
L.P. Nazwisko i Imię nr wpisu specjalizacja stali rekomendowani certyfikat adres mailowy

1 Czarnecka-Hempowicz Elżbieta PZ-2885 gospodarcze x x TAK czarnecka.hempowicz@gmail.com; 

2 Działyński Tomasz PZ-943 gospodarcze x TAK tdzialynski@dzialynski.pl; 

3 Jakubowska-Banaszak Kamila PZ-2284

gospodarcza; 

cywilna x x TAK kancelaria@jakubowska-banaszak.pl

4 Kawułycz Anna PZ-3301 gospodarcze x TAK a.kawulycz@gmail.com; 

5 Kotra Borys PZ-4079

cywilne; rodzinne; 

karne; pracownicze; 

gospodarcze; 

handlowe; 

administracyjne; 

ubezpieczeniowe i 

odszkodowawcze; 

bankowe; 

budowlane; 

przewozowe i 

spedycyjne x x b.kotra@kancelariakotra.pl; 

6 Kozakowska-Burdzińska Beata PZ-2136

gospodarcze; 

cywilne x x TAK beatusk@poczta.fm; 

7 Kupczyk-Zajączkowska Aleksandra PZ-3147

administracyjne; 

finanse publiczne; 

cywilne; 

gospodarcze; 

handlowe; 

pracownicze; 

rodzinne; 

egzekucyjne; karne x x TAK a.kupczyk_zajaczkowska@interia.pl; 

8 Łuczkiw Jarosław PZ-3633

bankowe; 

gospodarka leśna; 

zamówienia 

publiczne; 

gospodarka 

nieruchomościami x TAK kontakt@krpjl.com; 
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9 Matuszczak Zofia PZ-2518

cywilne, 

gospodarcze x x TAK zofia.matuszczak@gmail.com; 

10 Mikucka Adriana PZ-2449

cywilne; rodzinne; 

pracownicze; 

gospodarcze x x kancelaria.radcowska@interia.eu; 

11 Nowak Agata PZ-3647

gospodarcze; 

medyczne x x TAK agata.nowak.an@gmail.com; 

12 Ociepa-Mendel Sabina ZA-PZ-2586

gospodarcze; 

pracownicze x x TAK biuro@kancelaria-ociepa.pl; 

13 Pietrzyk Marta PZ-2741

gospodarcze; 

handlowe; 

podatkowe; cywilne; 

RODO x x TAK marta@medlaw.pl; 

14 Potyralska Ewa PZ-2310 gospodarcze x x TAK e.potyralska@gmail.com; 

15 Stradowska-Adamska Bożena PZ-834

pracownicze; 

gospodarcze; prawo 

spółek x x bostra22@wp.pl; 

16 Tamkun-Busiakiewicz Janina PZ-1069

cywilne; 

gospodarcze; 

pracownicze; 

handlowe x TAK busiakiewicz.office@gmail.com; 

17 Tworek Anna PZ-3678

cywilne; 

pracownicze x x TAK annathomas@interia.pl; 

18 Wielopolski Jacek PZ-2124

cywilne, 

gospodarcze, 

rodzinne x x TAK jacek.wielopolski@consilium.com.pl; 

19 Jankowski Krzysztof PZ-3806

rodzinne, 

spadkowe, 

gospodarcze x x TAK kancelaria.kjankowski@gmail.com; 
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20 Sommerrey Hubert PZ-2695

gospodarcza, 

cywilna (prawo 

handlowe, 

zobowiązania, 

własność 

intelektualna i 

przemysłowa, 

nieruchomości, 

windykacja 

należności, podatki; 

pozaprawne: 

budownictwo, 

systemy 

komputerowe, 

mechanika) x x TAK hubert.sommerrey@sp-legal.pl; 

21 Michalak Agnieszka LS-176

cywilne; 

gospodarcze; prawo 

pracy; prawo 

rodzinne; prawo 

spółdzielcze x x TAK kancelaria@radcaprawny-michalak.pl; 

22 Leśniczak-Grochulska Magdalena PZ-4096

cywilne, rodzinne, 

karne i wykroczeń, 

pracy, handlowe i 

gospodarcze, 

administracyjne, 

ubezpieczeniowe i 

odszkodowawcze, 

podatkowe, 

budowlane, górnicze 

i geologiczne x x TAK magdalena.lesniczak@onet.pl; 
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