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Kancelaria Rozwodowa Wrocław Joanna Olszewska
https://www.kancelaria-olszewska.pl

Kancelaria została założona przez radcę prawnego Joannę Olszewską-Bilską, wpisaną na listę listę radców
prawnych pod nr WR-2421, której doświadczenie oraz specjalistyczne wyszkolenie w zakresie prawa
rodzinnego i opiekuńczego daje rękojmię fachowości, rzetelności i trafności wydawanych opinii i udzielanych
porad, a przede wszystkim skuteczności w prowadzeniu spraw Klientów Kancelarii.
Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej zwłaszcza w zakresie spraw o rozwód,
separację, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem, ustalenie jego miejsca pobytu, a także o
podział majątku wspólnego, każdą sprawę traktując priorytetowo. W tym zakresie możemy pochwalić się
dużymi i licznymi sukcesami zarówno na sali sądowej, jak i poza nią.
Do spraw podchodzimy z dbałością o najdrobniejsze szczegóły - w profesjonalny i efektywny sposób,
troszcząc się o losy naszego Klienta. Wiemy bowiem, że rozwód generuje ogromną ilość stresu oraz emocji.
Dlatego też już od pierwszego spotkania, naszych Klientów obdarzamy życzliwością, zrozumieniem i fachową
opieką prawną. W pełni szanujemy i nie oceniamy ich przekonań czy wybranej drogi życiowej.
Nasza Kancelaria od lat specjalizuje się w węższych dziedzinach prawa po to, aby świadczone przez nas
usługi stały na jak najwyższym poziomie.
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