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Podmioty realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego 

Zakres działania Nazwa instytucji/jednostki Dane teleadresowe Rodzaj świadczonej pomocy 

Powiat Siedlecki 
(Domanice, Korczew, Kotuń, 

Mokobody, Mordy, Paprotnia, 

Przesmyki, Siedlce, Skórzec, 

Suchożebry, Wiśniew, 

Wodynie, Zbuczyn) 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach 

ul. J. Piłsudskiego 40 
08 – 110 Siedlce 
 tel. 25 644 81 72 

 e-mail: pcpr@pcprsiedlce.pl 
Godziny pracy: 

Pn. wt. czw. 8.00 – 16.00                      

Śr. 8.00-17.00                                               

Pt. 8.00-15.00 

Psycholog: środa godz. 8.00-10.00 
Pedagog: środa godz. 14.30-16.30 
Pracownik socjalny w godz. pracy 
Centrum 

Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 
2021-2025, 
realizacja Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021-
2025. 
 
Punkt Poradnictwa Specjalistycznego; 
- pomoc psychologiczna 
- pomoc pedagogiczna 
- pomoc socjalna 

Caritas Diecezji Siedleckiej 
Ośrodek Pomocy 
Pokrzywdzonym 
Przestępstwem 

 
ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce 

tel.: 500 566 881; 
tel.: 25 640 71 30 

e-mail: siedlce.oppp@caritas.pl 
Godziny pracy: 

pn., wt., śr. 13.00-20.00, 
czw., pt. 8.00-15.00, 

sob. 10.00-15.00 

W ramach Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 

prowadzona jest bezpłatna pomoc prawna, pomoc psychologiczna 

i psychiatryczna z zakresu przemocy. Ponadto udzielane jest schronienie 

w mieszkaniu interwencyjnym w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 

* Realizacja zadania zleconego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego w ramach umowy zgodnie z Ustawą z dnia   24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

 

 

 

mailto:siedlce.oppp@caritas.pl
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Zakres działania Nazwa instytucji/jednostki Dane teleadresowe Rodzaj świadczonej pomocy 

 

Komenda Miejska Policji 
w Siedlcach 

 
ul. Starowiejska 66 

08-110 Siedlce 
tel. 47 707 2360 
fax 47 707 21 01 

(w przypadkach niecierpiących zwłoki 

 tel.  112 lub 47 707 23 60) 
e-mail: 

kmp.siedlce@mazowiecka.policja.gov.pl 
Godziny pracy: całą dobę 

Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej 
pomocy, 
organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga 
tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, 
podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające 
ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, 
że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem 
w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania, 
przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności 
o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad 
osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym 
stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje podejrzenie, 
że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą 
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa 
osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, 
do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego, 
przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących 
zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach 
koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, 
podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym 
występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty 
sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od 
potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą. 

 
Sąd Rejonowy w Siedlcach  
Zespół Kuratorskiej Służby 

Sądowej 

ul. Kazimierzowska 31 A, 
08-110 Siedlce, 

tel.  25 64 00 851 
tel.  25 64 00 766 

e-mail: 
kuratorzy.dla.doroslych@siedlce.sr.gov.pl 
kuratorzy.dla.nieletnich@siedlce.sr.gov.pl 

Kuratorzy przyjmują interesantów w 

dniach dyżurów w godzinach 8.30-15.00 

Wykonywanie orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich, 
wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych. 
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Zakres działania Nazwa instytucji/jednostki Dane teleadresowe Rodzaj świadczonej pomocy 
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Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Domanice 52 
08 - 113 Domanice 
tel. 25 63 129 83 
fax. 25 63 129 82 

e-mail: gopsdomanice@wp.pl 
Godziny pracy: 7.00-15.30  

Praca socjalna, 
Pomoc finansowa, 
Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej. 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

Domanice 52 
08 - 1 13  Domanice 
 tel. 25 63 129 83 
 fax. 25 63 129 82 

e-mail: gopsdomanice@wp.pl 
Godziny pracy: 7.00-15.30  

Praca socjalna, 
wsparcie psychologiczne, 
wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej. 

Komisariat Policji w Skórcu 

ul. Siedlecka 5 
08-114 Skórzec 

tel. 47-707-28-40 
fax 47-707-28-43 

(w przypadkach niecierpiących zwłoki 
tel.  112 lub 47-707-23-60) 

Godziny pracy: w dni robocze 
w godz. 8.00-16.00 

ponadto: 
Punkty przyjęć interesantów: 

Gm. Domanice każda środa 
miesiąca w godz. 9.00-11.00 

dzielnicowy w Urzędzie 
Gminy Domanice (sala konferencyjna) 

Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 
w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy, 
organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego 
stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne 
czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których 
istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie 
z zastosowaniem w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, 
że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego 
i zatrzymania, przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której 
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, 
w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne 
lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym 
lub przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą 
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa 
osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, 
do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego, 
przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, 
czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych 
do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, podejmuje działania 
mające na celu  zapobieganie  zagrożeniom mogącym występować 
w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające 
stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych 
przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą. 
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Zakres działania Nazwa instytucji/jednostki Dane teleadresowe Rodzaj świadczonej pomocy 
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Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

ul. Ks. St. Brzóski 20a 
08-108 Korczew 
 tel. 25 63 120 36 
 fax. 25 63 120 36 

e-mail: gops@korczew.pl 
Godziny pracy: 

Pn.-pt. 7.30-15.30 

Udzielanie pomocy mieszkańcom gminy Korczew wg indywidualnych 
potrzeb, kierowanie do osób i placówek świadczących specjalistyczną 
pomoc, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej. 

Zespół Interdyscyplinarny 

ul. Ks. St. Brzóski 20a 
08-108 Korczew 
 tel. 25 63 120 36 
 fax. 25 63 120 36 

e-mail: gops@korczew.pl 
Godziny pracy: 

Pn.-pt. 7.30-15.30 

Realizacja procedury Niebieskiej Karty, 
współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc osobom 
pokrzywdzonym, policją, prokuraturą, udzielanie wszelkiej pomocy  
w zakresie przeciwdziałania przemocy wg indywidualnych potrzeb 
mieszkańców gminy Korczew. 

Komisariat Policji 
w Mordach 

ul. Kilińskiego 5 
08-140 Mordy 

tel. 47 707 27 80 
fax 47 707 27 25 

(w przypadkach niecierpiących zwłoki 
tel.  112 lub 47 707 23 60) 

Godziny pracy: dni robocze 
w godz. 8.00-16.00. 

Ponadto: 
Punkty przyjęć interesantów: 

w Gminie Korczew (budynek Urzędu 
Gminy) czynny we wtorki i czwartki 

 w godz. 13.00-15.00 

Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy, 
organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego 
stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne 
czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do 
których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, 
włącznie z zastosowaniem w stosunku do osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu 
bezpośredniego i zatrzymania, przeprowadza, o ile jest to możliwe, z 
osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, 
rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się 
fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą 
w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której 
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim 
lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz 
wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w 
rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia 
społecznego, przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach 
niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, 
w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów 
przestępstwa, podejmuje działania mające na celu  zapobieganie  
zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa 
systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do 
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w 
zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub 
grupę roboczą. 
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Zakres działania Nazwa instytucji/jednostki Dane teleadresowe Rodzaj świadczonej pomocy 
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Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

ul. Siedlecka 56c 
08-130 Kotuń 

 tel./ fax 25 641 43 63 
e-mail: kotun@ops.pl 

Godziny pracy: od 8:00 do 16:00 

Pomoc psychologiczna, 
praca socjalna, 
udzielanie wsparcia finansowego, 
udzielanie świadczeń w naturze, 
informowanie o instytucjach udzielających wsparcia na terenie powiatu 
siedleckiego, 
informowanie o procedurze niebieskiej karty. 

Zespół Interdyscyplinarny 

ul. Siedlecka 56c 
08-130 Kotuń 

tel./ fax:25 641 43 63 
e-mail: kotun@ops.pl 

Godziny pracy: od 8:00 do 16:00 

Integrowanie i koordynowanie działań ww. podmiotów, 
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie 
interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 
udzielania pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań 
w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Posterunek Policji 
w Kotuniu 

ul. Ogrodowa 10 
08-130 Kotuń 

tel. 47 707 28 21 
fax 47 707 28 23 

(w przypadkach niecierpiących zwłoki tel.  
112 lub 47 707 23 60) 

Godziny pracy: dni robocze 
w godz. 8.00-16.00  

Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej 
pomocy, organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli 
wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, podejmuje, w razie potrzeby, inne 
niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, 
co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, 
włącznie z zastosowaniem w stosunku do osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu 
bezpośredniego i zatrzymania, przeprowadza, o ile jest to możliwe, z 
osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, 
rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się 
fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą 
w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której 
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim 
lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz 
wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w 
rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia 
społecznego. Przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach 
niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, 
w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów 
przestępstwa, podejmuje działania mające na celu  zapobieganie  
zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa 
systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do 
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w 
zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub 
grupę roboczą. 
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Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Plac Chreptowicza 25 
08-124 Mokobody 

 tel. 25 64 11 348; 25 30 81 727 
           e-mail: ops@mokobody.pl 

Godziny pracy: 
 Poniedziałek, Wtorek, Czwartek:   

8.00- 16.00 
Środa: 8.00-18.00 
Piątek: 8.00- 14.00 

Udzielanie pomocy finansowej i niefinansowej, pomocy psychologicznej, 
praca socjalna, 
konsultacje psychologiczne. 

Zespól Interdyscyplinarny 

ul. Cmentarna 2 
08-124 Mokobody 
tel. 25 641 13 48 

25 308 17 27 
 e-mail: gops@mokobody.pl 
Godziny pracy: 7.00-16.00 

Integrowanie i koordynowanie działań ww. podmiotów, 
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 
udzielania pomocy w środowisku lokalnym, 
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 
konsultacje psychologiczne. 

Komisariat Policji 
w Mokobodach 

ul. Ks. Brzóski 1 
08-124 Mokobody 
tel. 47 707 28 30 
fax 47 707 38 33 

(w przypadkach niecierpiących zwłoki 
tel.  112 lub 47 707 23 60) 

Godziny pracy: dni robocze 
w godz. 8.00-16.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy, 
organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego 
stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne 
czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do 
których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, 
włącznie z zastosowaniem w stosunku do osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu 
bezpośredniego i zatrzymania, przeprowadza, o ile jest to możliwe, z 
osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, 
rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się 
fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą 
w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której 
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim 
lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz 
wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w 
rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia 
społecznego, 
przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, 
czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych 
do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, 



8 
 

 podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym 
występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty 
sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od 
potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą. 
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Zakres działania Nazwa instytucji/jednostki Dane teleadresowe Rodzaj świadczonej pomocy 

M
IA
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O
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D

Y
 

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

ul. Kilińskiego 9 
08-140 Mordy 

tel. 25 641 54 26 
 tel. 518 546 928 

e-mail: 
mgops@mordy.pl 

mgopsmordy@pro.onet.pl 
Godziny pracy: pn.-pt. 8.00-16.00 

 Udzielanie pomocy pieniężnej i niepieniężnej. 
 praca socjalna, 
prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, 
analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 
z pomocy społecznej, 
realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 
rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 
zidentyfikowanych potrzeb. 

Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

ul. Kilińskiego 9 
08-140 Mordy 

 tel. 25 641 54 26 
 tel. 518 546 928 

e-mail: 
mgops@mordy.pl 

mgopsmordy@pro.onet.pl 
Godziny pracy: pn.-pt. 8.00-16.00 

Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 
udzielania pomocy w środowisku lokalnym, 
inicjowanie działań w stosunku do osób podejrzanych o stosowanie 
przemocy w rodzinie. 

Punkt Konsultacyjny 

M-GOK w Mordach, 
ul. Parkowa 9 

tel. 25 641 54 26 
tel. 518 546 928 

e-mail: mgops@mordy.pl 
mgopsmordy@pro.onet.pl 

Terapeuta leczenia uzależnień 
Godziny pracy: każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz.  14.20- 
17.30 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach ul. 
Parkowa 9, 08-140 Mordy 
Psycholog dla dorosłych i dzieci, kontakt telefoniczny w celu wyznaczenia 
terminu wizyty,  
spotkania realizowane są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka                     w 
Mordach. 

Komisariat Policji                          
w Mordach 

ul. Kilińskiego 5 
08-140 Mordy 

tel. 47 707 27 80 
fax 47 707 27 25 

(w przypadkach niecierpiących zwłoki 
tel. 112 lub 47 707 23 60) 

Godziny pracy: dni robocze 
w godz. 7.30-15.30 

Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy, 
organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego 
stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, 
podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające 
ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, 
że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem 
w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc 
w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania, 
przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności 
o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad 
osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym 
stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu 
na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której istnieje 
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podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego 
z prawem i zasadami współżycia społecznego, 
przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, 
czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych 
do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, 
podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym 
występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty 
sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od 
potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą 
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Zakres działania Nazwa instytucji/jednostki Dane teleadresowe Rodzaj świadczonej pomocy 

G
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A
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A
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N
IA

 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

ul. 3 Maja 2 
08-107 Paprotnia 

tel./fax: 25 631 21 93 
e-mail: gops@paprotnia.pl 
Godziny pracy: 7.30-15.30 

Świadczenia pieniężne (m. in.: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek 
celowy, pomoc dla rodzin zastępczych, wynagrodzenie należne 
opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą całkowicie 
ubezwłasnowolnioną przyznane przez sąd), 
świadczenia niepieniężne (m. in.: praca socjalna, bezpłatne opieka 
zdrowotna, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, poradnictwo 
specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, realizacja programu 
„Posiłek w szkole i w domu”, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej), 
świadczenia rodzinne, 
fundusz alimentacyjny, 
świadczenia wychowawcze, 
zasiłek dla opiekuna, 
pomoc materialna dla uczniów, 
dodatki mieszkaniowe, 
dodatki energetyczne, 
Karta Dużej Rodziny. 

Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
w gminie Paprotnia 

ul. 3 Maja 2 
08-107 Paprotnia 

tel./fax: 25 631 21 93 
e-mail: gops@paprotnia.pl 
Godziny pracy: 7.30-15.30 

Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach 
i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, 
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych 
przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, 
monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy 
oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy. 



12 
 

Komisariat Policji 
w Mordach 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ul. Kilińskiego 5 
08-140 Mordy 

tel. 47 707 27 80 
fax 47 707 27 25 

(w przypadkach niecierpiących zwłoki 
tel.  112 lub 47 707 23 60) 

 
Godziny pracy: dni robocze 

w godz. 8.00-16.00 
Ponadto: 

Punkty przyjęć interesantów: 
w Gminie Paprotnia 

(budynek Urzędu Gminy) 
czynny we wtorki 

w godz. 10.00 -12.00 

 
 

 
 
 

Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej 
pomocy, 
organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga 
tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, 
podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające 
ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, 
że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem 
w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania, 
przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności 
o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad 
osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym 
stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje podejrzenie, 
że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą 
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa 
osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, 
do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego, 
przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących 
zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach 
koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, 
podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym 
występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty 
sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od 
potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą 
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Zakres działania Nazwa instytucji/jednostki Dane teleadresowe Rodzaj świadczonej pomocy 

G
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A
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I 
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

ul. Listopada 5 
08-109 Przesmyki 

tel./ fax 25 64 12 387, 
tel. 882 503 342 

e-mail: gopsprzesmyki@gazeta.pl 
godziny pracy 8.00 – 16.00 

Obsługa techniczna – organizacyjna Zespołu Interdyscyplinarnego, 
udzielanie pomocy finansowej i niefinansowej, 
udzielanie pomocy rzeczowej, 
praca socjalna, 
kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

Zespół Interdyscyplinarny 

ul. Listopada 5, 
08-109 Przesmyki 

tel./ fax 25 64 12 387, 
e-mail: gopsprzesmyki@gazeta.pl 

godziny pracy 8.00 – 16.00 

Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach 
zapobiegawczych, 
podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, 
opracowywanie i realizacja indywidualnych planów, 
pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, 
monitorowanie sytuacji w rodzinach, 
kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego, 
współpraca z kuratorami sądowymi, 
kierowanie osób z problemami do Poradni Specjalistycznych. 

Punkt Konsultacyjny przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Przesmykach 

ul. Listopada 5, 
tel./fax 25 64 12 387 

email: gopsprzesmyki@gazeta.pl 
godziny pracy 8.00 – 16.00 

Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych i dzieci, konsultacje 
indywidualne, terapia rodzin. 

Komisariat Policji w Mordach 

ul. Kilińskiego 5 
08-140 Mordy 

tel. 25 643 27 80 
fax 25 643 27 75 

(w przypadkach niecierpiących zwłoki 
tel. 112 lub 47 707 23 60) 

Godziny pracy: dni robocze 
w godz. 8.00-16.00. 

Ponadto: 
Punkty przyjęć interesantów: 

w Gminie Przesmyki (budynek GOPS) 
czynny w środy w godz. 10.00- 12.00 

Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej 
pomocy; 
organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga 
tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, 
podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające 
ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, 
że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem 
w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania, 
przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności 
o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad 
osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym 
stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje podejrzenie, 
że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą 
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa 
osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, 
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do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego. 
przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących 
zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach 
koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, 
podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym 
występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty 
sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od 
potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą. 
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Zakres działania Nazwa instytucji/jednostki Dane teleadresowe Rodzaj świadczonej pomocy 

G
M
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A
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Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

ul. M.  Asłanowicza 10 
08-110 Siedlce 

tel. 25 63 309 64; 25 63 317 90 
fax. 25 63 236 30 

e-mail gops@gminasiedlce.pl 
pon. -pt. 8:00-16:00 

Działania pomocowe w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. 

Zespół Interdyscyplinarny 

ul. Asłanowicza 10 
08-110 Siedlce 

tel. 25 63 309 64; 25 63 317 90 
fax.25 63 236 30 

e-mail: gops@gminasiedlce.pl 
8:00-16:00 pon.wt.śr.pt. 

8:00-18:00 czw. 

Działania w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. 

Punkt Konsultacyjny 

ul. M.  Asłanowicza 10 
08-110 Siedlce 

tel. 25 63 30 964; 25 63 31 790 
fax. 25 63 23 630 

e-mail gops@gminasiedlce.pl 
8:00-12:00 śr. (osoby dorosłe) 

12:00-16:00 pt. (dzieci) 

Wsparcie psychologiczne dla dorosłych i dzieci  
we wtorki w godz. 8.00-12.00 
Wsparcie instruktora terapii uzależnień co 2 tygodnie  
w piątki w godz. 9.00-12.00 
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Komenda Miejska Policji 
w Siedlcach 

ul. Starowiejska 66 
08-110 Siedlce 

tel. 47 707 23 60 
fax 47 707 21 01 

(w przypadkach niecierpiących zwłoki 
 tel.  112, 47 707 23 60) 

e-mail: 
kmp.siedlce@mazowiecka.policja.gov.pl 

Godziny pracy: całą dobę 

Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej 
pomocy; 
organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga 
tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, 
podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające 
ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje 
podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie 
z zastosowaniem w stosunku do osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu 
bezpośredniego i zatrzymania, 
przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności 
o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad 
osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub 
przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim 
lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, 
oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami 
współżycia społecznego, 
przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących 
zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach 
koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa. 
Podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom 
mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa 
systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do 
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w 
zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub 
grupę roboczą. 
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Zakres działania Nazwa instytucji/jednostki Dane teleadresowe Rodzaj świadczonej pomocy 

G
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Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

ul. Siedlecka 3 
08-114 Skórzec 

 tel. 25 308 11 51 
 fax.25 308 11 51 

e-mail: skorzec@ops.pl 
Godziny pracy 8.00-16.00 

Zadania wynikające z: 
ustawy o pomocy społecznej, 
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osobom uprawnionym               
do alimentów, 
ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, 
ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 
ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 

Zespół Interdyscyplinarny 

ul. Siedlecka 3 
08-114 Skórzec 

tel. 25 308 11 51 
fax. 25 308 11 51 

e-mail: skorzec@ops.pl 

Diagnozowanie sytuacji rodziny, 
przekazywanie informacji o konsekwencjach popełnionych czynów. 
motywowanie do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych, 
przeprowadzenie rozmów pod kątem nadużywania alkoholu                                      
i przemocy w rodzinie. 

 
Punkt Konsultacyjny 

Pomoc psychologa 

ul. Siedlecka 3 
08-114 Skórzec 

tel. 25 308 11 51 
fax. 25 308 11 51 

e-mail: skorzec@ops.pl 
 
Termin do wcześniejszego uzgodnienia z 

pracownikiem socjalnym 

Prowadzenie interwencji kryzysowej, 
świadczenie poradnictwa psychologicznego, 
udzielanie pomocy psychologicznej dla dzieci i dorosłych, 
dokonywanie diagnozy sytuacji klienta oraz podejmowanie działań 
terapeutycznych, 
motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego w ramach pracy 
GKRPA, 
współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie pracy profilaktycznej 
z dziećmi i młodzieżą, 
pomoc w realizacji programu opiekuńczo- wychowawczego 
z elementami profilaktyki dla dzieci ze środowisk zagrożonych 
alkoholizmem i rodzin dysfunkcyjnych. 

Punkt Konsultacyjny   
GKRPA w Skórcu               

Dąbrówka Ług 
ul. Garwolińska 2 
08-114 Skórzec 

Godziny pracy: w każdy czwartek w godz. 
9.00-13.00 

 
Terapia uzależnień dysfunkcyjnych w ramach programów 
rekomendowanych przez PARPA. 
Nawiązanie kontaktu terapeutycznego z osobą lub rodziną. 
Motywowanie osób do podjęcia terapii. 
Głoszenie prelekcji o szkodliwości nadużywania alkoholu i skutkach 
choroby alkoholowej. 
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Komisariat Policji 
w Skórcu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ul. Siedlecka 5 
08-114 Skórzec 

tel. 47 707 28 40 
fax 47 707 28 43 

(w przypadkach niecierpiących zwłoki tel. 
112 lub 47 707 23 60) 

Godziny pracy: w dni robocze 
w godz. 8.00-16.00 

 
 
 
 
 
 
 

Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej 
pomocy, 
organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga 
tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, 
podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające 
ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, 
że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem 
w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania. 
Przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności 
o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad 
osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub 
przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim 
lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, 
oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami 
współżycia społecznego, 
przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących 
zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach 
koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, 
podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom 
mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa 
systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do 
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w 
zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub 
grupę roboczą. 
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Zakres działania Nazwa instytucji/jednostki Dane teleadresowe Rodzaj świadczonej pomocy 
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Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

ul. Aleksandry Ogińskiej 11 
08-125 Suchożebry 

 tel. /fax 25 631 46 57 
e-mail: gops@suchożebry.pl 
Godziny pracy: 7.30 - 15.30 

Pomoc i wsparcie w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, 
praca socjalna. 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

 

ul. Aleksandry Ogińskiej 11 
08-125 Suchożebry 

 tel. 25 631 46 57 
fax.  25 632 45 15 

e-mail: gops@suchozebry.pl 
Godziny pracy: 7.30-15.30 

Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych 
i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy, 
rozpowszechnianie informacji, o instytucjach, osobach                                            
i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, 
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
realizacja procedury Niebieskiej Karty. 

Komisariat Policji w 
Mokobodach 

ul. Ks. Brzóski 1 
08-124 Mokobody 
tel. 47 707 28 30 
Fax 47 707 38 33 

(w przypadkach niecierpiących zwłoki 
tel. 112 lub 47 707 23 60) 

Godziny pracy: dni robocze 
w godz. 8.00-16.00. 

Ponadto: 
Punkt przyjęć interesantów: 

w Suchożebrach, 
ul. Aleksandry Ogińskiej 11 
(budynek Urzędu Gminy) 

pokój nr 13. 
Czynny: 

w poniedziałki w godz. 10.00-12.00; 
piątki w godz. 10.00-12.00 

Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej 
pomocy, 
organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga 
tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie. 
podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające 
ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, 
że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem 
w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania, 
przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności 
o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad 
osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub 
przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim 
lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, 
oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami 
współżycia społecznego, 
przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących 
zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach 
koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, 
podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom 
mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa 
systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do 
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w 
zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub 
grupę roboczą. 
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Zakres działania Nazwa instytucji/jednostki Dane teleadresowe Rodzaj świadczonej pomocy 
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Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

ul. Siedlecka 13 
08-112 Wiśniew 

 tel.: 25 64 17 313 
fax.: 25-64 17 313 wew.121 

e-mail: gops@wisniew.pl 
Godziny pracy: 8.00-16.00 

Udzielanie pomocy finansowej, 
praca socjalna, 
prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, 
analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 
z pomocy społecznej, 
realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 
rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 
zidentyfikowanych potrzeb. 

Zespół interdyscyplinarny 

ul. Siedlecka 13 
08-112 Wiśniew 
tel.: 25 64 17 313 

 fax. :25 64 17 313 wew.121 
e-mail: gops@wisniew.pl 

Godziny pracy: 8.00-16.00 

Integrowanie i koordynowanie działań ww. podmiotów, 
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym, 
przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu 
zjawisku. 
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą 
w rodzinie, 
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz 
możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, 
inicjowanie działań w stosunku do osób podejrzanych o stosowanie 
przemocy w rodzinie. 

Punkt Konsultacyjny 
W Wiśniewie 

Plebania parafialna 
ul. Siedlecka 20, 
08-112 Wiśniew 

 tel. 25-641-73-24 
Godziny pracy: w każdy piątek 

od 8.30 do 11.30 

Spotkania grupy wsparcia osób uzależnionych i współuzależnionych 
od alkoholu. 
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Komisariat Policji 
w Skórcu 

08-114 Skórzec, 
ul. Siedlecka 5 

tel. 47 707 28 40 
fax 47 707 28 43 

(w przypadkach niecierpiących zwłoki tel. 
112 lub 47 707 23 60) 

Godziny pracy: w dni robocze 
w godz. 8.00-16.00 

ponadto: 
Punkty przyjęć interesantów: 

Gm. Wiśniew każdy piątek 
miesiąca w godz. 9.00-11.00  

w budynku Urzędu Gminy w Wiśniewie 
ul. Siedlecka 13 

Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej 
pomocy, 
organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga 
tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, 
podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające 
ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje 
podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie 
z zastosowaniem w stosunku do osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu 
bezpośredniego i zatrzymania, 
przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności 
o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne 
nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub 
przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim 
lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, 
oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami 
współżycia społecznego, 
przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących 
zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach 
koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, 
podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom 
mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa 
systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, 
co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 
w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół 
interdyscyplinarny lub grupę roboczą. 
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Zakres działania Nazwa instytucji/jednostki Dane teleadresowe Rodzaj świadczonej pomocy 
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Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

ul. Siedlecka 43 
08-117 Wodynie 
 tel. 25 631 26 58 
 fax. 25 631 26 58 

e-mail: gops@wodynie.eu 
Godziny pracy 7.45 - 15.45 

Praca socjalna, 
pomoc finansowa, 
wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej. 

Zespół Interdyscyplinarny 

ul. Siedlecka 43 
08-117 Wodynie 
 tel. 25 631 26 58 
fax. 25 631 26 58 

e-mail: gops@wodynie.eu 
Godziny pracy 7.45-15.45 

Praca socjalna, 
wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, 
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, 
podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą. 

Punkt Konsultacyjny 
dla osób i rodzin 

dotkniętych problemami 
alkoholowymi i przemocą  

w rodzinie  

ul. Siedlecka 43 
08-117 Wodynie 
 tel. 25 631 26 58 
 fax. 25 631 26 58 

Godziny pracy: jeden raz w miesiącu 
(trzecia środa każdego miesiąca) w 

godzinach 13.30 – 16.00 

Poradnictwo psychologiczne, 
działania motywujące do podjęcia terapii, 
udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu leczenia odwykowego, 
udzielanie wsparcia rodzinom z trudnościami. 

           Komisariat Policji 
w Skórcu 

ul. Siedlecka 5 
08-114 Skórzec 

tel. 47 707 28 40 
fax 47 707 28 43 

(w przypadkach niecierpiących zwłoki tel. 
112 lub 47 707 23 60) 

Godziny pracy: w dni robocze 
w godz. 8.00-16.00 

ponadto: 
Punkty przyjęć interesantów: 

Gm. Wodynie każdy wtorek 
miesiąca w godz. 9.00-11.00 

w budynku Urzędu Gminy 
w Wodyniach ul. Siedlecka 43 

(pomieszczenia byłego posterunku) 
 
 
 
 
 
 
 

Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej 
pomocy, 
organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga 
tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, 
podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające 
ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje 
podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie 
z zastosowaniem w stosunku do osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu 
bezpośredniego i zatrzymania, 
przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności 
o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne 
nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub 
przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim 
lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, 
oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami 
współżycia społecznego, 
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przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących 
zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach 
koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa. 
Podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom 
mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa 
systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, 
co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 
w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół 
interdyscyplinarny lub grupę roboczą. 
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Zakres działania Nazwa instytucji/jednostki Dane teleadresowe Rodzaj świadczonej pomocy 

G
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Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

ul. Jana Pawła II 1 
08-106 Zbuczyn 

 tel. 25 64 16 321 
 fax.25 64 16 390 

e-mail: gops@zbuczyn.pl 
Godziny pracy: 8.00 -16.00 

Pomoc pieniężna i niepieniężna, 
praca socjalna. 

 
Zespół interdyscyplinarny 

ul. Jana Pawła II 1, 
08-106 Zbuczyn 

 tel. 25 64 16 321 
 fax.25 64 16 390 

e-mail: j.wrobel@gopszbuczyn.pl 
Godziny pracy: 8.00 -16.00 

Zespół koordynuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 
Zadania Zespołu: 
integrowanie i koordynowanie działań, 
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym, 
przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu 
zjawisku, 
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym, przemocą w 
rodzinie, 
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 
udzielania pomocy, w środowisku lokalnym, 
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc 
w rodzinie. 
W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 
przemocy w rodzinie Zespół tworzy grupy robocze, które realizują 
zadania dotyczące: 
opracowania i realizacji planu pomocy w indywidualnych przypadkach 
wystąpienia przemocy w rodzinie, 
monitorowania sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz 
rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, 
dokumentowania działań podejmowanych wobec rodzin, w których 
dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. 

Punkt konsultacyjny 

ul. Jana Pawła II 1 
08-106 Zbuczyn 

 tel. 25 64 16 321 
 fax.25 64 16 390 

e-mail: gops@zbuczyn.pl 
Godziny pracy: 

Pomoc prawna – (2 razy w tygodniu) 
Pomoc psychologiczna –  

(1 raz w miesiącu) 

Pomoc prawna, 
pomoc psychologiczna, 
terapia uzależnień 
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Posterunek Policji 
w Zbuczynie 

 
 
 
 
 
 
 

 

ul. Terespolska 13 
08-106 Zbuczyn 
tel. 47 707 28 90 

(w przypadkach niecierpiących zwłoki tel. 
112 lub 47 707 23 60) 

e-mail: 
dzielnicowy.zbuczyn@ra.policja.gov.pl 

Godziny pracy: dni robocze 
w godz. 8.00-16.00 

 

Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej 
pomocy; 
organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga 
tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, 
podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające 
ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje 
podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie 
z zastosowaniem w stosunku do osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu 
bezpośredniego i zatrzymania, 
przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności 
o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad 
osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub 
przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim 
lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, 
oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami 
współżycia społecznego, 
przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących 
zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach 
koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa. 
podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom 
mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa 
systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do 
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w 
zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny 
lub grupę roboczą. 

Grupa wsparcia dla osób 
współuzależnionych i 
doświadczających przemocy 
w rodzinie  

ul. Jana Pawła II 1 
08-106 Zbuczyn 
tel. 25 64 16 321 

e-mail: gops@zbuczyn.pl 
Spotkania odbywają się co drugą                       

środę w godz.: 18.00-20.00 

Wsparcie i psychoedukacja osób współuzależnionych i 
doświadczających przemocy w rodzinie 
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                                                                                                              POLICJA 

Nazwa instytucji jednostki               Dane teleadresowe      Obsługiwane gminy 
powiatu 

Rodzaj przemocy 

Komenda Miejska Policji w 
Siedlcach 

08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 66, 
Oficer Dyżurny tel. 47 707 23 60, fax 47 707 22 01                              
Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach tel. 47 707 26 20,                     
fax 47 707 21 38,                                    
e-mail: kmpsiedlce@ra.policja.gov.pl 

Powiat siedlecki Pomoc udzielana jest  
w zależności od potrzeb 

Komisariat Policji w Mokobodach 08-124 Mokobody, ul. Ks. Brzóski 1,          
tel. 47 707 28 33                               
Sekretariat: tel. 47 707 22 67                 
Godziny pracy Komisariatu w dni powszednie 8.00-15.00                                      
Dyżur w poniedziałki w godz. 10.00-14.00    
W przypadku nieobecności funkcjonariusza kontakt z oficerem dyżurnym 
KMP Siedlce, tel. 47 707 23 60                                           

Gmina Mokobody,    
Gmina Kotuń,                    
Gmina Suchożebry 

 

Posterunek Policji w Kotuniu 08-130 Kotuń, ul. Ogrodowa 10,                   
tel. 47 707 28 21, fax 47 707 28 23,               
Godziny pracy Komisariatu w dni powszednie 8.00-15.00,                                                 
Dyżur w poniedziałki w godz. 10.00-14.00.    
W przypadku nieobecności funkcjonariuszy kontakt z oficerem dyżurnym  
KMP Siedlce, tel. 47 707 23 60 

Gmina Kotuń  

Komisariat Policji w Mordach 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 5  
tel. 47 707 27 80, fax 47 707 27 75                 
Godziny pracy komisariatu w dni powszednie: 8.00-15.00                             
Dyżur w poniedziałki w godz. 10.00-14.00    
W przypadku nieobecności funkcjonariuszy kontakt z oficerem dyżurnym  
KMP Siedlce, tel. 47 707 23 60 

Miasto i Gmina Mordy, 
Gmina Przesmyki,  
Gmina Korczew   
Gmina Paprotnia  

 

Posterunek Policji w Zbuczynie 08-106 Zbuczyn, ul. Terespolska 13,  
tel. 47 707 28 90.  
Godziny pracy Komisariatu w dni powszednie 8.00-15.00,                                              
Dyżur w poniedziałki w godz. 10.00-14.00.   
W przypadku nieobecności funkcjonariuszy kontakt z oficerem dyżurnym  
KMP Siedlce, tel. 47 707 23 60 

Gmina Zbuczyn  

Komisariat Policji w Skórcu 08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 5,                        
 tel. 47 707 28 40                                         
Godziny pracy komisariatu w dni powszednie: 8.00-15.00                            
Dyżur w poniedziałki w godz. 10.00-14.00    
W przypadku nieobecności funkcjonariuszy kontakt z oficerem dyżurnym  
KMP Siedlce, tel. 47 707 23 60 

Gmina Wiśniew,  
Gmina Wodynie,  
Gmina Domanice,  
Gmina Skórzec 

 

 


