
INFORMATOR O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC 

OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE KWIDZYŃSKIM  

 

Zgodnie z działaniem 3.1.2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

rok 2023, jednostki samorządu terytorialnego – szczebel powiatowy zobowiązane są do 

opracowania i przesłania właściwym miejscowo prezesom sądów rejonowych, prokuratorom 

rejonowym, komendantom powiatowych / miejskich Policji , komendantom oddziałów 

Żandarmerii Wojskowej oraz gminom wchodzącym w obręb powiatu , dwa razy do roku do 

dnia 15 lutego i do dnia 15 sierpnia każdego kolejnego roku , zaktualizowanego informatora 

zawierającego bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących 

oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie , wraz ze wskazaniem zakresu 

oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie. 

Niniejszy informator zawiera wykaz podmiotów , które realizują oddziaływania wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie oraz realizują program korekcyjno-edukacyjny. 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie  

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy, realizowany jest przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Planowany termin realizacji – 2023 rok.  

Zajęcia będą odbywały się na terenie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                     

w Kwidzynie ul. Hallera 5 grupowo i indywidualnie. 

Szczegółowych informacji nt. programu udziela specjalista pracy z rodziną Pani Iwona 

Kamińska – Pyda pod numerem 55 230 01 14 lub e-mail: i.kaminska@pcprkwidzyn.pl 

    

Warsztaty z zakresu wdrażania prawidłowych metod wychowawczych oraz wzmacniania 

opiekuńczych i wychowawczych metod i kompetencji rodziców zagrożonych przemocą 

Warsztaty z zakresu wdrażania prawidłowych metod wychowawczych oraz wzmacniania 

opiekuńczych i wychowawczych metod i kompetencji rodziców zagrożonych przemocą są 

skierowane do rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych wobec dzieci a także rodziców zagrożonych stosowaniem przemocy 

względem dzieci. Warsztaty są organizowane przez Fundację „Żyć – zgodnie im ks. Piotra 

Świtajskiego” w Kwidzynie ul. Braterstwa Narodów 59, która to organizacja na zlecenie 

powiatu kwidzyńskiego prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

 Chęć udziału w warsztatach należy zgłosić telefonicznie 730 784 539 od poniedziałku do 

piątku w godzinach 9.00-15.00 lub osobiście w siedzibie Fundacji. 

 

 

 

 



JEDNOSTKI REALIZUJĄCE NA TERENIE POWIATU KWIDZYŃSKIEGO 

ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE , W 

TYM REALIZUJĄCE ZADANIA OBEJMUJĄCE WSPIERANIE OSÓB 

STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 

 

Lp. Nazwa jednostki Zakres działań 

1.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 82-500 Kwidzyn, ul. Hallera 5 

Tel. 55 279 99 15 , 55 646 18 00 

e-mail: sekretariat@pcprkwidzyn.pl  

od poniedziałku do piątku 7.00-15.00 

 

- pomoc psychologiczna 

- pomoc prawna 

- praca socjalna  

- realizacja programu 

korekcyjno-edukacyjnego 

dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie 

- realizacja Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie 

 

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

82-500 Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 59 

Tel.730 784 439, 730 784 539  

e-mail: fundacja@zyc-zgodnie.pl 

dyżur pierwszego kontaktu: 

 poniedziałek – piątek 9.00 – 14.00 

sobota 10.00- 15.00 

dyżury interwencyjne: 

poniedziałek, środa  17.00- 20.00 

wtorek, czwartek, piątek 17.00-19.00 

- pomoc prawna  

- pomoc psychologiczna 

- praca socjalna 

- warsztaty indywidualne i 

grupowe 

- realizacja warsztatów z 

zakresu wdrażania 

prawidłowych metod 

wychowawczych 

3.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

82-500 Kwidzyn ul. Grudziądzka 6 

Tel.55 646 16 26 

e-mail: sekretariat@mopskwidzyn.pl  

od poniedziałku do piątku 7.00-15.00 

 

- praca socjalna 

- konsultacje psychologiczne 

- konsultacje dla osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie 

- realizacja procedury 

Niebieskiej Karty 

4.  Miejsko -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej  

82-550 Prabuty ul. Łąkowa 24 

Tel.55 261 71-14 

e-mail: sekretariat@mgops.prabuty.pl 

od poniedziałku do piątku 7.30-15.30 

- praca socjalna 

- konsultacje psychologiczne 

- konsultacje dla osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie 

- realizacja procedury 

Niebieskiej Karty 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

82-500 Kwidzyn ul. 11-go Listopada 27/4 

Tel. 55 261 04 47 

e-mail: sekretariat@gopskwidzyn.pl 

od poniedziałku do piątku 7.00-15.00 

- praca socjalna 

- konsultacje psychologiczne 

- konsultacje dla osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie 
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- realizacja procedury 

Niebieskiej Karty 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1 

Tel. 55 277 42 93, 277 43 73 

e-mail: gopsryjewo@poczta.fm 

od poniedziałku do piątku 7.30- 15.30 

- praca socjalna 

- konsultacje psychologiczne 

- konsultacje dla osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie 

- realizacja procedury 

Niebieskiej Karty 

7.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

82-522 Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12 

Tel.55 275 75 82 

e-mail: gops@sadlinki.pl 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.15-15.15 

środa 8-16 

praca socjalna 

- konsultacje psychologiczne 

- konsultacje dla osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie 

- realizacja procedury 

Niebieskiej Karty 

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

82-520 Gardeja,  ul. Kwidzyńska 36 

Tel. 55 275 14-21 

e-mail: gopsgardeja@poczta.fm 

od poniedziałku do piątku 7.00-15.00 

praca socjalna 

- konsultacje psychologiczne 

- konsultacje dla osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie 

- realizacja procedury 

Niebieskiej Karty 

9.  Komenda Powiatowa Policji  

82-500 Kwidzyn ul. Kościuszki 30 

Tel. 477 429 222 /997/112 

e-mail: komenda.kwidzyn@gd.policja.gov.pl 

całodobowo 

- podejmowanie interwencji 

policyjnych 

- wszczynanie procedury 

Niebieskiej Karty 

- współpraca z instytucjami 

w zakresie prowadzonej 

Niebieskiej Karty  

- izolowanie sprawców 

przemocy w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa 

osobom doświadczającym 

przemocy 

10. Komisariat Policji w Prabutach 

82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 4 

Tel.47 74 29 103 

całodobowo 47 74 29 222/997/112 

e-mail: dzielnicowy.prabuty1@gd.policja.gov.pl 

             dzielnicowy.prabuty2@gd.policja.gov.pl 

- podejmowanie interwencji 

policyjnych 

- wszczynanie procedury 

Niebieskiej Karty 

- współpraca z instytucjami 

w zakresie prowadzonej 

Niebieskiej Karty  

- izolowanie sprawców 

przemocy w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa 
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osobom doświadczającym 

przemocy 

11. Posterunek Policji w Sadlinkach 

82-522 Sadlinki, ul. Kwidzyńska 34 

Tel.47 74 29 385 

Całodobowo 47 74 29 222/997/112 

e-mail: dzielnicowy.sadlinki1@gd.policja.gov.pl 

- podejmowanie interwencji 

policyjnych 

- wszczynanie procedury 

Niebieskiej Karty 

- współpraca z instytucjami 

w zakresie prowadzonej 

Niebieskiej Karty  

- izolowanie sprawców 

przemocy w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa 

osobom doświadczającym 

przemocy 

12. Posterunek Policji w Gardei 

82-520 Gardeja ul. Kwidzyńska 22 

Tel.47 74 29 370 

Całodobowo 47 74 29 222/997/112 

e-mail: dzielnicowy.gardeja1@gd.policja.gov.pl 

 

- podejmowanie interwencji 

policyjnych 

- wszczynanie procedury 

Niebieskiej Karty 

- współpraca z instytucjami 

w zakresie prowadzonej 

Niebieskiej Karty  

- izolowanie sprawców 

przemocy w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa 

osobom doświadczającym 

przemocy 

13. Posterunek Policji w Ryjewie 

82-420 Ryjewo, ul. Grunwaldzka 54 

Tel.47 74 29 380 

Całodobowo 47 74 29 222/997/112 

e-mail: dzielnicowy.ryjewo1@gd.policja.gov.pl 

 

- podejmowanie interwencji 

policyjnych 

- wszczynanie procedury 

Niebieskiej Karty 

- współpraca z instytucjami 

w zakresie prowadzonej 

Niebieskiej Karty  

- izolowanie sprawców 

przemocy w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa 

osobom doświadczającym 

przemocy 

14. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 

82-500 Kwidzyn ul. Plac Plebiscytowy 1 

Tel. 55 262 45 85 

e-mail: kuratorzy.sekretariat@kwidzyn.sr.gov.pl 

poniedziałek- piątek 7.30-15.30 

 

- zadania  o charakterze 

wychowawczo-

resocjalizacyjnym, 

diagnostycznym, 

profilaktycznym i 

kontrolnym związane z 

wykonywaniem orzeczeń 

Sądu 

- zadania wykonywane w 

środowisku podopiecznych 
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- praca indywidualna z 

podopiecznym i jego 

środowiskiem 

- działania motywujące, 

korygujące, dyscyplinujące i 

wspierające 

- koordynacja działań 

zmierzających do poprawy 

sytuacji podopiecznego i 

jego środowiska 

15. Zespól Kuratorskiej Służby Sadowej 

82-500 Kwidzyn ul. Kościuszki 30A 

Tel. 55 262 46 30  

e-mail: k.rodzinni@kwidzyn.sr.gov.pl 

poniedziałek – piątek 7.30-15.30 

 

- zadania  o charakterze 

wychowawczo-

resocjalizacyjnym, 

diagnostycznym, 

profilaktycznym i 

kontrolnym związane z 

wykonywaniem orzeczeń 

Sądu 

- zadania wykonywane w 

środowisku podopiecznych 

- praca indywidualna z 

podopiecznym i jego 

środowiskiem 

- działania motywujące, 

korygujące, dyscyplinujące i 

wspierające 

- koordynacja działań 

zmierzających do poprawy 

sytuacji podopiecznego i 

jego środowiska 
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