
Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na terenie powiatu 

wodzisławskiego w 2023 roku 

Nieodpłatna pomoc prawna/poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą 

niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej porady, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz gdy porada dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej, oświadczenie 

o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (w przypadku osób prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą), a także oświadczenia dot. pomocy de minimis.  

 

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej porady. 

Na wizyty do wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 32 412 09 51 w godzinach 

pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim (poniedziałek., wtorek, środa w godzinach 7.30 - 15.30, czwartek 

w godzinach 7.30 - 17.00, piątek w godzinach 7.30 - 14.00)  lub poprzez strony internetowe 

www.powiatwodzislawski.pl, www.np.ms.gov.pl. 

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:  

• Poniedziałek: od godz. 08.00 do godz. 16.00 

• Wtorek: od godz. 10.00 do godz. 18.00 

• Środa: od godz. 10.00 do godz. 18.00 

• Czwartek: od godz. 09.00 do godz. 17.00 

• Piątek: od godz. 08.00 do godz. 16.00  

Punkt nr 3 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim – budynek „Oazy Aktywności”, ul. Wałowa 30, 
44-300 Wodzisław Śl.; punkt prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego 
„Dogma” (ul. Raciborska 48 lok.2, 40-074 Katowice)  

Harmonogram przyjęć:  

• Poniedziałek: od godz. 14.00 do godz. 18.00  

• Wtorek: od godz. 10.00 do godz. 14.00  

• Środa: od godz. 14.00 do godz. 18.00  

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce; punkt prowadzony przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, (ul. Raciborska 48 lok.2, 40-074 Katowice)  

Harmonogram przyjęć:  

• Czwartek: od godz. 14.00 do godz. 18.00  

• Piątek: od godz. 10.00 do godz. 14.00  

http://www.powiatwodzislawski.pl/
http://www.np.ms.gov.pl/


Punkt nr 4 – nieodpłatna pomoc prawna 
Urząd Miasta Pszów (Urząd Stanu Cywilnego), ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów punkt prowadzony przez 
Fundację Togatus Pro Bono (ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn) 

Harmonogram przyjęć:  

• Poniedziałek: od godz. 10.00 do godz. 14.00  

• Wtorek: od godz. 08.00 do godz. 12.00 

• Środa: od godz. 13.00 do godz. 17.00 

• Czwartek: od godz. 09.00 do godz. 13.00 

• Piątek: od godz. 10.00 do godz. 14.00 

Punkt nr 5 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  
Centrum Usług Społecznych w Radlinie, ul. Korfantego 87, 44-310 Radlin, punkt prowadzony przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” (ul. Raciborska 48 lok.2, 40-074 Katowice) 

Harmonogram przyjęć: 

• Poniedziałek: od godz. 13.00 do godz. 17.00 

• Wtorek: od godz. 13.00 do godz. 17.00 

• Środa: od godz. 09.00 do godz. 13.00 

• Czwartek: od godz. 13.00 do godz. 17.00 

• Piątek: od godz. 09.00 do godz. 13.00 

2 maja 2023 r. – nieczynne 

4 maja 2023 r. – od godz. 9.00 do godz. 17.00 (od 9.00 do 13.00 odpracowanie za 2 maja) 

7 czerwca 2023 r. - od godz. 9.00 do godz. 17.00 (od 13.00 do 17.00 odpracowanie za 9 czerwca) 

9 czerwca 2023 r. – nieczynne 

14 sierpnia 2023 r. – nieczynne 

17 sierpnia 2023 r. – od godz. 9.00 do godz. 17.00 (od 9.00 do 13.00 odpracowanie za 14 sierpnia) 

Punkt nr 6 – nieodpłatna pomoc prawna 
Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS, ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy 

Harmonogram przyjęć:  

• Poniedziałek: od godz. 09.00 do godz. 13.00 

• Wtorek: od godz. 12.00 do godz. 16.00  

• Środa: od godz. 12.00 do godz. 16.00  

• Czwartek: od godz. 12.00 do godz. 16.00   

• Piątek: od godz. 12.00 do godz. 16.00   

7 kwietnia 2023 r. – nieczynne 

5 kwietnia 2023 r. – punkt czynny od godz. 8.00 do godz. 16.00 (od 8.00 do 12.00 odpracowanie za 7 kwietnia) 


