
Informacja na temat jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

funkcjonujących na terenie powiatu wodzisławskiego w 2019 roku 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Na wizyty do prawników oraz doradców obywatelskich do wszystkich punktów należy umawiać się 
telefonicznie pod numerem telefonu 32 4120951 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego  

w Wodzisławiu Śląskim. 

 

Punkt nr 1, Punkt nr 2 – nieodpłatna pomoc prawna 

 Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 164, 44-300 Wodzisław Śląski 

Harmonogram przyjęć:                                                Pomoc prawna udzielana będzie przez:             

Poniedziałek:   od godz. 08.00 do godz. 16.00           radcę prawnego/ adwokata 

Wtorek:            od godz. 09.00 do godz. 17.00           adwokata/ radcę prawnego 

Środa:               od godz. 10.00 do godz. 18.00           radcę prawnego/ adwokata 

Czwartek:         od godz. 09.00 do godz. 17.00           adwokata/ radcę prawnego 

Piątek:             od godz. 08.00 do godz. 16.00            radcę prawnego/ adwokata 
 

24 grudnia 2019 r. (wtorek) od godz. 7.00 - 13.00  

31 grudnia 2019 r. (wtorek) od godz. 7.00 - 13.00  
 

Dodatkowe godziny funkcjonowania punktów nr 1 i nr 2: 
2 stycznia 2019 r. (środa)  od godz. 8.00-10.00  
3 stycznia  2019 r. (czwartek) od godz. 7.00-9.00 oraz  17.00-19.00 
4 stycznia  2019 r. (piątek) od godz. 16.00-18.00  
23 kwietnia 2019 r. (wtorek) od godz. 7.00-9.00 oraz 17.00-19.00  
24 kwietnia  2019 r. (środa) od godz. 8.00-10.00  
26 kwietnia  2019 r. (piątek) od godz. 16.00-18.00  
6 maja  2019 r. (poniedziałek) od godz. 16.00-19.00  
7 maja  2019 r. (wtorek) od godz. 7.00-9.00 oraz 17.00-19.00  
8 maja 2019 r. (środa) od godz. 7.00-10.00 oraz 18.00-19.00 
9 maja 2019 r. (czwartek)  od godz. 17.00-19.00 
10 maja  2019 r. (piątek) od godz. 7.00-8.00  oraz 16.00-18.00  
17 czerwca  2019 r. (poniedziałek) od godz. 16.00-18.00  
18 czerwca 2019 r. (wtorek) od godz. 7.00 -9.00 oraz 17.00-19.00  
19 czerwca  2019 r. (środa) od godz. 8.00-10.00  
12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) od godz. 16.00-18.00  
13 sierpnia 2019 r. (wtorek) od godz. 7.00 -9.00 oraz 17.00-19.00  
14 sierpnia 2019 r. (środa) od godz. 8.00-10.00  
5 listopada 2019 r. (wtorek) od godz. 7.00-9.00  
6 listopada 2019 r. (środa) od godz. 7.00-10.00  
8 listopada 2019 r. (piątek) od godz. 7.00-8.00 oraz 16.00-18.00  
12 listopada 2019 r. (wtorek) od godz. 7.00 do 9.00 oraz 17.00-19.00  
13 listopada 2019 r. (środa) od godz. 8.00-10.00  
15 listopada 2019 r. (piątek) od godz. 16.00-18.00  
16 grudnia 2019 r.  (poniedziałek) od godz. 16.00-19.00  
17 grudnia 2019 r. (wtorek) od godz. 17.00-19.00  
18 grudnia 2019 r.  (środa) od godz. 8.00-10.00 oraz 18.00 -19.00 



19 grudnia 2019 r. (czwartek) od godz. 7.00 do 9.00 oraz 17.00-19.00  
20 grudnia 2019 r. (piątek) od godz. 16.00-18.00  
23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) od godz. 16.00-18.00  
27 grudnia 2019 r. (piątek) od godz. 16.00-18.00  
30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) od godz. 16.00-18.00  
 

Punkt nr 3 – nieodpłatna pomoc prawna 

 Urząd Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana - punkt prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach (ul. Raciborska  48/2, 40-074 Katowice) 
 

Harmonogram przyjęć:                                                      Pomoc prawna udzielana będzie przez: 

Poniedziałek: od godz. 13.00 do godz. 17.00                 radcę prawnego 

Wtorek:          od godz. 13.00 do godz. 17.00                 radcę prawnego 

Środa:             od godz. 09.00 do godz. 13.00                 radcę prawnego 

Czwartek:       od godz. 13.00 do godz. 17.00                 radcę prawnego     

Piątek:            od godz. 09.00 do godz. 13.00                  radcę prawnego 
 

24 grudnia 2019 r. (wtorek) 8.00-12.00 

31 grudnia 2019 r. (wtorek) 8.00-12.00 
 

Dodatkowe godziny funkcjonowania punktu nr 3: 
3 stycznia 2019 r. (czwartek) od godz. 9.00-13.00  
23 kwietnia 2019 r. (wtorek) od godz. 9.00-13.00  
2 maja  2019 r. (czwartek) od godz. 9.00-13.00  
6 maja 2019 r. (poniedziałek) od godz. 9.00-13.00  
18 czerwca 2019 r. (wtorek) od godz. 9.00-13.00  
13 sierpnia 2019 r. (wtorek) od godz. 9.00-13.00  
4 listopada 2019 r. (poniedziałek) od godz. 9.00-13.00  
12 listopada (wtorek) od godz. 9.00-13.00  
23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) od godz. 9.00-13.00  
30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) od godz. 9.00-13.00  
 

Punkt nr 4 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

 Urząd Miasta w Pszowie, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów punkt prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach (ul. Raciborska  48/2, 40-074 Katowice) 
 

Harmonogram przyjęć:                                                    Porady udzielane będą przez: 

Poniedziałek: od godz. 10.00 do godz. 14.00               doradcę 

Wtorek:          od godz. 09.00 do godz. 13.00               doradcę 

Środa:             od godz. 14.00 do godz. 18.00               doradcę 

Czwartek:       od godz. 09.00 do godz. 13.00               doradcę 

Piątek:            od godz. 12.00 do godz. 16.00               doradcę 
    

Dodatkowe godziny funkcjonowania punktu nr 4: 

2 stycznia 2019 r. (środa) – od godz. 10.00 – 14.00  
24 kwietnia 2019 r. (środa) – od godz. 10.00 – 14.00  
2 maja 2019 r. (czwartek) – od godz. 7.30 – 9.00 i od godz. 13.00 – 15.30  
6 maja 2019 r. (poniedziałek) – od godz. 7.30 – 10.00 i od godz. 14.00 do 15.30  
19 czerwca 2019 r. (środa) – od godz. 10.00 – 14.00  
14 sierpnia 2019 r. (środa) – od godz. 10.00 - 14.00  
4 listopada 2019 r. (poniedziałek) – od godz. 7.30 – 10.00 i od godz. 14.00 do 15.30  
13 listopada 2019 r. (środa) – od godz. 10.00 – 14.00  
23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) – od godz. 7.30 – 10.00 i od godz. 14.00 do 15.30  
27 grudnia 2019 r. (piątek) – od godz. 8.00 – 12.00  

 
 

 



Punkt nr 5 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin punkt prowadzony przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach (ul. Raciborska  

48/2, 40-074 Katowice) 

      Harmonogram przyjęć:                                                 Porady udzielane będą przez: 
      Poniedziałek: od godz. 12.30 do godz. 16.30            doradcę  
      Wtorek:          od godz. 12.30 do godz. 16.30            doradcę 

      Środa:            od godz. 09.00 do godz. 13.00           doradcę  

      Czwartek:       od godz. 12.30 do godz. 16.30            doradcę  

      Piątek:             od godz. 09.00 do godz. 13.00            doradcę  
 

24 grudnia 2019 r. (wtorek) – w godz. 8.00 – 12.00 

31 grudnia 2019 r. (wtorek) – w godz. 8.00 – 12.00  
 

             Dodatkowe godziny funkcjonowania punktu nr 5: 

3 stycznia 2019 r. (czwartek) – od godz. 8.30 – 12.30  
23 kwietnia 2019 r. (wtorek) – od godz. 8.30 – 12.30  
2 maja 2019 r. (czwartek) – od godz. 8.30 – 12.30  
6 maja 2019 r. (poniedziałek) – od godz. 8.30 – 12.30  
18 czerwca 2019 r. (wtorek) – od godz. 8.30 – 12.30  
13 sierpnia 2019 r. (wtorek) – od godz. 8.30 - 12.30   
4 listopada 2019 r. (poniedziałek) – od godz.8.30 – 12.30  
12 listopada 2019 r. (wtorek) – od godz. 8.30 – 12.30  
23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) – od godz. 8.30 – 12.30  
30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) – od godz. 8.30 – 12.30  
 

Punkt nr 6 – nieodpłatna pomoc prawna 

 Rydułtowskie Centrum Kultury w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy 

Harmonogram przyjęć:                                                    Pomoc prawna udzielana będzie przez: 

Poniedziałek:  od godz. 09.00 do godz. 13.00           radcę prawnego*/ adwokata**   

Wtorek:  od godz. 12.00 do godz. 16.00           radcę prawnego 

Środa:   od godz. 12.00 do godz. 16.00           radcę prawnego 

Czwartek:      od godz. 12.00 do godz. 16.00           adwokata 

Piątek:   od godz. 12.00 do godz. 16.00           adwokata 

              * co drugi poniedziałek, rozpoczynając od 07.01.2019 r. 

              ** co drugi poniedziałek, rozpoczynając od 14.01.2019 r. 
      

              24 grudnia oraz 31 grudnia- zamknięte   

   Dodatkowe godziny funkcjonowania punktu nr 6: 

2 stycznia 2019 r. (środa) od godz. 8.00-12.00  
23 kwietnia 2019 r. (wtorek) od godz. 8.00-12.00 
6 maja 2019 r. (poniedziałek) od godz. 13.00-17.00  
8 maja 2019 r. (środa) od godz. 8.00-12.00 
19 czerwca 2019 r. (środa) od godz. 8.00-12.00   
14 sierpnia 2019 r. (środa) od godz. 8.00 do 12.00  
4 listopada 2019 r. (poniedziałek) od godz. 13.00-17.00   
12 listopada 2019 r. (wtorek) od godz. 8.00-12.00  
18 grudnia 2019 r. (środa) od godz. 8.00-12.00   
19 grudnia 2019 r. (czwartek) od godz. 8.00 -12.00   
23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) od godz. 13.00 - 17.00  
30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) od godz. 13.00 - 17.00  
 

 


