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KARTA INFORMACYINA PORADNICTWA

PORADNICTWO DLA OSÓB
POKRZYWD ZONYCH PRZESTĘPSTWEM
Opis usługi

Poradnictvvo dla osób pokrzywdzonych przestępstluem oraz osób im

najbltższych doĘczy świadczenia pomocy

na rZeCZ

osób

pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach
znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszltstw,
włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się
od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami
przestępstvv.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im
najbliższych przyjmowane sq przez osobę pierwszego kontaktu,

0soba pierwszego kontaktu udziela podstawowych informacji
doĘczqcych praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym

informuje o procedurach pomocy, insĘtucjach wsparcia i działaniu
organów ścigania.Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone
do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstluem oraz osobom im najbliższym udzielane sq porady
prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

Każda osoba uzna,na za osobę pokrzywdzonq przestępstwem i osoby

Kto może
skorzystać

jej najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym zakresie

Forma zapisu

Telefonicznie lub osobiście w podanych godzinach.

Inne informacie

Wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich, natomiast
w przypadku osób pierwszego kontaktu - również za pośrednictwem
środków komunikacji na odległość.w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, pomoc może zostać udzielona w miejscu przebywania

z innych źródeł.
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REJ7NLZACJA NIE 7B7WIĄZUJE _ pełna lista ośrodków dla osób
pokrzywdzonych, z terenu całego kraju jest dostępna na stronie:
http s :/ / www,fun du s z s p r aw i e dliw o s ci. g ov.pI/ pl/ zn aj dz - o sr o d ek-

nomocv/

pRZy ZGŁoszENIACH Do ośRoDKów ruIr oBowIĄzuJE REJoNIZACIA, A osoBy poKRZywDzoNE
pRzEsTĘpsTwEM MoGĄ wynnłć nówr,urż ośRoonxpozA MIEJscEM zAMIESzKANIA

Iednostka
prowadząca

adre§

Lokalny Punkt

Ośrodka
Pokrzywdzonym

Przestępstwem w

dyżrrrów

telefon

Poniedziałek 13:00-20:00

Pomocy
Okręgowego

dni i godziny

ul. plac wolności
1,4/24,

99-320 Kutno

Wtorek 9:00-16:00

kom. 533 328 196

Środa 9:O0-16:00

533 328

Czwartek 9:00-16:00

-

dyżur całodobowy

Piątek 8:00-16:00

7 dni w tygodniu

Sobota 10:00-14:00

Kutnie

1_92

tel. 603 943 621,

Poniedziałek B: 30-15 3 0
Wtorek B:30-15:30
Środa 14:00-21:00
Czwartek 1,4 :00 -21,:00
Piątek 14:00-21:00
Sobota 10:00-14:00
:

Okręgowy Ośrodek

Pokrzywdzonym
Przestępstwem we

ul. Kościuszki 26,
B7-800 Włocławek

włocławku

w godzinach
przyjęć osoby
pierwszego

kontaktu,
kom, 663 5B4 259
dyżur całodobowy
7 dni w tygodniu

Lokalny Punkt

tel. 693 290 219

Pomocy

w godzinach
przyjęć osoby
pierwszego

Okręgowego
Ośrodka
Pokrzywdzonym

Przestępstwem we
włocławku - kowal

ul. Piwna 24,

87-820 Kowal

Piątek ].0:00-1-4:00

kontaktu,
kom. 663 5B4 259
dyżur całodobowy
7 dni w tygodniu

