
Punkty na terenie Powiatu Brzeskiego, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna, ich usytuowanie oraz wykaz dyżurów 

w 2019 roku 

 

Numer 

punktu 
Usytuowanie punktów Dni i godziny dyżurów w 2019 roku 

Udzielający nieodpłatnej 

pomocy prawnej  

1 2 3 4 

1 

1. lokal Powiatu Brzeskiego 

adres: 32-800 Brzesko ul. Głowackiego 51 

(budynek – siedziba Starostwa 

Powiatowego), pokój nr 308 (III piętro) 

od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1130,  

czwartek, piątek w godzinach od 1130 do 1530  

z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 

1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90) 

od poniedziałku do piątku – 

radcowie prawni 

2 

 

2.1. lokal Gminy Borzęcin 

adres: 32-825 Borzęcin 563a (budynek-

siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej) 

wtorek w godzinach od 730 do 1130,  

co czwarty piątek (tj. 8 lutego, 8 marca, 5 kwietnia, 31 maja, 28 czerwca, 

26 lipca, 23 sierpnia, 20 września, 18 października, 15 listopada, 13 grudnia) 

w godzinach od 730 do 1130 z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 

r. poz. 90) 

Punkt Nr 2 został powierzony  

do prowadzenia organizacji 

pozarządowej tj. Fundacji 

„Honeste Vivere”, z siedzibą 

w Warszawie,  

ul. Amałowicza-Tatara 7,  

04-474 Warszawa  

- nieodpłatnej pomocy 

prawnej udzielają adwokaci 

lub radcowie prawni albo 

absolwenci wyższych studiów 

prawniczych posiadający co 

najmniej trzyletnie 

doświadczenie w 

wykonywaniu wymagających 

wiedzy prawniczej czynności 

bezpośrednio związanych ze 

świadczeniem pomocy 

prawnej. 

2.2. lokal Gminy Szczurowa 

adres: 32-820 Szczurowa ul. Rynek 3 

(budynek - siedziba Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej), pokój na I piętrze 

poniedziałek w godzinach od 730 do 1130,  

co czwarty piątek (tj. 1 lutego, 1 i 29 marca, 26 kwietnia, 24 maja, 21 

czerwca, 19 lipca, 16 sierpnia, 13 września, 11 października, 8 listopada, 6 

grudnia) w godzinach od 730 do 1130 z wyłączeniem dni, o których mowa w 

art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 90) 

2.3. lokal Gminy Dębno 

adres: 32-852 Dębno Wola Dębińska 240 

(budynek – siedziba Urzędu Gminy), pokój nr 

1 (parter) 

środa w godzinach od 1130 do 1530,  

co czwarty piątek (tj. 15 lutego,15 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca, 

5 lipca, 2 i 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 22 listopada, 20 grudnia) 

w godzinach od 730 do 1130 z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 

r. poz. 90) 

2.4. lokal Gminy Gnojnik 

adres: 32-864 Gnojnik 363 (budynek – 

siedziba Urzędu Gminy), pokój nr 2 (parter) 

czwartek w godzinach od 1130 do 1530,  

co czwarty piątek (tj. 22 lutego, 22 marca, 19 kwietnia, 17 maja, 14 

czerwca, 12 lipca, 9 sierpnia, 6 września, 4 października, 29 listopada, 27 

grudnia) w godzinach od 1130 do 1530 z wyłączeniem dni, o których mowa 

w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 90) 

3 

3.1. lokal Gminy Borzęcin 

adres: 32-825 Borzęcin 563a (budynek-

siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej) 

czwartek w godzinach od 730 do 1130,  

co czwarty piątek (tj. 22 lutego, 22 marca, 19 kwietnia, 17 maja, 14 

czerwca, 12 lipca, 9 sierpnia, 6 września, 4 października, 29 listopada, 27 

grudnia) w godzinach od 730 do 1130 z wyłączeniem dni, o których mowa w 

art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 90) w środy, czwartki i piątki 

(jak w kol. 3) - adwokaci 

3.2. lokal Gminy Szczurowa 

adres: 32-820 Szczurowa ul. Rynek 3 

(budynek - siedziba Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej), pokój na I piętrze 

środa w godzinach od 730 do 1130,  

co czwarty piątek (tj. 15 lutego,15 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca, 

5 lipca, 2 i 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 22 listopada, 20 grudnia) 

w godzinach od 730 do 1130 z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 

r. poz. 90) 

3.3. lokal Gminy Dębno 

adres: 32-852 Dębno Wola Dębińska 240 

(budynek – siedziba Urzędu Gminy), pokój nr 

1 (parter) 

poniedziałek w godzinach od 800 do 1200, 

co czwarty piątek (tj. 1 lutego, 1 i 29 marca, 26 kwietnia, 24 maja, 21 

czerwca, 19 lipca, 16 sierpnia, 13 września, 11 października, 8 listopada, 6 

grudnia) w godzinach od 730 do 1130 z wyłączeniem dni, o których mowa w 

art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 90) w poniedziałki, wtorki i piątki 

(jak w kol. 3) – radcowie 

prawni 

3.4. lokal Gminy Gnojnik 

adres: 32-864 Gnojnik 363 (budynek – 

siedziba Urzędu Gminy), pokój nr 2 (parter) 

wtorek w godzinach od 1130 do 1530,  

co czwarty piątek (tj. 8 lutego, 8 marca, 5 kwietnia, 31 maja, 28 czerwca, 

26 lipca, 23 sierpnia, 20 września, 18 października, 15 listopada, 13 grudnia) 

w godzinach od 1130 do 1530 z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 

2015 r. poz. 90) 

4 

4.1. lokal Gminy Czchów 

adres: 32-860 Czchów Rynek 12 (budynek – 

siedziba Urzędu Miejskiego; Biuro Obsługi 

Klienta), pokój na parterze 

wtorek, czwartek w godzinach od 730 do 1130, 

co drugi piątek (tj. 8 i 22 lutego, 8 i 22 marca, 5 i 19 kwietnia, 17 i 31 maja, 

14 i 28 czerwca, 12 i 26 lipca, 9 i 23 sierpnia, 6 i 20 września, 4 i 18 

października, 15 i 29 listopada, 13 i 27 grudnia) w godzinach od 730 do 1130 

z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 

1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90) 

we wtorki, czwartki i piątki  

(jak w kol. 3) – adwokaci 

4.2. lokal Gminy Iwkowa 

adres: 32-861 Iwkowa 468 (budynek – 

siedziba Urzędu Gminy), pokój nr 5 (I piętro) 

poniedziałek w godzinach od 1300 do 1700, 

środa w godzinach od 745 do 1145, 

co drugi piątek (tj. 1 i 15 lutego, 1, 15 i 29 marca, 12 i 26 kwietnia, 10 i 24 

maja, 7 i 21 czerwca, 5 i 19 lipca, 2, 16 i 30 sierpnia, 13 i 27 września, 11 i 25 

października, 8 i 22 listopada, 6 i 20 grudnia)  

w godzinach od 745 do 1145 z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 

r. poz. 90) 

w poniedziałki, środy i piątki  

(jak w kol. 3) – adwokaci 

 
Sporządzono w Starostwie Powiatowym w Brzesku, dnia 31.01.2019 r.  


