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Nazwa jednostki

Status jednostki

Kryteria dostępu do
świadczeń/usług, adresaci usług

Zakres i tematyka poradnictwa

Sposób dokonywania
zgłoszeń

Adres jednostki i punktów
poradnictwa

Dane kontaktowe
telefon

strona www

harmonogram pracy

JEDNOSTKI OGÓLNOKRAJOWE i WOJEWÓDZKIE

1

Rzecznik Finansowy

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym, Rozporządzenie Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w
sprawie pozasądowego postępowania przed
Rzecznikiem Finansowym

z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne;
na życie; NNW; domów; mieszkań; turystyczne; kredytów; itp..)
dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników
Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z
indywidualnych kont emerytalnych
z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym

2

3

Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów

Centralny organ administracji państwowej.
Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady
Ministrów. Do kompetencji Prezesa UOKiK należy
kształtowanie polityki antymonopolowej i polityki
ochrony konsumentów oraz opiniowanie projektów
pomocy publicznej.

Powołany do sprawowania nadzoru i kontroli
przestrzegania prawa pracy, w szczególności
Państwowa Inspekcja Pracy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a
Okręgowy Inspektorat Pracy w
także przepisów dotyczących legalności
Lublinie
zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie
określonym w ustawie. Poza tym, prowadzi
instruktaż i poradnictwo w zakresie prawa pracy.

występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony
konsumentów, prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz
postępowań administracyjnych, wydawanie ostrzeżeń konsumenckich i
komunikatów, wyrażanie poglądu istotnego w sprawie oraz opiniowanie
ustaw i innych aktów prawnych.

22 333 73 26 lub
22 333 73 27

W sprawach indywidualnych Infolinia Konsumencka

Infolinia
Konsumencka 801
440 220 oraz 22
290 89 16,
prowadzona przez
Fundację
Konsumentów,

instytucja publicznoprawna realizująca zadania z
zakresu ubezpieczeń społecznych

zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych

telefonicznie/osobiście

5

Krajowa Informacja Podatkowa

Prowadzona przez Ministerstwo Finansów

informacja podatkowa

telefonicznie

7

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Dziecka

Centralny organ stojący na straży wolności i praw
człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady
równego traktowania.

Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy
publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i
sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji.

Centralny organ stojący na straży praw dziecka

Podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i
harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.
Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi
przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed
demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego
traktowania.

20-601 Lublin, ul. T. Zana 36,
38c

każdy, kto uważa, że państwo
al. Solidarności 77
naruszyło jego prawa; każdy, kto
00-090 Warszawa
uważa, że jest nierówno traktowany
z powodu tego, kim jest; osoba
Urząd Miasta w Lublinie, plac
pozbawiona wolności, żeby
Punkt Przyjęć Interesantów
Władysława Łokietka 1, sala nr
poskarżyć się na nieludzkie
RPO - Lublin
3
traktowanie
ul. Przemysłowa 30/32
według zgłoszeń
00-450 Warszawa

Sprawy związane z naruszeniem praw pacjenta.

według zgłoszeń

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

według zgłoszeń

ul. Szkolna 16
20-124 Lublin

8

Rzecznik Praw Pacjenta

Centralny organ administracji rządowej właściwy w
sprawach ochrony praw pacjentów.

9

Narodowy Fundusz Zdrowia
Lubelski Oddział Wojewódzki w
Lublinie

Instytucja realizująca zadania z zakresu ochrony
zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych

Sprawy z zakresu ochrony zdrowia i udzielania świadczeń

10

Niebieska Linia Państwowej
Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

Oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie,
świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat
zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00
- 16.00.

https://www.uokik.gov.pl/

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00
- 18:00,

godziny pracy urzędu:
od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

https://lublin.pip.gov.pl/pl
al. Piłsudskiego 13, pokój nr 1

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych Oddział w Lublinie

od poniedziałku do piątku w godzinach
11.00-15.00

https://rf.gov.pl/

tel. (81) 537 11 31
fax (81) 537 11 61

według zgłoszeń
Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa pracy i bhp

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00
- 18.00;

22 333 73 25

Al. Piłsudskiego 13, 20-011
Lublin

4

6

22 333 73 28

wspieranie klientów w sporach z
Telefonicznie lub
podmiotami rynku finansowego - od
skierowanie pisemnego
poradnictwa, przez interwencje i wniosku lub zapytania drogą
postępowania polubowne, aż po
elektorniczną - wg
wsparcie w trakcie postępowania
informacji zawartych na
sądowego.
stronie internetowej.

Konsultacje w sprawie przemocy prowadzone wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem infolinii
800 120 002, mejlową pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info lub listowną pod adresem
Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa.

801 002 300 81
463 50 90
Centrum Obsługi
Telefonicznej
22 560 16 00
Infolinia:
801 055 055 (22)
330 0330

telefoniczne:
poniedziałek 9.00 - 18.00
wtorek - piątek 9.00 - 13.00
http://www.zus.pl/

Poniedziałek: 8.00-18.00
Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

www.kip.gov.pl

czynna od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.00 do 18.00

INFOLINIA - 800
676 676

poniedziałki 10.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
https://www.rpo.gov.pl/
w każdy ostatni piątek miesiąca w
godzinach 10.00 - 15.00

telefon: (22) 583 66
00, fax: (22) 583 66
96, telefon
zaufania:
800121212

https://brpd.gov.pl/

od poniedziałku do piątku w godzinach
08.15-16.15

telefoniczna
Informacja
Pacjenta:
800190590

https://www.bpp.gov.pl/

pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00

http://www.nfz-lublin.pl/

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

Telefon dla Ofiar
Przemocy w
Rodzinie –
800120002

www.niebieskalinia.info

JEDNOSTKI FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE POWIATU LUBELSKIEGO
Lp.

1

2

Nazwa jednostki - organ
prowadzący/ zlecający
realizację zadania publicznego

Gmina Bełżyce - Gminna
Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Gmina Bychawa

Status jednostki

Zakres i tematyka poradnictwa

1) udzielanie rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe pomocy psychospołecznej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie, 2)przyjmowanie zgłoszeñ o
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem
Alkoholowych w Bełżycach GKRPA
przesłanek określonych w ustawie tj. informacji o osobach, które
powoływana jest zarządzeniem Burmistrza
w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia
Bełżyc
rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od
obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie
zakłócają spokój lub porządek publiczny,

Kryteria dostępu do świadczeń/usług

Sposób dokonywania
zgłoszeń

Adres jednostki i punktów
poradnictwa

mieszkańcy gminy Bełżyce

Osobiście lub za
pośrednictwem poczty.
Druki dostępne w biurze
GKRPA i na stronie
internetowej
www.belzyce.pl w
zakładce
http://www.site.belzyce.p
l/index.php?option=com_
content&view=article&id
=2944&Itemid=893

Siedziba GKRPA:Urząd
Miejski w Bełżycach
ul.Lubelska 3, 24-200
Bełżyce (pokój nr 26 II
piętro)

Urząd Miejski w Bychawie

wszelkie poradnictwo prawne

mieszkańcy Gminy Bychawa

telefonicznie, osobiście

23-100 Bychawa ul.
Partyzantów 1

Urząd Miejski w Bychawie

poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

mieszkańcy Gminy Bychawa

telefonicznie, osobiście

23-100 Bychawa ul.
Piłsudskiego 22

Dane kontaktowe
telefon

strona www

harmonogram pracy

815172579

www.belzyce.pl

Posiedzenia komisji – wg.potrzeb.
Biuro GKRPA czynne w godzinach:
7.30.- 15.30

81-5660004

www.bychawa.pl

81-5660031

www.bychawa.pl

pierwszy czwartek miesiąca w godz:
15.15-17.15
wtorek, czwartek w godz:10.00-14.00

2

Gmina Bychawa
Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka
organizacyjna

poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, w ramach
interewencji kryzysowej, w sprawie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

mieszkańcy Gminy Bychawa

telefonicznie, osobiście

poradnictwo skierowane jest dla
mieszkańców powiatu
osobiscie i telefonicznie
lubelskiego

23-100 Bychawa ul.
Piłsudskiego 22
ul. 11 Listopada 9, 23-100
Bychawa

81-5660127

ops.bychawa@gmail.com

od poniedziałku do piątku w godz:
7.15-15.15

3

Gmina Bychawa - Ośrodek
Interwencji Kryzysowej

Urząd Miejski w Bychawie

konsultacje pedagogiczne, prawne, hostel całodobowy

4

Gmina Głusk - Gminny
Ośrodek Informacyjno Integracyjny

Gminny Ośrodek Informacyjno - Integracyjny
działający na zlecenie Gminy Głusk

Rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień

mieszkańcy Gminy Głusk

telefonicznie, osobiście

Ćmiłów ul. Kościelna 2

5

Gmina Głusk -Ośrodek
Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy
Urzędzie Gminy Głusk

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, interwencje kryzysowe,
pomoc dla bezrobotnych

mieszkańcy Gminy Głusk

telefonicznie, osobiście

Dominów ul. Rynek 1

Osoby korzystające z pomocy
ośrodka w formie usnej lub
pisemnej

osobiście i telefonicznie

Jabłonna Majątek 17

*osoby dotknięte przemocą w
rodzine
*sprawcy stosujący przemoc w
rodzinie

osobiście zgłoszenie
sytuacji do pracownika
socjalnego, zgłoszenie
na policję, anonimowe
zgłoszenie o sytuacji w
danej rodzinie

Kozubszczyzna 127B, 21030 Motycz

81/5032235

brak

przewodniczacy zespołu zwołuje
pracę zespołu i wyznacza termin w
ciągu 3 dni od podjecia informacji o
zajściu w rodzinie

poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
pomoc społeczna

osoby dotknięte przemocą,
pomoc społeczna

podanie, zgłoszenie
ustne

ul. Spokojna 7, 23-110
Krzczonów

815664023

brak

poniedziałek 9-17 wtorek-piątek 7.3015.30

Urząd Gminy Krzczonów/ Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizacja zadń publicznych

poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

osoby i rodziny dotknięte
problemem alkoholowym

podanie

ul. Spokojna 7, 23-110
Krzczonów

815664051

bark

w każdy ostatni wtorek miesiąca w
godzinach 14.00-15.00

Urząd Gminy Niemce/ Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizacja zadń publicznych

poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

osoby i rodziny dotknięte
problemem alkoholowym

podanie, wniosek

ul. Lubelska 12, 21-025
Niemce

817561521

info@niemce.pl

czwartek godz. 16:00-18:00

Osrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

zagadnienia z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,

osoby dotknięte przemocą,
pomoc społeczna

podanie, wniosek

ul. Lubelska 119, 21-025
Niemce

817561052

info@niemce.pl

Osrodek Pomocy Społecznej w
Strzyżewicach

poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

mieszkańcy gminy

podanie, wniosek

Strzyżewice 109

815666060

kierownikopsstr@gmail.com
strzyzewice@ops.pl

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
od 7:30 do 16:00, piątek od 7:30 do
15:00

Urząd Gminy Strzyżewice

poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

osoby i rodziny dotknięte
problemem alkoholowym

783089108

81 75 18 112

pn. godz.. 9 -16 wt - pt godz 8 -17.30

brak

wtorek godz. 17-19

brak

godziny pracy Urzedu Gminy Głusk

6
7

Gmina Jabłonna

Ośrodek Pomocy Społecznej

Z zakresu pomocy społecznej - praca socjalna obejmująca
problematykę: przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach
interwencji kryzysowej - udzielanie porad i wsparcia,
pomoc dla bezrobotnych - uaktywnianie na rynku pracy;

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Gmina Konopnica Ośrodek Pomocy
Społecznej w Konopnicy

opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i
Zespół interdyscyplinarny realizujący zadania
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a
publiczne
następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach

Ośrodek Pomocy Społecznej w
Gmina Krzczonów Krzczonowie/ Gminny Zespół
Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krzczonowie przemocy w rodzinie jednostka organizacyjna
pomocy społecznej
Gmina Krzczonów Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gmina Niemce - Gminna
Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Gmina Niemce - Ośrodek
Pomocy Społecznej
Gmina Strzyżewice
Zespół interdyscyplinarny
realizujący zadania
publiczne
Gmina Strzyżewice Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Gmina Wysokie - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Gmina Wysokie - Gminna
Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

815610050

brak

od pon.do pt.

od 7.30-15.30

Poniedziałki 9:00-17:00
wtorku do piątku w godz:
15.30

od
7.30-

podanie

Strzyżewice 109

815669602

gkrpa.str@wp.pl

Terapeuta: Wtorek: godz. 15:0017:00, Czwartek 17:00-19:00
Psycholog każda 1 środa miesiąca
godz.13:00-15:00

846806247

brak

pn.-pt.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wysokiem

zadania z zakresu pomocy społecznej

mieszkańcy gminy

podanie, wniosek

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wysokiem ul.
Nowa 1-23-145 Wysokie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wysokiem (zespół interdyscyplinarny)

zadania z zakresu przemocy w rodzinie

osoby doznające przemocy

Niebieska Karta

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wysokiem ul.
Nowa 1-23-145 Wysokie

846806247

brak

w zależności od potrzeb

zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

osoby uzależnione od alkoholu i
ich rodziny

podanie, wniosek

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wysokiem ul.
Nowa 1-23-145 Wysokie

846806247

brak

w zależności od potrzeb

Urząd Gminy Wysokie - (Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Gmina Zakrzew - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zakrzewie / Zespół Interdyscyplinarny w
Gminie Zakrzew jednostka organizacyjna
pomocy społecznej

zagadnienia z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,

mieszkańcy Gminy Zakrzew,
osoby dotknięte przemocą

podanie, zgłoszenie
ustne, w ramach
procedury Niebieskiej
Karty

Zakrzew 26, 23-155
Zakrzew

846809489

www.zakrzew.lubelskie.pl

Gmina Zakrzew - Gminna
Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Urząd Gminy Zakrzew / Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
realizacja zadań publicznych

poradnictwo w zakresie uzależnień, zagadnienia z ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

mieszkańcy Gminy Zakrzew,
osoby i rodziny dotknięte
problemem alkoholowym

podanie,

Zakrzew 26, 23-155
Zakrzew

846809700

www.zakrzew.lubelskie.pl

poniedziałek - piątek
15.30

w miarę potrzeb

7.30 -

19

Gmina Wólka - Gminna
Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Punkt Konsultacyjny w Turce - Jednostka
samorządowa prowadzona i finansowana ze
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Wólce

Pomoc psychologiczna dla osób z problemami dot. uzależnień,
poradnictwo oraz informacja w zakresie podjęcia leczenia,
porady wychowawcze, działania profilaktyczne

Ogólnodostępna

Bezpośrednio w punkcie,
kontakt z osobą
prowadzącą punkt, mail,
telefon

Turka 124, 20-258 Lublin

509 035 723

mail: psycholog.wolka@o2.pl

Każda środa 7:30 - 10:30

Punkt Konsultacyjny Osiedle Borek Jednostka samorządowa prowadzona i
finansowana ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Wólce

Pomoc psychologiczna dla osób z problemami dot. uzależnień,
poradnictwo oraz informacja w zakresie podjęcia leczenia,
porady wychowawcze, działania profilaktyczne

Ogólnodostępna

Bezpośrednio w punkcie,
kontakt z osobą
prowadzącą punkt, mail,
telefon

ul. Malinowa 3, 20-258
Turka

509 035 723

mail: psycholog.wolka@o2.pl

Każdy czwartek 12:00 - 18:00

Punkt Konsultacyjny Łuszczów - Jednostka
samorządowa prowadzona i finansowana ze
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Wólce

Pomoc psychologiczna dla osób z problemami dot. uzależnień,
poradnictwo oraz informacja w zakresie podjęcia leczenia,
porady wychowawcze, działania profilaktyczne

Ogólnodostępna

Bezpośrednio w punkcie,
kontakt z osobą
prowadzącą punkt, mail,
telefon

Łuszczów 126, 20-258
Lublin

509 035 723

mail: psycholog.wolka@o2.pl

W każdą środę 10:35 - 13:35

Punkt Konsultacyjny Rudnik - Jednostka
samorządowa prowadzona i finansowana ze
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Wólce

Pomoc psychologiczna dla osób z problemami dot. uzależnień,
poradnictwo oraz informacja w zakresie podjęcia leczenia,
porady wychowawcze, działania profilaktyczne

Ogólnodostępna

Bezpośrednio w punkcie,
kontakt z osobą
prowadzącą punkt, mail,
telefon

509 035 723

Ze względu na remont, do końca 2018
roku konsultacje odbywają się w
mail: psycholog.wolka@o2.pl
Punkcie Borek, w każdy poniedziałek
15:00 - 18:00

Punkt Konsultacyjny Wólka - Jednostka
samorządowa prowadzona i finansowana ze
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Wólce

Pomoc psychologiczna dla osób z problemami dot. uzależnień,
poradnictwo oraz informacja w zakresie podjęcia leczenia,
porady wychowawcze, działania profilaktyczne

Ogólnodostępna

Bezpośrednio w punkcie,
Jakubowice Murowane 10, Bezpośrednio w
kontakt z osobą
20-258 Lublin
punkcie
prowadzącą punkt

mail:
komisja.wolka@gmail.com

Każdy wtorek 16:00 - 19:00

Ogólnodostępna

Bezpośrednio w
świetlicy, kontakt z
osobą prowadzącą punkt

mail:
komisja.wolka@gmail.com

Każdy poniedziałek i wtorek 17:00 19:00

rzecznik@powiat.lublin.pl

Poniedziałek,
8:00 -10:30,

Świetlica środowiskowa w Turce - Jednostka
Pomoc pedagogiczna w formie zajęć profilaktycznych,
samorządowa prowadzona i finansowana ze
poradnictwo pedagogiczne, wsparcie przy problemach szkolnych
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
i wychowawczych
Problemów Alkoholowych w Wólce
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Prawo Konsumenckie
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów

Poradnictwo prawne,
psychologiczne,
rodzinne,pedagogiczne
Stowarzyszenie "Rysa"

Starostwo Powiatowe w Lublinie,
ul. Spokojna 9,
20-074 Lublin, pokój nr 200, II piętro

Stowarzyszenie "Rysa" - realizacja zadań
publicznych

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji
prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa
miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i
interesów konsumentów;
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu,
organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach
odrębnych

poradnictwo prawne, psychologiczne,
rodzinne,pedagogiczne,dla osób w kryzysie,ofiar,sprawców
przemocy,osób uzależnionych, współuzależnionych,
korzystajacych z systemu pomocy społecznej, pomoc osobom
przestępstwem pokrzywdzonym, indywidualne konsultacje
psychologicze, pedagogiczne i prawne oraz grupy wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Centrum Aktywizacji zawodowej (CAZ)
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Powiat Lubelski - Powiatowy
Urząd Pracy w Lublinie

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Filia w Bełżycach

Świadczenia z zakresu pomocy bezrobotnym, aktywizacja
zawodowa, doradztwo zawodowe

Powiat Lubelski - Powiatowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Centrum Pomocy Rodzinie
Lublinie PCPR

mieszkańcy Powiatu, kontakt z
dyżurującym specjalistą,

Ogólnodostępna - osoby
zameldowane na terenie gmin:
Garbów, Głusk, Jastków,
Konopnica, Niemce, Wólka
Lubelska
Ogólnodostępna - osoby
zameldowane na terenie gmin:
Bełżyce, Wojciechów,
Niedrzwica Duża, Borzechów
Ogólnodostępna - osoby
zameldowane na terenie gmin:
Bychawa, Krzczonów,
Strzyżewice, Jabłonna,
Wysokie, Zakrzew

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Filia w Bychawie
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Ogólnodostępna

1)
2)
3)
w 4)
5)

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
pomoc społeczna;
polityka prorodzinna;
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
wspieranie osób niepełnosprawnych.

Przy Centrum działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności

telefonicznie, osobiście

osobisty, telefoniczny

osobisty, telefoniczny

osobisty, telefoniczny

osobisty, telefoniczny

Rudnik 27, 20-258 Lublin

Turka 196, 20-158 Lublin

791 967 875

Starostwo Powiatowe w
Tel.: (81) 52Lublinie,
86–619
ul. Spokojna 9,
email.:
20-074 Lublin, pokój nr 200, II
rzecznik@powiat.lu
piętro
blin.pl

Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa na 693-47-14-37;
terenie gmin: Wólka,
669-188-698,
Konopnica, Jastków,
663788698, 570Wojciechów, Wysokie,
720-350
Niemce

www.rysalublin.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w
Konopnicy w sali nr 26 w każdy
poniedziałek miesiąca w godzinach od
16.00 do 18.00.
Budynek dawnej Organistówki w
Jastkowie, aktualnie świetlica
profilaktyczna w każdą środę
miesiąca,
począwszy w godzinach od 12.00 do
15.00.

ul. Mełgiewska 11c
20-209 Lublin

81 745-18-16

http://lublin.praca.gov.pl/

Interesanci przyjmowani są w
godzinach 7:45- 15:00

ul. Lubelska 8
24-200 Bełżyce

Telefon: (81) 51732-40
Fax: (0-81) 51737-70

pupbelzyce@puplublin.pl,
lulube@praca.gov.pl

Interesanci przyjmowani są w
godzinach 7:45- 15:00

pupbychawa@puplublin.pl,
luluby@praca.gov.pl

Interesanci przyjmowani są w
godzinach 7:45- 15:00

ul. Mickiewicza 11
100 Bychawa

23- Telefon: (81) 56602-89
Fax: (081) 56600-36

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-16:00
Ogólnodostępna

ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

Tel: 814421021
Fax: 814421020

pcpr@powiat.lublin.pl

Środa 7:30- 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30- 15:00

