PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Komunikat dotyczący punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa
w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanym
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starosta Wieluński
informuje o zawieszeniu w udzielaniu porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wieluńskiego.
Zawieszenie porad obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.
Porady będą udzielane za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, email).
1. Ewa
Duralak
–
Radca
prawny
–
tel.
509-652-603,
e-mail: duralex.radca@gmail.com porady udzielane będą w poniedziałek, wtorek
i środę – godz. 9.00-13.00;
2. Agnieszka
Dudek
–
Adwokat
–
tel.
798-899-486,
e-mail: adwokat.agnieszka.dudek@gmail.com , porady udzielane będą w środę oraz
piątek w godzinach 9:00-13:00;
3. Jarosław
Grajoszek
–
Adwokat
–
tel.
664-037-164,
e-mail: adwokat@grajoszek.com.pl , porady udzielane będą w środę i czwartek
w godz. 9:00-13:00;
4. Patryk Wróbel – Doradca obywatelski/Adwokat – tel. 514-508-484,
e-mail: adwokat.patrykwrobel@gmail.com , porady udzielane będą od poniedziału do
piątku w godz. 15:00-19:00;
5. Bartosz
Król
–
Radca
prawny
–
tel.
798-569-043,
e-mail: kontakt@kancelariekrol.eu , porady udzielane będą od poniedziału do piątku
w godz. 9:00-13:00.
W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba
potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek
o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
W przypadku przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim (karta B) proszę o przesłanie opinii
na adres Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń.
Oświadczenie oraz karta B do pobrania na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wieluniu:
https://www.powiat-wielun.finn.pl/bipkod/8183507#

