
Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – województwo warmińsko-mazurskie (aktualizacja marzec 2022 r.)

Nazwa

Adres (ulica, nr 

domu,

kod pocztowy,

miejscowość)

Tel./Fax. E-mail
Strona

internetowa
Powiat

Podmiot

prowadzący

Liczba

miejsc

Zakres świadczonych usług, w tym

udzielanych z wykorzystaniem

środków zdalnej komunikacji.

Czy placówki 

opracowały

wewnętrzne 

procedury dotyczące

funkcjonowania w 

związku z

koniecznością 

zapewnienia

bezpieczeństwa 

związanego z

rozprzestrzenianiem 

się wirusa

SARS-CoV-2, w tym 

procedury

dostępność placówki 

dla osób 

niepełnosprawnych 

(tak/nie)

dla osób z 

niepełnosprawnościami

dla osób głuchych i 

słabosłyszących

1 Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Elblągu do 29 czerwca 

2021 r., 

następnie od 30 czerwca 

2021 r. odrębna jednostka 

budżetowa

ul. Związku 

Jaszczurczego 17

82-300 Elbląg

tel. 55 255 00 01

Fax. 55 625 61 03

sow@sow.elblag.pl www.sow.elblag.pl m. Elblag Miasto Elbląg 15 Tak

nie kontakt telefoniczny, e-mail. brak

2 Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie przy Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w 

Olecku

ul. Gołdapska 23,

19-400 Olecko

tel. całodobowy - 

87 520 34 37,    

    

Kierownik SOW 

w godz. 7:30-15:30 

87 520 34 39

sow@pcpr.olecko.pl 

 centrum@pcpr.olecko.pl

www.pcpr.olecko.pl olecki Powiat Olecki 25 Tak

tak

pomocą poczty elektronicznej, 

telefonicznie, osobiście oraz 

pisemnie w siedzibie Ośrodka 

lub prowadząc korespondencję 

za pomocą poczty tradycyjnej. 

Strona internetowa jest 

częściowo zgodna z ustawą z 

dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów 

publicznych

za pomocą poczty 

elektronicznej,  telefonicznie, 

osobiście oraz pisemnie w 

siedzibie Ośrodka lub 

prowadząc korespondencję 

za pomocą poczty 

tradycyjnej. Strona 

internetowa jest częściowo 

zgodna z ustawą z dnia 4 

kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów 

publicznych. Ponadto trzech 

pracowników PCPR w Olecku 

ukończyło kurs/szkolenie z 

języka migowego

3 Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie

ul. Bałtycka 37A, 

10-144 Olsztyn 

tel./fax. 89 527 57 11 sowopr.baltycka@sowopr.olszt

yn.eu

http://sowolsztyn.naszaplacow

ka.pl/

m. Olsztyn Miasto Olszyn 15 Tak

nie brak brak

Ośrodki Interwencji Kryzysowej – województwo warmińsko-mazurskie (aktualizacja - marzec 2022.)

Nazwa

Adres (ulica, nr 

domu,

kod pocztowy,

miejscowość)

Tel./Fax. E-mail
Strona

internetowa
Powiat

Podmiot

prowadzący

Zakres świadczonych usług, w tym

udzielanych z wykorzystaniem

środków zdalnej komunikacji.

Czy placówki opracowały

wewnętrzne procedury dotyczące

funkcjonowania w związku z

koniecznością zapewnienia

bezpieczeństwa związanego z

rozprzestrzenianiem się wirusa

SARS-CoV-2, w tym procedury

dotyczące przyjmowania nowych

osób do placówek.

dostępność placówki 

dla osób 

niepełnosprawnych 

(tak/nie)

dla osób z 

niepełnosprawnościami

dla osób głuchych i 

słabosłyszących

1 Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej

ul. Księżodworska 23

13-200 Działdowo

23 697 27 04

23 697 28 55

całodobowy telefon 

interwencyjny: 

664 028 708

caritasdzialdowo@o2.pl dzialdowo.caritas.pl działdowski Caritas Diecezji Toruńskiej 

(na zlecenie Powiatu 

Działdowskiego)

- całodobowe schronienie,

- poradnictwo: prawne, psychologiczne, 

pedagogiczne (udzielane również z wykorzystaniem 

środków zdalnej komunikacji tj. telefon, e-mail)

Tak

nie brak brak

2 Ośrodek Wsparcia i 

Interwencji Kryzysowej  Dom 

dla Matek 

 z Małoletnimi Dziećmi 

i Kobiet w Ciąży

ul. Nowodworska 49

82-300 Elbląg

tel./fax. 55 233 80 79 osrodekwsparcia.elblag@ 

gmail.com

- m. Elbląg Diecezja Elbląska 

(na zlecenie Miasta Elbląg)

- całodobowe schronienie,

- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne 

świadczone dla osób przebywających w Ośrodku 

poprzez kontakt osobisty

Placówka stosuje zalecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwa Rodziny i 

Polityki Społecznej dot. zapewnienia bezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2.

nie kontakt telefoniczny brak

3 Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej

ul. T. Kościuszki 27 

A 

19-300 Ełk

87 732 64 45 sekretariat@mops.elk.pl www.mopselk.naszops.pl ełcki Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ełku

- całodobowe schronienie,

- pomoc socjalna,

- poradnictwo specjalistyczne (komunikacja 

telefoniczna)

Tak

nie brak brak

LP.

Standard  podstawowych  usług  świadczonych przez specjalistyczny ośrodek wsparcia 

dla ofiar przemocy w rodzinie określa  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług 

świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia  dla ofiar przemocy w rodzinie, 

kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków 

prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w 

rodzinie  oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. 

U. Nr 50 poz. 259) i obejmuje:

1) w zakresie interwencyjnym:

- zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod 

jej opieką,  

- ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,

- udzielanie  natychmiastowej  pomocy  psychologicznej   i   prawnej   oraz   

zorganizowanie   niezwłocznie    dostępu    do    pomocy    medycznej    w  przypadku,  

gdy  wymaga  tego  stan  zdrowia  ofiary przemocy w rodzinie,

- rozpoznanie  sytuacji  ofiary  przemocy  w  rodzinie i ocena ryzyka w zakresie 

zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej  opieką,

2) w zakresie terapeutyczno-wspomagającym:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- opracowanie   indywidualnego   planu   pomocy   ofierze przemocy w rodzinie,

- udzielanie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego,

- prowadzenie  grup  wsparcia  lub  grup  terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,

- prowadzenie  terapii  indywidualnej, 

- zapewnienie dostępu do pomocy medycznej,

- ocenę  sytuacji  dzieci  i  udzielanie  im  wsparcia  lub  pomocy  psychologicznej  oraz  

specjalistycznej  pomocy  socjoterapeutycznej i terapeutycznej,

- udzielanie konsultacji wychowawczych,

3) w zakresie potrzeb bytowych zapewnienie: całodobowego okresowego pobytu,

pomieszczeń do spania, wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem 

zabaw dla dzieci i miejsca do nauki, ogólnodostępnych łazienek, ogólnodostępnej 

kuchni oraz wyżywienia, odzieży i obuwia oraz środków higieny osobistej i środków 

czystości w  sytuacji,  jeżeli  dochód  ofiary  przemocy  w  rodzinie  nie  przekracza  

aktualnie  obowiązującego  kryterium  dochodowego  osoby  samotnie gospodarującej, o 

którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt  1  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  

społecznej.

Usługi w zakresie poradnictwa i konsultacji świadczone są również z pomocą 

komunikacji zdalnej.                                                                                                                                    

4)pomoc psychologiczna i prawna 5 dni w tygodniu w godz. 8-12, 12-16 oraz  2 dni w 

tygodniu w godz.17-20.  

LP.
formy komunikacji dostępne w placówkach

formy komunikacji dostępne w placówkach

mailto:sow@sow.elblag.pl
http://www.sow.elblag.pl/
mailto:sow@pcpr.olecko
mailto:sow@pcpr.olecko
mailto:sow@pcpr.olecko


4 Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej

ul. Pocztowa 9

11-400 Kętrzyn

89 751 09 00 pcprketrzyn@wp.pl www.pcprketrzyn.pl kętrzyński Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kętrzynie

- całodobowe schronienie,

- wsparcie: socjalne, psychologiczne, prawne 

terapeutyczne, świadczone również z 

wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji:  

telefon, e-mail, wideo-rozmowy,  

korespondencyjnie, komunikatory typu messenger;

osobom korzystającym  z miejsc całodobowego 

pobytu usługi poradnictwa socjalnego, 

psychologicznego i terapeutycznego świadczone są 

na miejscu z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Tak - Zarządzenie nr 28/2020 Dyrektora Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2020 r.

nie brak brak

5 Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Olecku

 Gołdapska 23         

19-400 Olecko

	 87 520 34 35                      

87 520 34 37

centrum @pcpr.olecko.pl - olecki Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Olecku

Zakres świadczonych usług, w tym udzielanych z 

wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej

- całodobowe schronienie,

- poradnictwo: prawne, psychologiczne, 

pedagogiczne (udzielane również z wykorzystaniem 

środków zdalnej komunikacji tj. telefon, e-mail)

-

tak

za pomocą poczty 

elektronicznej, 

telefonicznie, osobiście 

oraz pisemnie w 

siedzibie Ośrodka lub 

prowadząc 

korespondencję za 

pomocą poczty 

tradycyjnej. Strona 

internetowa jest 

częściowo zgodna z 

ustawą z dnia 4 

kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej 

za pomocą poczty 

elektronicznej,  telefonicznie, 

osobiście oraz pisemnie w 

siedzibie Ośrodka lub 

prowadząc korespondencję za 

pomocą poczty tradycyjnej. 

Strona internetowa jest 

częściowo zgodna z ustawą z 

dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów 

publicznych. Ponadto trzech 

pracowników PCPR w Olecku 

6 Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej dla Kobiet i Ich 

Dzieci – Ofiar Przemocy w 

Rodzinie

ul. Grunwaldzka 45

10-125 Olsztyn

89 523 64 02 interwencja7@o2.pl www.olsztyn.caritas.pl m. Olsztyn Caritas Archidiecezji 

Warmińskiej

- hostel, 

- pomoc psychologiczna, socjalna, prawna i 

pedagogiczna również z wykorzystaniem  środków 

komunikacji zdalnej - przez telefon oraz medyczna 

dla swych podopiecznych.

- grupy wsparcia,

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, 

przemocy domowej, agresji, przemocy seksualnej 

oraz wykorzystywaniu dzieci.

Tak

częściowo dostępny

osobista, telefoniczna, 

e-mail, 

wideokonferencja 

sms, fax, osobista albo w 

formie wideokonferencji po 

wcześniejszym zgłoszeniu 

takiej potrzeby 

7 Powiatowy Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej

ul. Bałtycka 65

10-175 Olsztyn 

(siedziba PCPR)

89 544 38 00/21

89 544 38 11

665 237 899

pcpr@powiat-olsztyński.pl www.pcpr-powiatolsztynski.pl olsztyński Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Olsztynie

- całodobowe schronienie w Punkcie Interwencji 

Kryzysowej zlokalizowanym pod adresem: Al. 

Niepodległości 4, 11-300 Biskupiec),

 - wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne, 

również z wykorzystaniem  środków komunikacji 

zdalnej – telefon

Nie

nie brak brak

8 Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej

ul. Piaskowa 2

12-200 Pisz

tel. 87 424 11 38

Fax. 87 424 11 39

pcpr@powiat.pisz.pl - piski Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Piszu

- całodobowe schronienie,

- poradnictwo psychologiczne, prawne

- mediator

(także udzielane z wykorzystaniem środków zdalnej 

komunikacji – telefon)

Tak

nie brak brak

9 Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej

ul. Marii Skłodowskiej 

-Curie 3/26

12-100 Szczytno

89 624 35 83

519 124 411

pcprszczytno@wp.pl - szczycieński Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Szczytnie

- całodobowe schronienie,

- poradnictwo w zakresie: uzależnienia od alkoholu i 

środków psychoaktywnych, zaburzonych relacji 

małżeńskich, zaburzonych relacji rodzinnych, 

kryzysów psychicznych świadczone przez 

pracownika socjalnego, indywidualnie oraz 

telefonicznie

Tak

nie

poczta elektroniczna 

(pcprszczytno@wp.pl), 

telefoniczne poczta elektroniczna

10 Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej 

ul. Gen. Bema 16 A

11-600 Węgorzewo

87 427 06 45

780 122 750

fax. 87 427 06 46

pomocspoleczna@pcprwegorz

ewo.pl

sekretariat@pcprwegorzewo.pl

www.wegorzewo.naszepcpr.pl węgorzewski Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Węgorzewie - całodobowe schronienie,

- poradnictwo psychologiczne,

- konsultacje i porady terapeuty uzależnień

również z zastosowaniem środków zdalnej 

komunikacji - porady telefoniczne

OIK funkcjonuje przy PCPR w Węgorzewie i obowiązują te same procedury. Również 

opracowane są wewnętrzne procedury dotyczące funkcjonowania i przyjmowania osób 

do OIK w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa związanego z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS -CoV-2.

nie brak brak

Punkty Interwencji Kryzysowej – województwo warmińsko-mazurskie (aktualizacja marzec 2022 r.)

Nazwa

Adres (ulica, nr 

domu,

kod pocztowy,

miejscowość)

Tel./Fax. E-mail
Strona

internetowa
Powiat

Podmiot

prowadzący

Zakres świadczonych usług, w tym

udzielanych z wykorzystaniem

środków zdalnej komunikacji.

Czy placówki opracowały

wewnętrzne procedury dotyczące

funkcjonowania w związku z

koniecznością zapewnienia

bezpieczeństwa związanego z

rozprzestrzenianiem się wirusa

SARS-CoV-2, w tym procedury

dotyczące przyjmowania nowych

osób do placówek.

dostępność placówki 

dla osób 

niepełnosprawnych 

(tak/nie)

dla osób z 

niepełnosprawnościami

dla osób głuchych i 

słabosłyszących

1 Punkt Interwencji Kryzysowej Al. Niepodległości 4 

11-300 Biskupiec

89 544 38 00/21

89 544 38 11

665 237 899

pcpr@powiat-olsztyński.pl www.pcpr-powiatolsztynski.pl olsztyński Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Olsztynie

3 miejsca całodobowe Nie

nie brak brak

Ośrodki wsparcia, w tym domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – województwo warmińsko-mazurskie (aktualizacja marzec 2022 r.)

Nazwa

Adres (ulica, nr 

domu,

kod pocztowy,

miejscowość)

Tel./Fax. E-mail
Strona

internetowa
Powiat

Podmiot

prowadzący

Zakres świadczonych usług, w tym

udzielanych z wykorzystaniem

środków zdalnej komunikacji.

Czy placówki opracowały

wewnętrzne procedury dotyczące

funkcjonowania w związku z

koniecznością zapewnienia

bezpieczeństwa związanego z

rozprzestrzenianiem się wirusa

SARS-CoV-2, w tym procedury

dotyczące przyjmowania nowych

osób do placówek.

dostępność placówki 

dla osób 

niepełnosprawnych 

(tak/nie)

LP.

LP.

formy komunikacji dostępne w placówkach

formy komunikacji dostępne w placówkach

http://www.olsztyn.caritas.pl/


dla osób z 

niepełnosprawnościami

dla osób głuchych i 

słabosłyszących

1 Ośrodek Wsparcia  i 

Interwencji Kryzysowej  

Dom dla Matek z Małoletnimi 

Dziećmi 

i Kobiet  w Ciąży

ul. Nowodworska 49

82-300 Elbląg

tel./fax. 55 233 80 79 osrodekwsparcia.elblag@ 

gmail.com

- m. Elbląg Diecezja Elbląska 

(na zlecenie Miasta Elbląg)

- całodobowe schronienie,

- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne 

(dla osób przebywających w Ośrodku poprzez 

kontakt osobisty)

Placówka stosuje zalecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwa Rodziny i 

Polityki Społecznej dot. zapewnienia bezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2.

nie kontakt telefoniczny brak

2 Dom Samotnej Matki im. bł. 

Marianny Biernackiej

ks. prał. Mariana 

Szczęsnego 1

19-300 Ełk

87 441 70 35 dsm.elk@caritas.pl www.elk.caritas.pl/dom-

samotnej-matki/

ełcki Caritas Diecezji Ełckiej 

(na zlecenie Powiatu 

Ełckiego)

- całodobowy, okresowy pobyt matkom z 

małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, 

- wielokierunkowe działania w zakresie 

interwencyjnym, bytowym i opiekuńczo -

wspomagającym, 

- pomoc prawna, pedagogiczna, psychologiczna

Tak

nie brak brak

3 Dom dla matek z małymi 

dziećmi i kobiet w ciąży przy 

PCPR w Gołdapi

 ul. Jaćwieska 14 A       

19-500 Gołdap

87 6152473	 brak brak gołdapski brak danych brak danych -

nie

komunikacja 

werbalna,język migowy,	 język migowy

4 Dom dla Matek z Małoletnimi 

Dziećmi i Kobiet w Ciąży

ul. Pocztowa 13

11-400 Kętrzyn

89 751 09 00 pcprketrzyn@wp.pl www.pcprketrzyn.pl kętrzyński

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kętrzynie

zapewnienie całodobowego schronienia - 15 

miejsc: matkom z małoletnimi dziećmi, kobietom w 

ciąży, ojcom z małoletnimi dziećmi, innym osobom 

sprawującym opiekę prawną nad małoletnimi 

dziećmi; zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony 

w związku z problemem przemocy w rodzinie; 

udzielenie, w razie potrzeby, natychmiastowej 

pomocy psychologicznej. Zapewnienie oddziaływań 

terapeutyczno-wspomagających. 

Tak - Zarządzenie nr 28/2020 Dyrektora Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2020 r.

tak

bezpośrednia

pisemna

telefoniczna pisemna

5 Ośrodek Wsparcia dla Matek 

z Małoletnimi Dziećmi i 

Kobiet w Ciąży

ul. Jagiełły 5       

10-127 Olsztyn

89 523 61 77

504 043 056

osrodekdlamatek@gmail.com - m. Olsztyn Miasto Olsztyn - całodobowe schronienie, 

- praca socjalna, 

- wsparcie w rozwiązywaniu problemów 

ekonomicznych, wychowawczych, 

psychologicznych, prawnych, zdrowotnych, 

zawodowych, 

- udzielanie pomocy rzeczowej, 

- udzielanie informacji o możliwościach uzyskania 

pomocy w ww. zakresach od innych instytucji, 

podawanie numerów telefonów i adresów;

z uwagi na fakt, że placówka funkcjonuje w dwóch 

miejscach (siedziba przy ul. Jagiełły 5 i filia przy ul. 

Kościuszki) część pracy z mieszkankami filii 

odbywa się w trybie zdalnym z wykorzystaniem 

środków komunikacji zdalnej

Tak

nie brak brak

Inne placówki – województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c maj 2021 r.)

Nazwa

Adres (ulica, nr 

domu,

kod pocztowy,

miejscowość)

Tel./Fax. E-mail
Strona

internetowa
Powiat

Podmiot

prowadzący

Zakres świadczonych usług, w tym

udzielanych z wykorzystaniem

środków zdalnej komunikacji.

Czy placówki opracowały

wewnętrzne procedury dotyczące

funkcjonowania w związku z

koniecznością zapewnienia

bezpieczeństwa związanego z

rozprzestrzenianiem się wirusa

SARS-CoV-2, w tym procedury

dotyczące przyjmowania nowych

osób do placówek.
dla osób z 

niepełnosprawnościami

dla osób głuchych i 

słabosłyszących

1 Schronisko dla Osób 

Bezdomnych

ul. Pieniężnego 10A,

11-200 Bartoszyce

tel. 89 762 97 75,

89 762 97 74

pkps_bartoszyce@poczta.onet

.pl

www.pkpsbartoszyce.prv.pl bartoszycki Polski Komitet Pomocy 

Społecznej Zarząd Rejonowy 

w Bartoszycach

Całodobowe schronienie dla ofiar przemocy w 

rodzinie.

Placówka nie opracowała wewnętrznych procedur dotyczących w/w zakresu, jednak 

wdrożyła i przestrzega wytycznych  rekomendowanych przez jednostkę nadrzędną, 

dotyczących funkcjonowania placówki podczas stanu epidemii SARS-CoV-2.

tak

kontakt osobisty, 

kontakt telefoniczny, 

kontakt za 

pośrednictwem  e-mail	

komunikacja w formie 

pisemnej	

LP.

formy komunikacji dostępne w placówkach

dostępność placówki 

dla osób 

niepełnosprawnych 

(tak/nie)


