
INFORMACJA O LOKALIZACJI  PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ  

NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO WRAZ Z HARMONOGRAMEM  

W 2018 ROKU 

 

 

 

 

Punkt nr 1, Punkt nr 2 

 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 

 

Dodatkowe godziny funkcjonowania punktów nr 1 i nr 2: 

 2 stycznia (wtorek) od godz. 07.00 do godz. 09.00, od godz.17.00 do godz.19.00 

 4 stycznia (czwartek) od godz. 07.00 do godz. 09.00, od godz.17.00 do godz. 19.00 

 3 kwietnia (wtorek) od godz. 07.00 do godz. 09.00, od godz.17.00 do godz.19.00 

 5 kwietnia (czwartek) od godz. 07.00 do godz. 09.00, od godz.17.00 do godz.19.00 

 2 maja (środa) od godz. 08.00 do godz. 10.00 

 4 maja (piątek) od godz. 16.00 do godz. 19.00 

 7 maja (poniedziałek) od godz. 16.00 do godz. 18.00 

 8 maja (wtorek) od godz. 17.00 do godz. 19.00 

 9 maja (środa) od godz. 08.00 do godz. 10.00, od godz. 18.00 do godz. 19.00 

 10 maja (czwartek) od godz. 07.00 do godz. 09.00, od godz.17.00 do godz.19.00 

 28 maja (poniedziałek) od godz. 16.00 do godz. 18.00 

 29 maja (wtorek) od godz. 07.00 do godz. 09.00, od godz.17.00 do godz.19.00 

 30 maja (środa) od godz. 08.00 do godz. 10.00 

 14 sierpnia (wtorek) od godz. 07.00 do godz. 09.00, od godz.17.00 do godz.19.00 

 16 sierpnia (czwartek) od godz. 07.00 do godz. 09.00, od godz.17.00 do godz.19.00 

 2 listopada (piątek) od godz. 16.00 do godz. 18.00 

 6 listopada (wtorek) od godz.17.00 do godz.19.00 

 8 listopada (czwartek) od godz. 07.00 do godz. 09.00, od godz.17.00 do godz.19.00 

 18 grudnia (wtorek) od godz. 07.00 do godz. 09.00, od godz.17.00 do godz.19.00 

 19 grudnia (środa) od godz. 07.00 do godz. 10.00, od godz.18.00 do godz.19.00 

 27 grudnia (czwartek) od godz. 07.00 do godz. 09.00, od godz.17.00 do godz.19.00 

 28 grudnia (piątek) od godz. 07.00 do godz. 08.00, od godz.16.00 do godz.19.00 

 

 



Punkt nr 3 

 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 

 

Dodatkowe godziny funkcjonowania punktu nr 3: 

 2 stycznia (wtorek) od godz. 9.00 do godz. 13.00 

 3 kwietnia (wtorek) od godz. 9.00 do godz. 13.00 

 2 maja (środa) od godz. godz. 13.00 do godz. 17.00 

 4 maja (piątek) od godz. godz. 13.00 do godz. 17.00 

 30 maja (środa) od godz. 13.00 do godz. 17.00 

 16 sierpnia (czwartek) od godz. 9.00 do godz. 13.00   

 2 listopada (piątek) od godz.13.00 do godz. 17.00 

 27 grudnia (czwartek) od godz. 9.00 do godz. 13.00 

 28 grudnia (piątek) od godz. godz.13.00 do godz.17.00 

 

Punkt nr 4 

 Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie, ul. Traugutta 1, 44-370 Pszów  

 

Harmonogram przyjęć:                                                Pomoc prawna udzielana będzie przez: 

Poniedziałek: od godz. 10.00 do godz. 14.00           adwokata*/radcę prawnego** 

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

Środa:             od godz. 14.00 do godz. 18.00           radcę prawnego 

Czwartek:       od godz. 09.00 do godz. 13.00           adwokata 

Piątek:            od godz. 12.00 do godz. 16.00            adwokata 

 

* co drugi poniedziałek, rozpoczynając od 01.01.2017 r. 

** co drugi poniedziałek, rozpoczynając od 08.01.2017 r. 

                                                        

Dodatkowe godziny funkcjonowania punktu nr 4: 

 5 stycznia (piątek) od godz. 08.00 do godz. 12.00 

 7 kwietnia (sobota) od godz. 09.00 do godz. 13.00 

 5 maja (sobota) od godz. 09.00 do godz. 17.00 

 26 maja od godz. 09.00 do godz. 13.00 

 18 sierpnia (sobota) od godz. 09.00 do godz. 13.00 

 3 listopada (sobota) od godz. 09.00 do godz. 13.00 

 29 grudnia (sobota) od godz. 09.00 do godz. 17.00 



Punkt nr 5 

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

 

      Harmonogram przyjęć:                                                  Pomoc prawna udzielana będzie przez: 

       Poniedziałek:   od godz. 12.30 do godz. 16.30           radcę prawnego*/adwokata** 

       Wtorek:           od godz. 12.30 do godz. 16.30           adwokata 

       Środa:          od godz. 09.00 do godz. 13.00           adwokata 

       Czwartek:        od godz. 12.30 do godz. 16.30      radcę prawnego 

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

* co drugi poniedziałek, rozpoczynając od 01.01.2017 r. 

** co drugi poniedziałek, rozpoczynając od 08.01.2017 r. 

 

Dodatkowe godziny funkcjonowania punktu nr 5: 

 2 stycznia (wtorek) od godz. 8.30 do godz. 12.30 

 3 kwietnia  (wtorek)od godz. 8.30 do godz. 12.30 

 2 maja (środa) od godz. 13.00 do godz.17.00 

 4 maja (piątek)od godz. 13.00 do godz. 17.00 

 29 maja (wtorek)od godz. 8.30 do godz. 12.30 

 16 sierpnia (czwartek) od godz. 8.30 do godz.12.30 

 2 listopada (piątek)od godz. 13.00 do godz. 17.00 

 27 grudnia (czwartek) od godz. 8.30 do godz. 12.30 

 28 grudnia (piątek) od godz. 13.00 do godz.17.00 

 

Punkt nr 6 

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

Rydułtowy– 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. 09.00 do godz. 13.00           radcę prawnego 

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

Środa:   od godz. 12.00 do godz. 16.00           adwokata 

Czwartek: od godz. 12.00 do godz. 16.00           osobę z wykształceniem prawniczym 

Piątek:   od godz. 14.00 do godz. 18.00           radcę prawnego 

 

Dodatkowe godziny funkcjonowania punktu nr 6: 

 3 stycznia (środa) – od godz. 8.00 do godz. 12.00 

 4 kwietnia (środa) – od godz. 8.00 do godz. 12.00 

 2 maja (środa) – od godz. 16.00 do godz. 20.00 

 4 maja (piątek) – od godz. 8.00 do godz. 12.00 

 29 maja (wtorek) – od godz. 16.00 do godz. 20.00 

 14 sierpnia (wtorek) – od godz. 16.00 do godz. 20.00   

 3 listopada (sobota) – od godz.16.00 do godz. 20.00 

 28 grudnia (piątek) – od godz. 8.00 do godz. 12.00 

 29 grudnia (sobota)– od godz.16.00 do godz. 20.00 


