
INFORMACJA  

STAROSTY JELENIOGÓRSKIEGO 
 

z dnia 30 października 2020  r. 

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 

o których mowa w art. 29 pkt 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku                                             

z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875).   

W tym celu, zawieszono udzielanie porad osobiście (do odwołania) oraz zorganizowano udzielanie porad przez telefon i z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość. 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest wyłącznie telefonicznie, pod niżej wskazanymi nr telefonów w określone dni i zgodnie z poniższymi 

harmonogramami, po wcześniejszej rejestracji: 

telefonicznej 75 64 73 111 albo na stronie https://np.ms.gov.pl 

Pomocy prawnej, w listopadzie br., udzielają  adwokaci w Kowarach: 

dzień godz. 12-16 nr telefonu   e-mail 

poniedziałek adw. Gracjana Andrejczuk 509 663 208  
gracjana.andrejczuk@adwokatura.pl  

wtorek adw. Łukasz Klempouz 512 269 897                                             
lklempouz@wp.pl  

środa adw. Bartosz Uroda 794 621 647                                    
adwokat.uroda@gmail.com  

czwartek adw. Kamil Ochenkowski 605 167 551                                          
ochenkowski@owo-adwokaci.pl  

piątek  * adw. Ewa Jaśkiewicz 796 200 575                             
ewa.jaskiewicz@adwokatura.pl  

Pomocy prawnej udziela radca prawny w Janowicach Wielkich:  

dzień godz. 11-15 nr telefonu   e-mail 

poniedziałek r.pr. Tomasz Gregier 783 - 870 – 908                   radcaprawnygregier@gmail.com 

Pomocy prawnej udziela adwokat w Karpaczu:  

dzień godz. 11-15 nr telefonu   e-mail 

wtorek adw. Marcin Friedrich 787 008 817                             pnpp.karpacz@o2.pl 

środa adw. Marcin Friedrich 787 008 817                             pnpp.karpacz@o2.pl 

Pomocy prawnej udziela adwokat w Mysłakowicach: 

dzień godz. 11-15 nr telefonu   e-mail 

środa adw. Gracjana Andrejczuk 509 663 208  gracjana.andrejczuk@adwokatura.pl 

czwartek adw. Gracjana Andrejczuk 509 663 208  gracjana.andrejczuk@adwokatura.pl 

Pomocy prawnej udziela radca prawny w Szklarskiej Porębie: 

dzień godz. 9-13 nr telefonu   e-mail 

wtorek * r.pr. Tomasz Gregier 783 - 870 – 908                   radcaprawnygregier@gmail.com 

dzień godz. 11-15 nr telefonu   e-mail 

czwartek r.pr. Tomasz Gregier 783 - 870 – 908                   radcaprawnygregier@gmail.com 

Pomocy prawnej udziela radca prawny w Starej Kamienicy: 

dzień godz. 11-15 nr telefonu   e-mail 

poniedziałek r.pr. Krzysztof Warzyński 602 691 795   krzysztof@warzynski.com.pl 

piątek r.pr. Krzysztof Warzyński 602 691 795  krzysztof@warzynski.com.pl 

Pomocy prawnej udziela radca prawny w Jeleniej Górze:  

dzień godz. 10-14 nr telefonu   e-mail 

piątek * r.pr. Tomasz Gregier 783 - 870 – 908                   radcaprawnygregier@gmail.com 

 

*  

Pomoc w mediacji można uzyskać:  

24 listopada – wtorek (w godz. 9-13) oraz 27 listopada – piątek  (w godz. 10-14) od mediatora Joanny Mackiewicz – tel. 535 885 885, 

a także  27 listopada – piątek (w godz. 12-16) od adwokata – mediatora Ewy Jaśkiewicz – tel. 796 200 575                             

 

S  T  A  R  O  S  T A 

 

                                                         Krzysztof Wiśniewski     
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