
Aktualny harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r., w których udzielanie porad zostało 

powierzone Stowarzyszeniu SURSUM CORDA - obowiązuje od dnia 12 maja 2020 roku.  

  

1. Starostwo Powiatowe w Kielcach  

Punkt Nieodpłatnej Poradnictwa Obywatelskiego – Stowarzyszenie SURSUM CORDA czynny 

w dniach:   

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 1115  do1515,  

Doradca  Obywatelski,  Adwokat, Mediator   

Małgorzata Kołodziejczyk - Lisowska  przyjmuje w dniach:  

poniedziałek w godz. od 1115 do 1515 , 

wtorek w godz. od 1115 do 1515, 

 środa w godz. od 1115 do 1515,  

czwartek w godz. od 1115 do 1515,  

piątek w godz. od 1115 do 1515  

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą w Starostwie Powiatowym                  

w Kielcach : (41) 200 15 72  

  

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Daleszycach  

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego – Stowarzyszenie SURSUM CORDA 

czynny w dniach:  

 poniedziałek w godz. od 1300 do 1700                   

wtorek w godz. od 900 do 1300   

 środa w godz. od 1000 do 1400   

czwartek  w godz. od 800 do 1200   

piątek  w godz. od 1300 do 1700       

Doradca Obywatelski/Mediator Paulina Rak przyjmuje w dniach:  

poniedziałek w godz. od 1300 do 1700,                    

wtorek w godz. od 900 do 1300 ,     

środa w godz. od 1000 do 1400,      

czwartek  w godz. od 800 do 1200 ,    

  piątek  w godz. od 1300 do 1700      

  

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie  

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – Stowarzyszenie SURSUM CORDA czynny 

w dniach:  

 poniedziałek, wtorek  w  godz. od 900  do 1300 ,  

środa, czwartek,  w  godz. od 1100 do 1500,  

piątek  w  godz. od 1200   do 1600  

Radca Prawny Katarzyna Piast przyjmuje w dniach:  

poniedziałek w  godz. od 900  do 1300, 

wtorek w  godz. od 900  do 1300,  

czwartek w  godz. od 1100  do 1500,  

piątek w  godz. od 1200   do 1600  

Adwokat Patrycja Gutowska - Kochanowska przyjmuje w dniu:  

środa w  godz. od 1100  do 1500  



  

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą Gminnym Ośrodku      Pomocy 

Społecznej w Masłowie:  (41) 311-08-70  

  

4. Urząd Miasta i Gminy w Łagowie  

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – Stowarzyszenie SURSUM CORDA punkt 

czynny w dniach:  

 poniedziałek w godz. od 12 00  do 1600,  wtorek, środę, 

czwartek, piątek w  godz. od 800 do 1200  

Adwokat Adw. Katarzyna Gierek przyjmuje w dniu: 

poniedziałek w godz. od 12 00  do 1600 ,  

wtorek w  godz. od 800 do 1200  

Adwokat Adw. Karolina Bronkowska przyjmuje w dniach:  

środa w  godz. od 800 do 1200  ,  

Adwokat Małgorzata Skuza - Pięta przyjmuje w dniach:  

czwartek w  godz. od 800 do 1200,  

piątek w  godz. od 800 do 1200,  

  

Telefon do punktu świadczenia Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z 

siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie:  (41)  343 70 54  

  

  


