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Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy 
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Czym jest Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Białołęka 

To miejsce, gdzie pomoc znajdą osoby w trudnej 

sytuacji życiowej. 

Na przykład osoby ubogie, starsze i z niepełnosprawnościami. 

Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Białołęka znajduje się 

w 3 miejscach. 

Kliknij w link, żeby szybko dowiedzieć się więcej o konkretnym 

miejscu. 

• Siedziba główna: Dział Pomocy Środowiskowej, Zespół Wsparcia 

Społecznego nr 1 

• Zespół Wsparcia Społecznego nr 2 

• Dział Pomocy Specjalistycznej 

Czym zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Białołęka 

• W naszym ośrodku pomagamy osobom 

w różnym wieku i z różnymi problemami. 

• W naszym ośrodku pomagamy mieszkańcom Dzielnicy Białołęka 

Miasta Stołecznego Warszawy. 

• W naszym ośrodku dostaniesz poradę, wsparcie i pomoc, 

na przykład pieniężną. 

• W naszym ośrodku osoba potrzebująca dostanie opiekę 

specjalistów. 

Na przykład pomoc pracownika socjalnego, asystenta rodziny. 
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Pracownik socjalny to osoba, która wspiera osoby potrzebujące 

i pracuje z tymi osobami nad poprawą ich codziennego życia. 

• Nasz ośrodek współpracuje z różnymi instytucjami, 

żeby skutecznie pomagać osobom potrzebującym. 

• W naszym Ośrodku mieszkańcy mogą dołączyć do grup 

wsparcia. 

• W naszym Ośrodku wolontariusze pomagają mieszkańcom. 

Jakie sprawy możesz u nas załatwić 

• Jeśli jesteś mieszkańcem dzielnicy Białołęka 

i znalazłeś się w trudnej sytuacji, 

na przykład brakuje Ci pieniędzy 

na podstawowe potrzeby lub jesteś ofiarą przemocy domowej, 

możesz u nas otrzymać poradę, wsparcie i pomoc. 

• Pomoc udzielana osobom w potrzebie może być pieniężna 

i niepieniężna. 

Pomoc pieniężna to na przykład zasiłki. 

Pomoc niepieniężna to na przykład praca socjalna, 

czyli wsparcie pracownika socjalnego. 

• Jeżeli masz trudności w opiece i wychowaniu dzieci, 

otrzymasz wsparcie asystenta rodziny. 

• Jeśli jesteś osobą starszą i potrzebujesz opieki i wsparcia, 

u nas otrzymasz pomoc. 

• Jeśli jesteś osobą bezdomną, pomożemy Ci w trudnej sytuacji. 

• W naszym Ośrodku otrzymasz pomoc wolontariuszy i innych 

osób w grupach wsparcia. 
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• Możesz u nas otrzymać usługi opiekuńcze. 

Usługi opiekuńcze to pomoc opiekuna w twoim domu. 

Taka pomoc to wsparcie w codziennych czynnościach 

domowych.  
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Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy 

Tłumaczenie na polski język migowy jest dostępne online. 

Adres 

ul. Marywilska 44C 

03-042 Warszawa 

Wskazówki dojazdu 

Najbliższy przystanek autobusowy: Osiedle Marywilska 
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Kontakt 

Numery telefonów: 

• 22 300 20 40 

• 22 300 20 41 

• Numer faxu: 22 300 20 42 

Po połączeniu, wpisz na klawiaturze telefonu numer 42 

Adres mailowy: sekretariat@opsbialoleka.waw.pl 

Godziny pracy 

Możesz do nas przyjść 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 16:00.  

mailto:sekretariat@opsbialoleka.waw.pl
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Zespół Wsparcia Społecznego nr 2  

Adres 

Porajów 14 

03-188 Warszawa 

Wskazówki dojazdu 

Najbliższy przystanek autobusowy: Porajów 



 8 

Kontakt 

• Numer telefonu: 22 403 59 57 

• Numer faxu: 22 300 20 42 

Po połączeniu, wpisz na klawiaturze telefonu 

numer 42 

Adres mailowy: sekretariat@opsbialoleka.waw.pl 

Godziny pracy 

Możesz do nas przyjść 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 16:00.  

mailto:sekretariat@opsbialoleka.waw.pl
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Dział pomocy specjalistycznej 

Adres 

Vincenta van Gogha 7 

03-188 Warszawa 

Wskazówki dojazdu 

Najbliższy przystanek autobusowy: Picassa
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Kontakt 

Numery telefonów: 

• 22 300 20 40 

• 22 300 20 41 

• Numer faxu: 22 300 20 42 

Po połączeniu, wpisz na klawiaturze telefonu numer 42 

Adres mailowy: sekretariat@opsbialoleka.waw.pl 

Godziny pracy 

Możesz do nas przyjść 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Więcej informacji dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

sprawdź deklarację dostępności Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Białołęka 

https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/
http://www.arasaac.org/
http://www.arasaac.org/
mailto:sekretariat@opsbialoleka.waw.pl
https://www.opsbialoleka.waw.pl/index.php/deklaarcja-dostepnosci
https://www.opsbialoleka.waw.pl/index.php/deklaarcja-dostepnosci
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