pl

poniedzia

tel. 880564724

czwartek,
piątek

tel. 785232920
e-mail: bartlomiej.j.kalucki@gmail.
com

środa,
czwartek

tel. 605696654
e-mail: kancelaria@karas-batko.pl

poniedzia
wtorek
środa

tel. 531887768
e-mail: katarzyna.kolasa@wmalino
wski.pl

poniedzia
środa, pią

+48 519751623 kolasa@polowiec.p
l

piątek

tel. 730101505
e-mail:
biuro@kancelaria-konop.pl

piątek
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23.

Dariusz
Konstatnty

prawa cywilnego,
procedury
administracyjnej, prawa
samorządowego z
uwzględnieniem
przedsiębiorców
dotkniętych kryzysem
realizujących zamówienia
publiczne na rzecz
samorządów

24.

Marcin
Kościelniak

prawa pracy

25.

Krzysztof
Krawczyński

prawa upadłościowego i
naprawczego
(restrukturyzacyjnego)

Joanna
Krogulecka

prawa upadłościowego,
prawa
restrukturyzacyjnego,
prawa ubezpieczeń
społecznych, postępowania
egzekucyjnego (sądowe
administracyjne)

Joanna
KrukowskaKorombel

prawa spółek (tworzenie,
przekształcenie, podział,
łączenie, likwidacja,
organy - zarząd, rada
nadzorcza, zgromadzenie
wspólników/walne
zgromadzenie), prawa i
obowiązków wspólników,
podwyższenia lub
obniżenia kapitałów,
wkłady; prawa umów
(kontrakty między
przedsiębiorcami)

26.

27.

28.

Jarosław Litwin

prawa działalności
gospodarczej
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tel. 513423008
e-mail: d.konstanty@interia.pl

środa

tel. 501811188
tel. 602666725
e-mail:
krawczynski85@gmail.com

poniedzia
piątek

tel. 601363323

e-mail: jkorombel@gmail.com

tel. 503374513
e-mail:
jaroslaw.litwin.kancelaria@gmail.
com

poniedzia

piątek
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prawa rodzinnego, prawa
karnego, prawa cywilnego,
ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień
zadośćuczynienia i
odszkodowania (zdarzenia
komunikacyjne, wypadki
przy pracy, błędy
medyczne, wypadki w
rolnictwie)
prawa pracy, prawa
ubezpieczeń społecznych,
prawa zamówień
publicznych

29.

Piotr Liwosz

30.

Małgorzata
Mastalerz

31.

Katarzyna Mazur

każdej dziedziny prawa

32.

Alicja Michalik

prawa pracy, prawa
działalności gospodarczej,
ochrony zdrowia

33.

Dawid Mirek

34.

Ewa MiszczykWróbel

35.

Joanna Misztal

36.

Mikołaj Miścicki

prawa pracy, prawa
działalności gospodarczej,
prawa upadłościowego i
naprawczego
prawa pracy dla
pracodawców, w
szczególności dla firm
budowlanych i agencji
pracy
doradztwo w zakresie
wszelkiego rodzaju umów
między przedsiębiorcami,
doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej
polegającej na organizacji
wydarzeń artystycznych,
rozrywkowych, imprez
masowych itp.
prawa pracy, prawa
ubezpieczeń społecznych,
prawa działalności
gospodarczej, prawa
zamówień publicznych,
prawa samorządy
terytorialnego
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e-mail: kancelaria@liwosz.pl

środa

tel. 660277280
e-mail: 660277280m@gmail.com

poniedzia
czwartek

e-mail: kmmazur@wp.pl

poniedzia
środa

tel. 793963793
e-mail:
michalik.kancelaria@gmail.com

poniedzia
wtorek

tel. 608311595
e-mail: dawid.mirek@strazeccy.pl

poniedzia
środa

tel. 606707093

czwartek

tel. 502041077

czwartek

e-mail: miscicki@wp.pl

wtorek,
czwartek
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prawo upadłościowe i
restrukturyzacyjne

37.

Wojciech Młocek

38.

Paweł Nowak

39.

Ewelina Opiela

40.

Andrzej Opyd

prawo zamówień
publicznych

Dawid Pantak

prawa zamówień
publicznych, prawa
działalności gospodarczej

41.

prawa turystycznego,
prawa admistracyjnego,
prawa samorządowego
prawa pracy, prawa
ubezpieczeń społecznych,
prawa działalności
gospodarczej prawa
oświatowego prawa
turystycznego, prawa
administracyjnego,

prawa działalności
gospodarczej, windykacji
roszczeń, podatków PIT,
CIT, VAT, prawa ecommerce, ochrony
konsumentów i konkurencji
prawa pracy, prawa
działalności gospodarczej,
prawa
telekomunikacyjnego,
prawa transportowego

tel. 663191835
e-mail:
wojciech.mlocek@kancelariawm.c
om

poniedzia
środa

e-mail: pawelnowak5@gmail.com

wtorek

tel. 785105503
e-mail: ewelina.opiela@gmail.com

poniedzia
czwartek

andrzej.opyd@oipk.pl

wtorek,cz
ek

tel. 668501984
e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl

czwartek,
piątek

tel. 696422450
e-mail:
sebastian.pikor@npkancelaria.co
m

wtorek

42.

Sebastian Pikor

43.

Rafał Podborski

44.

Maciej Podgórski

prawa pracy

45.

Adam Polowiec

postępowanie cywilne,
prawo turystyczne

46.

Bogusław
Przywora

prawa administracyjnego,
postępowania
administracyjnego

e-mail: bprzywora@op.pl

czwartek

47.

Karolina
Ragankiewicz

prawa pracy, prawa
działalności gospodarczej,
prawa turystycznego,
prawa rodzinnego

tel. 602181822
e-mail: kancelaria@kancelariaraga
nkiewicz.pl

środa,
czwartek

48.

Beata Sałdan

prawa działalności
gospodarczej, prawa pracy

e-mail: beata@saldan.pl

wtorek, śr
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tel. 792831015
e-mail: r.podborski@kpcapita.pl

poniedzia
piątek

tel. 503313013
e-mail: podgorsm@gmail.com

czwartek

+48 501187837
adam@polowiec.pl

piątek
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49.

Artur Samek

prawa pracy

tel. 694685457
e-mail: asamek@poczta.fm

środa

50.

Justyna SekułaZięba

prawa pracy, prawa
działalności gospodarczej

tel. 511501596
e-mail: jsz@kancelaria-sz.pl

poniedzia
wtorek

51.

Kamil Składzień

prawa pracy, prawa
ubezpieczeń społecznych,
prawa działalności
gospodarczej prawa
bankowego, prawa
ochrony zdrowia, prawa
turystycznego, prawa
administracyjnego, prawa
podatkowego

tel. 698013661
e-mail: radcadebica@gmail.com

środa, pią

52.

Piotr Skórski

prawa pracy, prawa
działalności gospodarcze

e-mail: rpr.piotr.skorski@gmail.co
m

wtorek

53.

Barbara
Sobolewska

prawa działalności
gospodarczej

tel. 605557247
e-mail: b.sobolewska@sobolewska
-kancelaria.pl

poniedzia

54.

Zbigniew
Stańczyk

prawa upadłościowego i
restrukturyzacyjnego

tel. 609512116
e-mail: kontakt@kancelariaalfa.com

poniedzia
piątek

55.

56.

Paweł Stańczyk

Anna Strama

prawa cywilnego, prawa
administracyjnego w tym
m.in: prawa działalności
gospodarczej, prawa
bankowego, prawa
ochrony zdrowia, prawa
oświatowego, prawa
zamówień publicznych
prawa i zasad pobytu,
postępowań
administracyjnych
związanych z pobytem w
Polsce (przede wszystkim
zezwolenia na pobyt
czasowy i stały,
obywatelstwo,
zobowiązania do powrotu)
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e-mail: kancelaria@stanczykp.pl

tel. 607376364
e-mail: kontakt@nefel.pl

wtorek

wtorek/ j.
polski, j.
angielski,
rosyjski, j.
francuski
(tylko
pisemnie)
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57.

Beata SupersonPolowiec

prawo pracy, prawo
energetyczne, kontrakty
handlowe

+48 501871002 superson@polowie
c.pl

piątek

58.

Leszek Świerczek

prawa ochrony zdrowia

tel. 606 836 826
e-mail: l.swierczek@bartaswiercze
k.pl

poniedzia
środa

59.

Rafał Szostak

prawo upadłościowe i
restrukturyzacyjne

tel. 600 230 900
rp.szostak@gmail.com

wtorek,śro

60.

Katarzyna
Tesarska

prawa pracy, prawa
działalności gospodarczej i
innych obszarów prawa

tel. 693 036 950
e-mail: krp.ktesarska@gmail.com

środa,
czwartek

Sandra Rojek

prawa pracy, prawa
działalności gospodarczej,
prawa upadłościowego i
naprawczego, prawa
ochrony zdrowia, prawa
oświatowego, prawa
turystycznego, prawa
karnego, prawa
rodzinnego, prawa
cywilnego, prawa
imigracyjnego

tel. 695 384 884
e-mail:
rojekkancelaria@gmail.com

poniedzia
piątek

Paweł Ryś

prawa działalności
gospodarczej (prawo
spółek, prawo umów,
prawo autorskie, prawo ecommerce)

61.

62.

63.

Paulina
Wawszczak

prawa zamówień
publicznych oraz prawa
zobowiązań/ prawa umów
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tel. 664-704-544

wtorek
pawel.rys@kprw.pl

e-mail: paulina@wawszczak.pl

poniedzia
czwartek
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64.

Błażej Wągiel

prawa pracy, prawa
ochrony zdrowia, prawa
zamówień publicznych,
prawa umów, prowadzenia
działalności gospodarczej,
zagadnień podatkowych,
ochrony danych
osobowych, prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych,
handlu i transportu
międzynarodowego
prawa zamówień
publicznych, prawa
bankowego, prawa
działalności gospodarczej,
prawa turystycznego

e-mail: coronavirus@ipsolegal.pl
www.ipsolegal.pl

codziennie

livechat z naszym zespołem

tel. 507026459
e-mail: maria.widlak@kancelariawi
dlak.pl

poniedzia
czwartek,
piątek

tel. 508238911
e-mail: marcin.widlak@onet.pl

wtorek,
czwartek

65.

Maria Widłak

66.

Marcin Widłak

prawa zamówień
publicznych, prawa
cywilnego, prawa pracy

67.

Dagmara
Wierzchowska

prawa pracy, prawa
turystycznego, prawa
cywilnego

tel. 792299919
e-mail: biuro@sed-lex.eu

środa

68.

Marta WitwickaDżugan

prawa zamówień
publicznych

tel. 535548424
e-mail: marta@dzugan.pl

piątek

69.

Jadwiga Zelek

prawa pracy, prawa
ubezpieczeń społecznych,
prawa oświatowego

tel. 512371592
e-mail: j_zelek@poczta.fm

poniedzia
piątek
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