
TYDZIEŃ POMOCY POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM  

20-26 lutego 2023 r. 

Dodatkowe godziny świadczeń wg. poniższego harmonogramu. 

Dyżur prawnika i dyżur psychologa w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem oraz w Lokalnych Punktach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem; 

dyżur osoby pierwszego kontaktu: 

Olsztyn: tel. 720-703-279 oraz 720-703-260 Okręgowy Ośrodek 

Prawnik – 22-02-2023 r. / środa/  dyżur telefoniczny od godz. 11.00 do 12.00, tel. 720-703-260;   
dyżur bezpośredni w Ośrodku pro bono  od godz. 12.00 do 13.00. 

Psycholog - dnia 23.02.2023 r.  w godz. 15.00-19.00, dyżur  telefoniczny; tel. 530-971-170;

Dyżur telefoniczny osoby pierwszego kontaktu w dniach 21.02.2023 r. godz. 8.00 do 10;             
dnia 24.02.2023 r. godz. 15.00 do 18.00. 

 Pisz; tel. 720 703 258  

Prawnik – 21-02-2023 r. /wtorek/  dyżur telefoniczny od 8.00-10.00 pod numerem telefonu 720-703-
260,  dyżur bezpośredni w LP pro bono  wtorek od godz. 10.00-11.00.

Psycholog - dnia 22.02.2023 r.  w godz. 08.00-10.00, dyżur  telefoniczny: tel. 730-231-507 

Dyżur telefoniczny osoby pierwszego kontaktu w dniach 20.02.2023 r. godz. 8.00 do 10; dnia 
24.02.2023 r. godz. 13.00 do 18.00. 

Giżycko tel. 720- 703 256 

Prawnik – 22-02-2023 r. /wtorek/ dyżur telefoniczny od 14.00  do 15.00,  nr tel. 720-703-260, 
dyżur bezpośredni w LP  pro bono wtorek od godz. 15.00 – 16.00.

Psycholog - dnia 22.02.2023 r.  w godz. 08.00-10.00, dyżur  telefoniczny w Lokalnym Punkcie,
 tel. 720- 703 256

Dyżur bezpośredni osoby pierwszego kontaktu - w dn. 22-02-2022 r. godz. 14 do 17.00. 



Kętrzyn tel. 720-703-275

Prawnik – 20-02-2023 r. /poniedziałek/  dyżur telefoniczny od 8-10.00 nr tel. 720-703-260,
dyżur bezpośredni w  LP pro bono poniedziałek  od godz. 11.00 do 12.00. 

Psycholog – 24-02-2022 r. /piątek/ dyżur telefoniczny od godz. 13.00 do godz. 17.00.; 
tel. 720-703-275;

Dyżur bezpośredni osoby pierwszego kontaktu - w dn. 23-02-2023 r. godz. 12.00 do 14.00. 

Mrągowo  tel. 720 703 280 

Prawnik – 21-02-2023 r. /poniedziałek/  dyżur telefoniczny od 12.00-15.00,  nr tel.720-703-260;   
dyżur bezpośredni w LP pro bono poniedziałek  od godz. 15-16.

Psycholog – 23-02-2023 r. dyżur telefoniczny, od godz. 13.00 do 15.00, nr tel. 720 703 280

Bartoszyce  tel. 720 703 254 

Prawnik – 24-02-2023 r. /piątek/   dyżur telefoniczny od godz. 8.00 do 12.00, nr tel. 720-703-260

Psycholog - 24.02.2023 r. w godz. 12.00-14.00,  dyżur telefoniczny w godz. 16.00-17.00,  tel. 692 
360 559. 

Dyżur bezpośredni osoby pierwszego kontaktu - w dn. 23-02-2023  r. godz. 12.00  do 14.00. 

Lidzbark Warmiński   tel. 720 703 254 

Prawnik – 24-02-2023 r. /piątek/   dyżur telefoniczny od 15.00 do 19.00,  nr tel. 720-703-260;

Psycholog -  22.02.2023  r.  w godz. 15.00-16.00,  dyżur telefoniczny -  nr tel. 89 767 27 64.

Dyżur bezpośredni osoby pierwszego kontaktu - w dn. 24-02-2023 r. godz. 13.00  do 15.00. 

Szczytno tel. 720 703 278 

Prawnik – 23-02-2023 r. /czwartek/    dyżur telefoniczny od 7.00 do 9.00, nr tel. 720-703-260 
dyżur bezpośredni w   LP pro bono  23-02-2022 r. /czwartek/    od godz. 9 do 10.

Psycholog – 24-02-2023 r. dyżur telefoniczny w godzinach 9.00 do 11.00, nr tel. 720 703 278

Dyżur bezpośredni osoby pierwszego kontaktu - w dn. 24-02-2022 r. godz. 13.00  do 14.00. 
Dyżur telefoniczny od godz. 14.00-19.00.



Nidzica  tel. 720 703 277 

Prawnik – 23-02-2023  r. /czwartek/    dyżur telefoniczny od 13 do 15, nr tel. 720-703-260 
 dyżur bezpośredni w LP pro bono 23-02-2023  r. /czwartek/    od godz. 15.00  do 16.00.

Psycholog – 23-02-2023  r. dyżur telefoniczny, godz. 16.00 do 19.00,  nr tel. 530-971-170

Dyżur telefoniczny osoby pierwszego kontaktu w dniach 20.02.2023 r. godz. 13.00 do 16.00            

Biskupiec  tel. 720-703-276

Prawnik -  25.02.2023 r.  dyżur telefoniczny   w godz.. 07.00-20.00,  nr tel.720-703-260

Psycholog  – dnia 23.02.2023  r.,  w godz. 15.00 – 16.30, dyżur  tel. 720703276.  

Dyżur osoby pierwszego kontaktu:   -  spotkania  osoby pierwszego kontaktu w Komisariacie Policji
w Biskupcu i MOPS w Biskupcu, gdzie poza promocją działalności punktu i udziału w dniach ofiar 
przestępstw zostaną  przeprowadzone wspólne dyżury w budynku Policji oraz MOPS.


