Porady prawne i finansowe

Zagłębiowska Izba Gospodarcza zaprasza swoich członków na porady:

1. Doradcy Finansowego Radosława Gumułki z Kancelarii Prawa Finsnowego "Grupa
Gumułka". Znajomość polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego pozwala doradcom
podatkowym Grupy Gumułka zaoferować profesjonalne wsparcie w zakresie zagadnień
podatkowych właściwych dla przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych z różnych sektorów
gospodarki, jak też klientów indywidualnych. Przynależność do międzynarodowej organizacji
zrzeszającej firmy doradczej sprawia, że możemy wspomóc naszych Klientów także w zakresie
ich działalności podejmowanej w poszczególnych krajach. Doradcy podatkowi Grupy Gumułka
pomogą Państwu rozwiązać problemy podatkowe pojawiające się w toku bieżącej działalności
gospodarczej. Służymy radą we wszystkich aspektach Państwa działalności, mogących rodzić
ryzyko podatkowe, jak też stwarzających pole do optymalizacji (oszczędności podatkowych).
Porady prawne odbywają się od godz. 9.00 do 11.00 w ostatni czwartek miesiąca po uprzednim
umówieniu spotkania
.

2. Radcy Prawnego z Kancelarii Radców Prawnych z Sosnowca.
Kancelaria obsługuje zarówno spółki prawa handlowego jak i osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą. Radcy prawni świadczą usługi w zakresie stałej obsługi prawnej dla
podmiotów gospodarczych, jak również usługi specjalistyczne związane z konkretnymi
przedsięwzięciami gospodarczymi.
Radcy prawni Kancelarii reprezentują klientów we wszystkich stadiach postępowań sądowych i
administracyjnych, a także w negocjacjach z organami rządowymi i samorządowymi, a także z
organizacjami międzynarodowymi.
Porady odbywają się w godzinach od 9.00 do 11.00 , po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Osoby zainteresowane poradami proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod
numerem
(032) 262 48 92.

3. Prawnika z Dąbrowskiej Poradni Prawnej "Paragraf"
Bezpłatne Poradnictwo prawne obejmuje udzielenie porady prawnej o obowiązującym stanie
prawnym regulującym daną sprawę oraz o podmiocie lub organizacjach właściwych do jej
załatwienia, a także pomoc w opracowywaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej. Zakres
udzielanych porad: prawo rodzinne, karne, cywilne, mieszkaniowe, pracy itp.
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Poradnictwo prowadzone jest w czwartki od godz. 16:30 do 19:30 w Dąbrowie Górniczej, ul.
Królowej Jadwigi 8 (zielony Dworek).
http://fundacjagodnezycie.eu/poradnie/poradnia-prawna.html
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