
HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO 

PORADNICTWA OBYWATELSKIEGOI MEDIACJINA TERENIE POWIATU KRAŚNICKIEGO W 

2022 ROKU 

Adres Godziny Pracy Punktów 

Starostwo Powiatowe  
w Kraśniku 

Budynek Wydziału Geodezji 
ul. Szpitalna 2A 

Pokój 
 Nr 114 (Parter) 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony 
 przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

 w Kraśniku  
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach  

7:30 – 11:30 
 

Punkt nieodpłatnej mediacji prowadzony 
 przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

 w Kraśniku  
W zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez 

osobą uprawnioną w punkcie organizuje się spotkanie z 
mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony 
 przez Powiat Kraśnicki, w którym pomoc świadczą 

radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców 
Prawnych w Lublinie 

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach  
                                        11:30 – 15:30 

Punkt nieodpłatnej mediacji prowadzony 
przez Powiat Kraśnicki, w którym pomoc świadczą 

radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców 
Prawnych w Lublinie 

czynny w czwartek w godzinach 
11:30 – 15:30 

 

Ośrodek Kultury  
w Urzędowie 

ul. Dzikowskiego 1 
Parter 

  

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
prowadzony przez 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kraśniku 
czynny od poniedziałku do piątku 

w godz. 7:30-11:30 
 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez 
Powiat Kraśnicki, w którym pomoc prawną świadczą 

adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w 
Lublinie czynny od poniedziałku do piątku 

w godz. 11:30 – 15:30 
Punkt nieodpłatnej mediacji prowadzony przez Powiat 
Kraśnicki, w którym pomoc prawną świadczą adwokaci 
wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie 

czynny w poniedziałki  
w godz. 11:30 – 15:30 

Rezerwacja wizyt: telefonicznie pod numerem telefonu  dla punktów prowadzonych 

przez Powiat Kraśnicki 783 660 200, oraz dla punktów prowadzonych przez 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 663 368 000, ( od poniedziałku do piątku w godz. 

7:30 – 15:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 

adresem:npp@powiatkrasnicki.pl 
Harmonogram w trakcie trwania roku może podlegać zmianom wynikającym z potrzeb interesantów. 

 
W zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez osobą uprawnioną w punkcie 
organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji. 

 


