
 
 

 
 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
W POWIECIE DĘBICKIM 

 

ROK 2023 
Uzyskanie porady wymaga wcześniejszego ustalenia terminu wizyty 

pod nr telefonu 690 901 136. 

Rejestracja od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, 
lub online pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy 

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na adres e-mail: npp@powiatdebicki.pl 

 

I. PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ i MEDIACJI  
w których pomocy prawnej udzielają wyznaczeni adwokaci oraz radcy prawni: 

L.p. Usytuowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: Punkt obsługiwany przez: 

1. Starostwo Powiatowe w Dębicy 

Budynek Starostwa w Dębicy, V piętro, lokal biurowy nr 538A 
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica  
czynny: poniedziałek – środa, godz. 7.30-11.30 
czwartek – piątek, godz. 12.00-16.00 

Radców Prawnych i Adwokatów 

- Magdalena Wrona – adwokat (poniedziałek)  
- Karolina Imiołek-Pasierb – radca prawny (wtorek) 
- Krzysztof Ruda – adwokat (środa) 

- Agnieszka Tomasiewicz-Parat – radca prawny (czwartek) 

- Wajdowicz Michał – adwokat (piątek) 

2. Gmina Żyraków 

Dworek w Żyrakowie, Żyraków 137B 
czynny: poniedziałek – środa, godz. 8.00-12.00 oraz  
czwartek – piątek, godz. 11.00-15.00 

Radców Prawnych i Adwokatów 
- Aneta Krajewska – adwokat (poniedziałek) 

- Michał Rodzoń – radca prawny (wtorek) 
- Kamil Składzień – radca prawny, doradca obyw. (środa) 

- Anna Bukowska – adwokat (czwartek) 

- Karolina Kizior – radca prawny, mediator (piątek) 

 

II. PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (NPP), NIEODPŁATNEGO 
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO (NPO) I MEDIACJI 

których prowadzenie powierzono organizacjom pozarządowym: 

L.p. Usytuowanie punktu: Punkt obsługiwany 
przez: 

Osoby udzielające porad prawnych: 

1. Starostwo Powiatowe w Dębicy (NPO) 

Budynek Starostwa w Dębicy, V piętro, lokal 
biurowy nr 538A, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica  
czynny: poniedziałek – środa, godz. 12.00-16.00 
oraz czwartek – piątek, godz. 7.30-11.30 

„PASIEKA” Fundacja 
Rozwoju  

i Wsparcia 
Pl. Jana Kilińskiego 2 

35-005 Rzeszów 

- Kamil Składzień – radca prawny, doradca 

obywatelski, mediator (poniedziałek, czwartek, piątek) 

- Patryk Bisikiewicz – radca prawny, doradca 

obywatelski (wtorek) 

- Aleksandra Grzebyk – adwokat, doradca 

obywatelski, mediator (środa) 

2. Gmina Pilzno (NPO) 
Urząd Miasta i Gminy Pilzno, ul. Rynek 6,  
lokal biurowy przy wejściu głównym do UM Pilzno 
(po prawej stronie od wejścia) 

czynny: poniedziałek – środa, godz. 9.00-13.00 
oraz czwartek – piątek, godz. 11.00-15.00 

„PASIEKA” Fundacja 
Rozwoju  

i Wsparcia 
Pl. Jana Kilińskiego 2 

35-005 Rzeszów  

- Jan Łętka – radca prawny, doradca obywatelski 

(poniedziałek, środa-piątek) 

- Kamil Składzień – radca prawny, doradca 

obywatelski, mediator (wtorek) 
 

 

3. Gmina Brzostek (NPP) 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku ,  
ul. 20-tego Czerwca 4, lokal biurowy na parterze 
(wejście od parku) 
czynny: poniedziałek – środa, godz. 9.00-13.00 
oraz czwartek – piątek, godz. 12.00-16.00 

„PASIEKA” Fundacja 
Rozwoju  

i Wsparcia 
Pl. Jana Kilińskiego 2 

35-005 Rzeszów 

- Agnieszka Tomasiewicz-Parat – radca prawny 

(poniedziałek) 

- Aneta Krajewska – adwokat (torek-piątek) 
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