
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; 

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; 
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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; 

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@amichalak.eu; 
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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; 

23 Szafałowicz Aneta PZ-3180

gospodarcze, cywilne, 

pracownicze, 

administracyjne x x TAK aneta.szafalowicz@poczta.fm

24 Reinholz Dagmara PZ-3170

cywilne,rodzinne, 

gospodarcze x x TAK mediator@drkancelaria.pl

25 Sylwia Kniat-Borsut PZ-2121 gospodarcze i cywilne x x TAK sylwia.kniat-borsut@kkk-legal.pl

26 Bożena Wawrzynowska PZ-3703 gospodarcze i cywilne x x TAK bozena@kancelaria-artemida.pl

27 Katarzyna Dłutkowska-Nowak PZ-1448

cywilne, gospodarcze, 

rodzinne, 

administracyjne x x TAK katarzyna.dlutkowska@onet.pl

28 Marek Wojciechowski PZ-3500 gospodarcze i cywilne x x TAK marek@kancelaria-artemida.pl

29 Emilia Bobińska PZ-3762 cywilne, gospodarcze x x TAK radcaprawny.kalisz@gmail.com

30 Olga Bystrzycka PZ-2428

budowlane, 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

gospodarcze x x TAK o.bystrzycka@urbano.pl

31 Anna Pruska-Małkowska PZ-3657

medyczne, 

gospodarcze x x TAK a.pruska.malkowska@gmail.com

32 Maciej Nurkowski KN-41

cywilne,gospodarcze, 

roodzinne x x TAK m.nurkowski@wp.pl

33 Marta Szafer PZ-2416

rodzinne,gospodarcze,

pracy x x TAK biuro@radca-prawny-poznan.pl

34 Agnieszka Górska PZ-4260

cywilne,gospodarcze, 

nieruchomości x x TAK agnieszka.gorska87@wp.pl

35 Michał Muchowicz PZ-3859

rodzinne, spadkowe, 

odszkodowania, branża 

motoryacyjna x x TAK m.muchowicz@ksiazkiewicz-muchowicz.pl

36 Przemysław Pawlicki PZ-2992 cywilne i gopodarcze x x TAK kancelari@radca-pawlicki.pl
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37 Patrycja Jarus PZ-4061

rodzinne,spadkowe, 

postępowanie 

egzekucyjne, 

ubezpieczenia 

gospodarcze x x TAK p.jarus@mediacyjnarj.pl

38 Katarzyna Wieczorek-Dubska LS-155

cywilne,gospodarcze, 

rodzinne,spółdzielcze, 

bankowe x x TAK mec.kwieczorek@gmail.com

39 Sławomir Wójcik PZ-1743

franchising,dystrybucja 

detaliczna i hurtowa, 

najem komercyjny, 

gospodarcze, 

handlowe, 

cywilne,pracownicze, 

rodzinne, ochrona 

danych osobowych x x TAK kancelaria@kancelariawojcik.com

40 Anna Stawicka KL-354

cywilne,konsumenckie,

oświatowe, spółki 

handlowe x x TAK anian74@interia.pl

41 Katrzyna Hensler-Kuczyńska PZ-3280

cywilne,rodzinne, 

gospodarcze x x TAK kancelaria@hensler.pl

42 Bogusz Kajda PZ-4724

cywilne,rodzinne, 

gospodarcze,pracy, 

administracyjne x x TAK biuro@kancelariakajda.pl

43 Magda Pahl PZ-4442

cywilne,gospodarcze, 

pracownicze, rodzinne x x TAK pahlma@wp.pl

44 Bartosz Kazimierczak PZ-3698

podatkowe, 

administracyjne, 

nieruchomości x x TAK bartosz_kazmierczak@interia.pl

45 JoannaMatyba-Lisiak PZ-3200

cywilne, rodzinne, 

spadkowe x x TAK jmatyba@poczta.onet.pl

46 Adam Puchalski PZ-1894 cywilne,gospodarcze x x TAK a.puchalski@interia.eu

47 Anna Skowrońska PZ-4154

cywilne, rodzinne, 

gospodarcze x x TAK anna.skowronska2020@gmail.com

48 Sylwia Zalewska PZ-3930

cywilne, gospodarcze, 

rodzinne x x TAK sylwiazalewska@onet.eu

49 Jakub Trybuła PZ-4377

gospodarcze, rodzinne, 

cywilne x x TAK jakubtrybula@radcaprawny-raszkow.pl
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50 Żaneta Grabarczyk PZ-4716

rodzinne, spadkowe, 

pracownicze, 

gospodarcze, karne x x TAK zaneta@kancelaria-grabarczyk.pl

51 Mikołaj Andrzejczak PZ-4421

cywilne, rodzinne, 

gopodarcze, karne x x TAK radca.andrzejczak@gmail.com

52 Magdalena Nowak KN-2857 cywilne, gospodarcze x x TAK magdalena.novak@vp.pl

53 Tomasz Baum PZ-3210

cywilne, gospodarcze, 

upadłościowe x x TAK kancelaria@tomaszbaum.pl
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