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Wprowadzenie 
 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy 

administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 218), 
ustawy  z dnia 15 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1507) lub ustawy                      
z dnia 26 października 1982r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. 
U. z 2019 poz. 2277). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga kompleksowych, długofalowych 
oraz interdyscyplinarnych działań o szerokim zakresie. 

Opracowanie oraz udostępnianie, właściwym miejscowo prezesom sądów rejonowych, 
prokuratorom rejonowym, komendantom powiatowych/miejscowych policji oraz gminom 
wchodzącym w obręb powiatu, informatorów zawierających  dane teleadresowe podmiotów oraz 
organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie jest zadaniem własnym powiatu, określonym w Krajowym Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  na lata 2014/2020 (Uchwała Nr 76 Rady Ministrów  z dnia 29 
kwietnia 2014r.: Dziennik Urzędowy RP z 2014 poz. 445). 

Potrzeba opracowania informatora podyktowana jest również skalą problemu na terenie 
powiatu. 
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I. Formy pomocy rodzinie dotkniętej przemocą domową 
W  przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania przemocy w rodzinie jeden                                              

z przedstawicieli podmiotów do tego upoważnionych, o których mowa w art. 9d  ust. 2 ustawy                      
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Policja, pomoc społeczna, 
oświata, ochrona zdrowia, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych), wszczyna 
procedurę „Niebieska Karta” w oparciu, o którą w/w podmioty podejmują działania pomocowe w 
środowisku. Oryginał wypełnionego formularza A „Niebieskiej Karty” przekazywany jest do 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w terminie 7 dni). Kopia 
pozostaje w dokumentacji podmiotu wszczynającego procedurę. 
Osobie/rodzinie dotkniętej problemem przemocy udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności 
w formie: 

• poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego                           
i rodzinnego, 

• interwencji kryzysowej i wsparcia, 
• ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym 

przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania  
oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej, 

• zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia                                 
w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

• badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych                         
z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego                       
o rodzaju uszkodzenia ciała w związku z przemocą w rodzinie, 

• zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma  tytułu prawnego do 
zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania, 

• wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stosuje się  przewidziane w niniejszej 
ustawie środki mające ma celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami 
pokrzywdzonymi oraz oddziaływania korekcyjno – edukacyjne. 
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II. Zakres działań podmiotów udzielających pomocy w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (realizuje zadania powiatu): 

• opracowuje i realizuje powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

• prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zapewniając potrzebującym mieszkańcom 
powiatu specjalistyczną, bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, terapeutyczną oraz 
poradnictwo socjalne, 

• udziela informacji osobom ubiegającym się o pomoc o przysługujących im prawach                        
i uprawnieniach, 

• prowadzi szkolenia dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu oraz doradztwo 
merytoryczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej z terenu powiatu, 

• nawiązuje współprace z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 

• rozpowszechnia informacje w zakresie możliwości i form uzyskania m. in. pomocy: 
medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej, 

• prowadzi działania edukacyjne wśród dzieci, młodzieży i rodziców przy współpracy                        
z placówkami oświatowymi, 

• prowadzi lub uczestniczy w lokalnych kampaniach społecznych dotyczących przemocy                     
w rodzinie, 

• aktualizuje na stronach powiatu bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji 
pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 
Zadania gminy 
Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 

a. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

b. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych                               
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

c. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 
d. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Działania na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie mają charakter 
interdyscyplinarny, a więc opierają się na współpracy służb, które dysponują wiedzą, 
doświadczeniem, narzędziami oraz kompetencjami w danej dziedzinie oraz łączą swoje siły, 
celem udzielenia kompleksowej pomocy rodzinie. 
 
Zespół interdyscyplinarny 
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminy obowiązek tworzenia 
zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu 
obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele: 

 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
 gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 
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 Policji, 
 oświaty, 
 ochrony zdrowia, 
 organizacji pozarządowych, 
 kuratorskiej służby sądowej. 

W skład zespołu mogą wchodzić również prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów, 
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Do zadań zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy: 

• opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy, 

• prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w  rodzinie 
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych                           
i wychowawczych kompetencji rodziców  w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

• zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 
• 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 udzielenia pomocy  

w środowisku lokalnym, 
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 
• prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań, 
• powoływanie grup roboczych, 
• dokumentowanie działań zespołu oraz grup roboczych, 
• koordynowanie działań instytucji realizujących procedurę „Niebieska Karta”. 

 
Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych  

• współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi, 
• przeprowadza dokładne rozeznanie sytuacji, 
• wzywa osobę nadużywającą alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą, 

informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich, 
• udziela wsparcia osobom pokrzywdzonym, 
• informuje członów rodzin o możliwościach szukania pomocy w zakresie problemów 

alkoholowych i przemocy domowej, 
• w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia 

organy ścigania, 
• w razie konieczności powiadamia ośrodek pomocy społecznej i wnioskuje o objecie 

rodziny działaniami zgodnie z kompetencjami, 
• wnioskuje do sądu rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od alkoholu, 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 
• współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami pomagającymi ofiarom przemocy 

domowej w środowisku lokalnym, 
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• podejmuje działania wynikające z Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 13 września 
2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska 
Karta”, 

• prowadzi poradnictwo specjalistyczne w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu oraz 
pomocy psychologicznej. 

 
Policja 

• współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi, 
• udziela osobom pokrzywdzonym niezbędnej pomocy, z tym organizuje niezwłoczny 

dostęp do pomocy medycznej, 
• podejmuje czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do  których 

istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą oraz środki przymusu bezpośredniego                     
i zatrzymanie wobec osób, które stosują przemoc w rodzinie, 

• przeprowadza z osobami podejrzewanymi o stosowanie przemocy rozmowę                                    
o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą 
oraz wzywa sprawców przemocy 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 przestępstw, 

• 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. 

 
Ośrodek pomocy społecznej 

• diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, 

• udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, 
prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym w instytucjach i podmiotach 
świadczących specjalistyczną pomoc, możliwościach podjęcia dalszych działań mających 
na celu poprawę sytuacji osoby lub rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, 

• organizuje dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby 
pokrzywdzonej, 

• zapewnia osobie, w zależności od potrzeb, schronienia w całodobowej placówce 
świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie, 

• udziela pomocy finansowej oraz niepieniężnej w formie dożywiania dzieci  w szkołach, 
• podejmuje inne działania wynikające z pracy w grupach roboczych i zespole 

interdyscyplinarnym. 
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Oświata 
• współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi, 
• diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci, 
• udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub 

osobie najbliższej  o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej 
i pedagogicznej oraz formach wsparcia rodzinie i dziecku, świadczonych przez instytucje                   
i podmioty w zakresie  specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą                      
w rodzinie.  

 
Ochrona zdrowia 

• współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi, 
• każdorazowo udziela osobie, co do  której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie, informacji  o możliwościach uzyskania pomocy  i wsparcia  oraz                   
o uprawnieniu do uzyskania  bezpłatnego  zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn 
i rodzaju  uszkodzeń ciała  związanych  z użyciem przemocy w rodzinie, 

• jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą                    
w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego. 

  
Organizacje pozarządowe 

• współpracują z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi, 
• podejmują działania na rzecz niesienia pomocy i wyrównywania szans osób znajdujących 

się  w trudnej sytuacji życiowej oraz dotkniętych przemocą w rodzinie. Szczególnie 
działania skierowane są na podejmowanie inicjatyw z myślą o dzieciach i młodzieży, np. 
organizowanie letniego wypoczynku, zajęć socjoterapeutycznych, udzielanie wsparcia 
psychologicznego. 

 
Kuratorska służba sądowa 

• udziela członkom zespołu interdyscyplinarnego informacji o obowiązującym stanie 
prawnym w zakresie oddziaływania prawnego na osoby stosujące przemoc w rodzinie, 
zwłaszcza na etapie postępowania wykonawczego w szczególności w trakcie 
sprawowania dozoru lub postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych, 

• uczestniczy w pracach grup roboczych dotyczących osób lub rodzin, które jednocześnie 
pozostają pod dozorem lub nadzorem kuratora. 
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III. Baza teleadresowa podmiotów na terenie Powiatu Rawskiego udzielających pomocy w 
związku z przemocą w rodzinie 
 

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. Łowicka 15, 96-200 Rawa Mazowiecka 
tel. 46 814 57 60 
e-mail: pcpr@powiatrawski.pl 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela schronienia rodzinom i osobom dotkniętym 
przemocą  oraz realizuje bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną ofiarom przemocy. 
Oferta: 
 Forma pomocy psychologicznej, która polega na kontakcie terapeutycznym 

zmierzającym do zapewnienia wsparcia emocjonalnego, poczucia 
bezpieczeństwa i zredukowaniu lęku oraz w dalszym etapie do wyznaczania 
celów i zmiany sytuacji klienta. 

 Forma pomocy prawnej,  polegająca na specjalistycznym poradnictwie prawnym  
 

2. Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” 
ul. Tomaszowska 10, 96-200 Rawa Mazowiecka 
tel. 46 814 29 83, 691 489 605 
 

3. RSA „Szansa” Klub Abstynencki „Przedwiośnie” 
ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska 
tel. 46 815 94 50 
  

4. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 
ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka 
tel. 698 629 223 
e mail: rawa_poradnia@op.pl 
 

5. Policja – numer alarmowy 112 lub 997 
Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej 
ul. Kościuszki 23, 96-200 Rawa Mazowiecka 
tel. 46 814 81 00 
e mail: rzecznik@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl 
 
Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej 
insp. mgr Anna Dyśko 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej 
mł. insp. mgr Bartłomiej Karch 
 
Komisariat Policji w Białej Rawskiej 
ul. Jana Pawła II 36, 96-230 Biała Rawska 
tel. 46 813 25 30 faks. 46 815 94 07 
Komendant Komisariatu Policji w Białej Rawskiej 
podkom. Mariusz Kowalski 

mailto:pcpr@powiatrawski.pl
mailto:rawa_poradnia@op.pl
mailto:rzecznik@rawa-mazowiecka.ld.policja.gov.pl


9 
 

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Białej Rawskiej 
asp. sztab. Marek Mechliński 
 
6. Zespoły Interdyscyplinarne 
Lp. Nazwa adres 

1. Zespół Interdyscyplinarny 
tel. 46 811 57 00 
e mail: kontakt@mopsrawa.naszops.pl 

ul. Krakowska 22a 
96-200 Rawa Mazowiecka 

2. Zespół Interdyscyplinarny 
tel. 46 814 39 08 
e mail: gops@rawam.ug.gov.pl 
 

ul. Al. Konstytucji 3 Maja 32 
96-200 Rawa Mazowiecka 

3. Zespół Interdyscyplinarny 
tel. 46 815 93 51 
e mail: sekretariat@bialarawska.pl 
Dyrektor: Magdalena Kieszek 

ul. Mickiewicza 25 
96-230 Biała Rawska 

4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Cielądzu 
tel. 46 815 31 11 
e mail: gops@cielądz.pl 

Cielądz 56 
96-214 Cielądz 

5. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Regnowie 
tel. 46 813 16 63 
e mail: gopsregnów@poczta.onet.pl 

Regnów 98 
96-232 Regnów 

6. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Sadkowicach 
tel. 46 815 68 92 
e mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl 

Sadkowice 53 
96-206 Sadkowice 

 
 
7. Ośrodki Pomocy Społecznej 

Lp. Nazwa adres oferta 
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Rawie Mazowieckiej 
tel. 46 811 57 00, 669 111 338 
e mail: kontakt@mopsrawa.naszops.pl 
Dyrektor: Agnieszka Zimecka 

ul. Krakowska 22a 
96-200 Rawa Mazowiecka 

- wsparcie w trudnych 
sytuacjach życiowych, 
- wsparcie socjalne, 
psychologiczne i 
prawne dla osób 
doświadczających 
przemocy 
- realizacja procedury 
„Niebieskiej Karty” 
- działania 
profilaktyczne. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Rawie Mazowieckiej 
tel. 46 814 39 08 
e mail: gops@rawam.ug.gov.pl 
p.o. dyrektor: Bożena Rosa 

ul. Al. Konstytucji 3 Maja 32 
96-200 Rawa Mazowiecka 

3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Białej Rawskiej 
tel. 46 815 93 51 
e mail: sekretariat@mgopsbr.pl 
Dyrektor: Magdalena Kieszek 

ul. Mickiewicza 25 
96-230 Biała Rawska 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Cielądzu 
tel. 46 815 31 11 
e mail: gops@cielądz.pl 
Kierownik: Aldona Trzecińska 

Cielądz 56 
96-214 Cielądz 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Regnowie 

Regnów 98 
96-232 Regnów 

mailto:kontakt@mopsrawa.naszops.pl
mailto:gops@rawam.ug.gov.pl
mailto:sekretariat@bialarawska.pl
mailto:gops@ciel%C4%85dz.pl
mailto:gopsregn%C3%B3w@poczta.onet.pl
mailto:gopssadkowice@poczta.onet.pl
mailto:kontakt@mopsrawa.naszops.pl
mailto:gops@rawam.ug.gov.pl
mailto:sekretariat@mgopsbr.pl
mailto:gops@ciel%C4%85dz.pl
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tel. 46 813 16 63 
e mail: gopsregnów@poczta.onet.pl 
Kierownik: Beata Żatkiewicz 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Sadkowicach 
tel. 46 815 68 92 
e mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl 
kierownik: Urszula Michalak 

Sadkowice 53 
96-206 Sadkowice 

 
8. Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Lp. Nazwa adres oferta 
1. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
tel. 46 811 57 00, 669 111 338 
e mail: kontakt@mopsrawa.naszops.pl 
 

ul. Krakowska 22a 
96-200 Rawa Mazowiecka 

- prowadzenie rozmów 
motywujących do 
leczenia, 
- prowadzenie rozmów 
z rodzinami osób 
uzależnionych w 
ramach procedury 
zobowiązywania do 
leczenia, 
- uczestnictwo w pracy 
zespołu, 
- prowadzenie 
wywiadów 
środowiskowych w 
ramach procedury 
zobowiązywania do 
leczenia odwykowego, 
- aktywne działania z 
obszaru profilaktyki. 
 

2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
tel. 46 814 42 21, 502 069 057 
e mail: igrzywka@rawam.ug.gov.pl 
 

ul. Al. Konstytucji 3 Maja 32 
96-200 Rawa Mazowiecka 

3. Miejsko – Gminna Komisja ds. 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
tel. 46 815 93 51 
e mail: sekretariat@mgopsbr.pl 
 

ul. Mickiewicza 25 
96-230 Biała Rawska 

4. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
tel. 46 815 31 11 
e mail: gops@cielądz.pl 
 

Cielądz 56 
96-214 Cielądz 

5. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
tel. 46 813 16 63 
e mail: gopsregnów@poczta.onet.pl 
 

Regnów 98 
96-232 Regnów 

6. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
tel. 46 815 68 92 
e mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl 
 

Sadkowice 53 
96-206 Sadkowice 

 
9. Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej 
ul. Kościuszki 17, 96-200 Rawa Mazowiecka 
tel. 46 814 42 04 
e mail: pr.rawamazowiecka@lodz.po.gov.pl 
 
10. Sąd Rejonowy 
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej 
ul. Kościuszki 17, 96-200 Rawa Mazowiecka 
tel. 46 813 19 15 
 

mailto:gopsregn%C3%B3w@poczta.onet.pl
mailto:gopssadkowice@poczta.onet.pl
mailto:kontakt@mopsrawa.naszops.pl
mailto:igrzywka@rawam.ug.gov.pl
mailto:igrzywka@rawam.ug.gov.pl
mailto:sekretariat@mgopsbr.pl
mailto:gops@ciel%C4%85dz.pl
mailto:gopsregn%C3%B3w@poczta.onet.pl
mailto:gopssadkowice@poczta.onet.pl
mailto:pr.rawamazowiecka@lodz.po.gov.pl
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III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Rawie Mazowieckiej 
ul. Krakowska 22b, 96-200 Rawa Mazowiecka 
tel. 46 814 65 12 
e mail: w. rodzinny@rawa.sr.gov.pl 
Biuro obsługi interesantów: 
Tel. 46 813 19 15 
 
11. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 
ul. Krakowska 22b, 96-200 Rawa Mazowiecka 
Tel. 46 814 22 27 
e mail: kuratorzy@rawa.sr.gov.pl 
 
Godziny przyjęć interesantów: 
poniedziałek godz. 8.00 – 18.00 
wtorek – piątek godz. 8.00 - 15.30 
 
Kierownik zespołu: 
Krzysztof Pawłowski 
Dyżuruje: poniedziałek, środa, piątek w godz. 8.00 – 14.00 
tel. 46 813 19 67 
e mail: krzysztof.pawlowski@rawa.sr.gov.pl 
 
12. Inne ważne adresy i numery telefonów 

• numer alarmowy 112, 
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 

ul. Szczotkarska 48a, 01-382 Warszawa 
tel. 800 120 002, 22 666 05 59 

• Telefon Zaufania „Zatrzymaj Przemoc” 800 120 148, 
• Policyjny Telefon Zaufania 800 120 226, 
• Komitet Ochrony Praw Dziecka 

ul. Hoża 27a, lok. 5, 00-521 Warszawa 
tel. 22 626 49 19, 

•  Rzecznik Praw Dziecka 
ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa 
tel. 22 696 55 50, 22 696 55 75, 

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Krajowy 
ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa 
tel. 22 827 78 44, 22 826 08 74. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:rodzinny@rawa.sr.gov.pl
mailto:kuratorzy@rawa.sr.gov.pl
mailto:krzysztof.pawlowski@rawa.sr.gov.pl
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IV. Akty prawne oraz dokumenty stanowiące bazę do sporządzenia informatora 
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 

poz. 218), 
 Ustawa z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1507), 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r.  w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011 Nr 209 poz. 
1245), 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 (Uchwała  
Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r., Dziennik Urzędowy RP z 2014r. poz. 
445), 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Powiecie Rawskim na lata 2018-2022 przyjęty Uchwałą Nr III/19/2018 Rady 
Powiatu Rawskiego z dnia 19 grudnia 2018r., 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawskim na lata 2014- 
2020 przyjęta Uchwałą Nr XXXVIII/244/2014 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 23 lipca 
2014r. 

 
 


