
INFORMATOR  
- baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,  

wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Zamojskiego 
 

Tabela 1. Wykaz jednostek specjalistycznego poradnictwa z terenu Powiatu Zamojskiego 

Nazwa instytucji  Adres  Telefon/Fax  E-mail  Zakres realizowanych oddziaływań w stosunku  

do sprawców przemocy  

w rodzinie  

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Zamościu 

ul. Przemysłowa 4 
22-400 Zamość 

84 53 00 942 

84 638 55 16 

pcpr-zamosc@cor.pl - pomoc psychologiczna, 
- poradnictwo rodzinne, 

- poradnictwo prawne, 

- poradnictwo socjalne; 

Powiatowy 

Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej                               

w Szczebrzeszynie 

ul. Ogrodowa 14 

22 – 460 

Szczebrzeszyn 

84 6872958 

telefon zaufania: 

800 115 015 

oik.szczebrzeszyn@onet.pl 
 

- realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego 

dla sprawców przemocy w rodzinie, 

- poradnictwo psychologiczne, 

- grupa wsparcia, 

- współpraca z instytucjami zajmującymi się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

Poradnia 

Psychologiczno– 

Pedagogiczna  Nr 2                       

w Zamościu  

ul. Okrzei 24 

22 – 400 Zamość 

84 639 59 96 poradnia2@o2.pl 
 

- wsparcie rodziny, a zwłaszcza dzieci, które 

doświadczają przemocy. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z powyższych jednostek. 
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Tabela 2. Wykaz ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Zamojskiego 

Nazwa instytucji  Adres  Telefon/Fax  E-mail  Zakres realizowanych oddziaływań w stosunku  

do sprawców przemocy  

w rodzinie  

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Adamowie 

Adamów 11 b 

22-442 Adamów 

84 61 87 722 

84 61 87 729 

gops@adamow.gmina.pl -realizacja działań wynikających z Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

,,Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska 
Karta”; 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Zamościu 

ul. Szczebrzeska 120 

22-400 Zamość 

84 638 20 17 gopszamosc@wp.pl -monitorowanie rodzin, 

-motywowanie do terapii psychologicznej, 

-motywowanie do udziału w programie korekcyjno-
edukacyjnym, 

-świadczenie pracy socjalnej; 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Krasnobrodzie 

ul. Kościuszki 6 
22-440 Krasnobród 

84 660 81 15 biuro@mgops.krasnobrod.pl - prowadzenie rozmów na temat konsekwencji stosowania 
przemocy w rodzinie, 

- informowanie o możliwościach podjęcia leczenia lub 

terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Łabuniach 

ul. Orzechowa 10 

22-437 Łabunie 

84 611 30 08 gops-labunie@wp.pl - dokonywanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie, 

- dokonywanie zgłoszeń o osobach bądź rodzinach,  

w których istnieje podejrzenie, ze występuje przemoc  
w rodzinie, 

-świadczenie nieodpłatnych usług m.in. w zakresie 

udzielania pomocy w rozwiazywaniu trudnych problemów 

osobistych i rodzinnych oraz poradnictwa w sytuacjach 
kryzysowych; 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Sitnie 

Sitno 73 

22-424 Sitno 

84 611 26 02 gops-sitno@wp.pl - podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie, 
- prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat 

konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie, 

- informowania osób stosujących przemoc w rodzinie  
o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii  



i motywowanie do udziału w programach oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych, 
- składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa; 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Zwierzyńcu 

ul. Rynek 1 

22-470 Zwierzyniec 

84 687 23 01  mops@zwierzyniec.info.pl - kierowanie sprawców przemocy domowej do uczestnictwa 

w programach korekcyjno-edukacyjnych, 

- prowadzenie rozmów o konsekwencjach stosowania 
przemocy w rodzinie, 

- prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej  

i szkoleniowej w zakresie rozwiazywania problemów 
związanych z przemocą w rodzinie, 

- informowanie o możliwości podjęcia leczenia lub terapii, 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi 

na rzecz rodzin z problemem przemocy, 
- kontynuacja działalności Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz Punktu Konsultacyjnego;  

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Skierbieszowie 

ul. Rynek 1  
22-420 Skierbieszów 

84 62 135 40 gops.skierbieszow@op.pl - świadczenie pracy socjalnej; 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Starym 

Zamościu 

Stary Zamość 6 

22-417 Stary Zamość 

84 61 63 243 gops-stzamosc@wp.pl -brak danych; 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Miączynie 

Miączyn 164 

22-455 Miączyn 

84 618 00 47 gops-miaczyn@wp.pl - prowadzenie procedury NK, 

- specjalistyczne poradnictwo przez pracowników OPS; 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Nieliszu 

Krzak 91 

22-413 Nielisz 

84 687 94 89 gops@nielisz.pl - podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie, 
- prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, 

- informowanie osób stosujących przemoc w rodzinie  
o możliwościach podjęcia leczenie lub terapii; 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

ul. Rynek 15 

22-435 Komarów-

Osada 

84 615 31 22 gopskomarow_osada@wp.pl - przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 

umożliwiającego diagnozę sytuacji osób stosujących 

przemoc, 



w Komarowie-

Osadzie 

- monitorowanie efektów podjętych działań, 

- udzielanie szeroko rozumianego poradnictwa, w tym 
motywowanie do udziału w programach korekcyjno-

edukacyjnych, 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego 
- zobowiązanie do leczenia odwykowego; 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Sułowie 

Sułów 143 

22-448 Sułów 

84 68 26 341 gops@sulow.pl - diagnozowanie sytuacji rodzin, gdzie występuje problem 

przemocy w rodzinie, 
- rozmowy z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy 

na temat konsekwencji tych działań, 

- informowanie o możliwości podjęcia leczenia lub terapii 

oraz udziale w programie oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych, 

- informowanie o instytucjach wspierających, 

- prowadzenie poradnictwa socjalnego, rodzinnego  
i zawodowego; 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Grabowcu 

ul. Kozia 2 

22-425 Grabowiec 

84 65 12 260 poczta@gopsgrabowiec.pl - sporządzanie wniosków do GKRPA o leczenie odwykowe, 

- monitorowanie sytuacji osób stosujących przemoc  

w rodzinie; 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Radecznicy 

ul. B. Prusa 21 
22-463 Radecznica 

84 681 81 61 
84 681 81 61 

510203 218 

510 203 219 

gops-radecznica@cor.pl - prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje 
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat 

konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz 

informowanie tych osób o możliwościach podjęcia leczenia 

lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 

Szczebrzeszynie 

Plac T. Kościuszki 1 

22-460 
Szczebrzeszyn 

84 6821095 

wew. 355 

ops@szczebrzeszyn.pl - współpraca z Policją, Sądem, Prokuraturą, kuratorami 

sądowymi, kuratorami społecznymi, pedagogami, Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i innymi osobami oraz instytucjami, 

- motywowanie do udziału w programie korekcyjno-

edukacyjnym dla osób stosujących przemoc, 
- rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, praca socjalna. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Zamojskiego. 



Tabela 3. Wykaz gminnych zespołów interdyscyplinarnych z terenu Powiatu Zamojskiego 

Gmina Imię i Nazwisko 

przewodniczącego ZI 

Adres Telefon/Fax 

e-mail  

Zakres realizowanych oddziaływań w stosunku  

do sprawców przemocy  

w rodzinie 

Adamów Aneta Moryń Adamów 11 b 

22-442 Adamów 

84 61 87 722 

 

- realizacja działań wynikających z Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.  

w sprawie procedury ,,Niebieskie Karty” oraz 
wzorów formularzy ,,Niebieska Karta”; 

Zamość Magda Piłat ul. Szczebrzeska 120 

22-400 Zamość 

84 638 20 17 

zi@gops-zamosc.pl 

- motywowanie do udziału  

w programie korekcyjno-edukacyjnym, 

- kierowanie wniosków do sądu, 
- kierowanie do GKRPA; 

 

Krasnobród Zofia Podolak ul. Kościuszki 6 
22-440 Krasnobród 

84 660 81 15  
biuro@mgops.krasnobrod.pl 

- powoływanie grup roboczych, 
- wzywanie sprawców przemocy na spotkania  

w grupach roboczych, 

- ustalanie planu pomocy, 

- motywowanie do uczestnictwa w programach 
korekcyjno-edukacyjnych, 

- informowanie o możliwości skorzystania  

z poradnictwa psychologicznego w Punkcie 
Konsultacyjnym w Krasnobrodzie; 

Łabunie Agnieszka 

Furmańczuk 

ul. Orzechowa 10 

22-437 Łabunie 

84 611 30 08 

zi-labunie@wp.pl 

- podejmowanie rozmów dyscyplinujących  

z osobami stosującymi przemoc, 

-rozpowszechnianie materiałów informacyjnych  
nt. przemocy w rodzinie, 

-realizowanie programów oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  
w rodzinie, 

- przeprowadzenie z osobą wobec której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie 
rozmowy, w szczególności  

o odpowiedzialności karnej lub psychiczne, 



-poradnictwo i interwencja w zakresie 

przeciwdziałania przemocy-współpraca  
z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. 

Sitno Alicja Szopa Sitno 73 

22-424 Sitno 

84 611 26 02 

gops-sitno@wp.pl 

- poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych 

i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz 
monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, 

jej rozmiarów i skutków społecznych oraz 

efektywności podejmowanych działań w stosunku  
do sprawców przemocy, 

- tworzenie grup roboczych w celu rozwiazywania 

problemów związanych z  wystąpieniem przemocy 

w rodzinie w indywidualnych przypadkach, 
- prowadzenie rozmów z osobami, wobec których 

istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, 

na temat konsekwencji stosowania przemocy  
w rodzinie, 

- informowania osób stosujących przemoc  

w rodzinie o możliwościach podjęcia leczenia lub 
terapii i motywowanie do udziału w programach 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, 

- zastosowanie przez policję przepisów w stosunku 

do osoby, wobec której istnieje podejrzenie,  
że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu 

bezpośredniego i zatrzymania, 

- składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa; 

Zwierzyniec  Justyna Sykała ul. Rynek 1 

22-470 Zwierzyniec 

84 687 23 01 

mops@zwierzyniec.info.pl 

- proponowanie udziału w programie korekcyjno-

edukacyjnym, 

- działania informacyjne, edukacyjne, 

- współpraca z innymi instytucjami, 
- informowanie o możliwości podjęcia leczenie lub 

terapii, 

- oddziaływania interdyscyplinarne; 

Skierbieszów  Kropornicka Krystyna ul. Rynek 1  

22-420  Skierbieszów 

gops.skierbieszow@op.pl - praca w ramach grup roboczych; 



Stary Zamość Joanna Klimaszewska Stary Zamość 6 

22-417 Stary Zamość 

84 61 63 243  - rozmowy profilaktyczne; 

Miączyn Agnieszka Kostrubiec Miączyn 164 

22-455 Miączyn 

84 618 00 47 

gops-miaczyn@wp.pl 

- prowadzenie procedury NK, 

- specjalistyczne poradnictwo świadczone przez 

członków ZI; 

Nielisz Janina Wajdyk Krzak 91 
22-413 Nielisz 

84 687 94 89 - tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania 
problemów związanych z wystąpieniem przemocy  

w rodzinie w indywidualnych przypadkach, 

- prowadzenie rozmów z osobami, wobec których 
istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie; 

Komarów-

Osada 

Marzanna Mikuła ul. Rynek 15 

22-435 Komarów-Osada 

84 615 31 22 - prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, 
- motywowanie do udziału w programach 

korekcyjno-edukacyjnych, 

- monitorowanie efektów podjętych działań; 

Sułów Henryka Poździk Sulów 143, 
22-448 Sułów 

84 68 26 341 - diagnozowanie sytuacji rodziny, 
- informowanie o konsekwencjach popełnianych 

czynów, 

- motywowanie do udziału w programach 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, 

- przeprowadzanie rozmów pod kątem nadużywania 

alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub leków, 
- przekazywanie informacji o koniecznych  

do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania 

stosowania przemocy w rodzinie, 
- motywowanie do zachowywania się zgodnie  

z prawem i zasadami współżycia społecznego; 

Grabowiec Zbigniew Różański 84 65 12 260 przemoc@gopsgrabowiec.pl - udzielanie informacji oraz kierowanie osób 

stosujących przemoc do udziału w Programie 
Korekcyjno-Edukacyjnym, 

- sporządzanie wniosków do GKRPA o leczenie 

odwykowe; 



Radecznica Łucja Bednarz ul. B. Prusa 21 

22-463 Radecznica 

84 681 81 61 

84 681 81 61  
510 203 218 

510 203 219 

gops-radecznica@cor.pl 

- diagnoza sytuacji rodziny, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, 
- przekazanie informacji o konsekwencjach 

popełnianych czynów, 

- motywowanie do udziału w programach 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, 
- przeprowadzenie rozmowy pod katem nadużywania 

alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub leków, 
- przekazanie informacji o koniecznych  

do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania 

stosowania przemocy w rodzinie, 
- jeżeli osoba wobec której istnieje podejrzenie,  

że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu, 

członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy 

roboczej kierują tę osobę do gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych; 

Szczebrzeszyn Ewa Sierkowska Plac T. Kościuszki 1 

22-460 Szczebrzeszyn 

84 68 21095 wew. 345 

zi.ops@szczebrzeszyn.pl 

- spotkania w ramach prac grup roboczych z osobami 

stosującymi przemoc w rodzinie, 
- monitoring, rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, 

- informowanie o możliwości uczestnictwa  

w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców 

przemocy w rodzinie, 
- informowanie o możliwości podjęcia leczenia 

odwykowego alkoholowego i pokierowanie  

do odpowiednich placówek. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Zamojskiego. 

 

 

 

 

 



Tabela 4. Wykaz komisji do spraw rozwiazywania problemów alkoholowych z terenu Powiatu Zamojskiego 

Gmina Adres Telefon/Fax 

e-mail  

Zakres realizowanych oddziaływań w stosunku  

do sprawców przemocy  

w rodzinie 

Adamów Adamów 11b  

22-442 Adamów 

84 61 87 716 - realizacja działań wynikających z Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

,,Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska 
Karta”; 

Zamość ul. Peowiaków 92 

22-400 Zamość 

84 639 29 59 

mpaszko@zamosc.org.pl 
 

- poradnictwo psychologiczne, prawne itp, 

- kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe, 

- oddziaływanie terapeutyczne; 

Krasnobród ul. 3 Maja 36 

22-440 Krasnobród 

84 660 76 91/92 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 

- kierowanie na badania pod kątem uzależnienia 

alkoholowego, 
- monitorowanie systematyczności zgłaszania się osób 

uzależnionych na leczenie odwykowe; 

Łabunie  ul. Orzechowa 10 

22-437 Łabunie 

84 611 30 08 

gops-labunie@wp.pl 

- rozmowy pouczające na temat szkodliwości picia alkoholu 

oraz zaburzeń psychicznych wynikających ze spożywania 
alkoholu, 

- kierowanie na badania do biegłych w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu, 
- kierowanie na terapię osób uzależnionych od alkoholu; 

Sitno Sitno 73 

22-424 Sitno 

84 611 39 44 

ugsitno@sitno.gmina.pl 

- informowanie o możliwościach oraz sposobach terapii oraz 

instytucjach i stowarzyszeniach, w których możliwa jest 

specjalistyczna pomoc i wsparcie, 
- kierowanie osób realizujących zadania Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
szkolenia oraz dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy  

w rodzinie;  

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej,  

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

mailto:mpaszko@zamosc.org.pl


- wdrażanie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia 

odwykowego, współpraca z Sądem Rejonowym w Zamościu 
- wspieranie procedury interwencji wobec przemocy  

w rodzinie ,,Niebieskie karty”, koordynowanie działań 

dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę 

z policją, pomocą społeczną, zespołem interdyscyplinarnym 
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami oraz 

organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi 
realizującymi programy przeciwdziałania przemocy 

domowej, 

- prowadzenie rozmów motywacyjnych, finansowanie  
i kierowanie osób uzależnionych na badania i leczenie 

odwykowe w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym 

poprzez Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich  

w Zamościu, 
- podejmowanie działań motywujących do podjęcia leczenia 

przez uzależnione i współuzależnione, kierowanie  

na badania do biegłego celem ustalenia stopnia uzależnienia 
od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego; 

Zwierzyniec  (przewodniczący: Barbara 

Romaszko) 

ul. Rynek 1 
22-470 Zwierzyniec 

84 687 23 01  

mops@zwierzyniec.info.pl 

- prowadzenie rozmów nt. konsekwencji stosowania 

przemocy w rodzinie, 

- informowanie o możliwości skorzystania z poradnictwa 
specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego, 

- informowanie o możliwości podjęcia leczenia lub terapii, 

- informowanie o możliwości udziału oraz motywowanie  
do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych;  

Skierbieszów ul. Rynek 1 

22-420 Skierbieszów 

84 62 135 40 - kierowanie na leczenie alkoholowe; 

Stary Zamość Stary Zamość 6 
22-417 Stary Zamość 

84 61 63 263 - rozmowy profilaktyczne; 

Miączyn Miączyn 107 

22-455 Miączyn 

84 618 00 05 

gmina@miaczyn.pl 

- uczestnictw w procedurze NK, 

- specjalistyczne poradnictwo świadczone przez pracownika 

merytorycznego; 



Nielisz Nielisz 279 

22-413 Nielisz 

84 687 94 89 - prowadzenie rozmów motywacyjnych, finansowanie  

i kierowanie osób uzależnionych na badania i leczenie 
odwykowe w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, 

- podejmowanie działań motywujących do podjęcia leczenia 

przez osoby uzależnione i współuzależnione,  

- kierowanie na badania do biegłego celem ustalenia stopnia 
uzależnienia od alkoholu; 

Komarów-Osada ul. Rynek 15 

22-435 Komarów-Osada 

84 615 31 02 - wezwania osób nadużywających alkohol i stosujących 

przemoc na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych 
konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich, 

- powiadomienie policji i wnioskowanie o działania zgodnie 

z kompetencjami policji, 

- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, 
- zobowiązanie do leczenia odwykowego; 

Sułów Sułów 63 

22-448 Sułów 

84 6826836 

846826227 
ug@sulow.pl 

- rozmowy z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy 

na temat konsekwencji ich działań, 
- przeprowadzenie rozmów pod kątem nadużywania 

alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub leków, 

- przekazywanie informacji o koniecznych do zrealizowania 
działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy  

w rodzinie, 

- motywowanie do zachowywania się zgodnie z prawem, 
- kierowanie wniosków do sądu dotyczące przymusowego 

leczenia odwykowego (kierowanie na badanie stopnia 

uzależnienia), 
- informowanie o możliwości podjęcia leczenia lub terapii 

oraz udziale w programie oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych, 

- informowanie o instytucjach wspierających; 

Grabowiec ul. Rynek 3 

22-425 Grabowiec 

84 65 12 474 - mobilizowanie do podjęcia leczenia odwykowego, 

- kierowanie wniosków do sądu celem przeprowadzenia 

postępowania w przedmiocie nakazu leczenia uzależnienia 
od alkoholu; 



Radecznica ul. B. Prusa 21 

22-463 Radecznica 

84 682 68 64  

84 681 80 41 
gkrpa@gminaradecznica.pl 

- prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat 
konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz 

informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub 

terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 
- prowadzenie rozmów w kierunku podjęcia leczenia 

odwykowego dobrowolnie , ewentualnie skierowanie sprawy 

do sądu o wydanie postanowienia o leczeniu przymusowym; 

Szczebrzeszyn Plac T. Kościuszki 1 

22-460 Szczebrzeszyn 

798 530 022 - rozmowy motywacyjne z osobami stosującymi przemoc 

domową, które nadużywają alkoholu, 

-informowanie o możliwości podjęcia leczenia odwykowego 

alkoholowego i pokierowanie do odpowiednich placówek 
- kierowanie wniosków do sądu celem zobowiązania  

w/w do podjęcia leczenia odwykowego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Zamojskiego.  

 

Tabela 5. Wykaz posterunków Policji z terenu Powiatu Zamojskiego 

Nazwa instytucji  Adres  Telefon/Fax  E-mail  Zakres realizowanych oddziaływań  

w stosunku do sprawców przemocy  

w rodzinie  

Komenda Miejska 

Policji w Zamościu 

Wydział Prewencji  

ul. Wyszyńskiego 2 

22 – 400 Zamość 

47 8151322;  

47 815 1202 

kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl 
 

- kontakt z dzielnicowym – strona 

internetowa KMP w Zamościu 

zamosc.policja.gov.pl; 

Posterunek Policji              
w Zwierzyńcu 

ul. Zamojska 4 
22 – 470 Zwierzyniec 

47 815 7712 
47 811 1662 

kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl - motywowanie do udziału w 
programach korekcyjno – 

edukacyjnych, 

- współpraca z MOPS, Sądy, 
Kuratorzy, Pedagodzy, 

- kierowanie do placówek 

zajmujących się zagadnieniem 

przemocy w rodzinie, 

mailto:kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl
mailto:kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl


- kierowanie wniosków do GKRPA 

celem objęcia programem, 
- monitorowanie zachowania 

sprawców przemocy, 

- motywowanie do czynnego udziału                              

w grupach wsparcia; 

Posterunek Policji               

w Miączynie 

Miączyn 108, 

22 – 455 Miączyn 

Tel.: 47 815 

73 50 

Fax: 84 677 
17 41 

Dzielnicowy gmina Miączyn 

dzielnicowy.miaczyn@lu.policja.gov.pl 
Dzielnicowy gmina Grabowiec 

dzielnicowy.grabowiec@lu.policja.gov.pl 
 

- podejmowanie interwencji w 

stosunku do sprawców przemocy w 

rodzinie, 
- monitorowanie sytuacji  w 

rodzinach dotkniętych przemocą 

domową, 

- udział w Grupach Roboczych  
i Zespołach Interdyscyplinarnych; 

Posterunek Policji             

w Nieliszu 

Nielisz 38 

22 – 413 Nielisz 

Tel.: 47 815 

7400; 
Fax: 47 811 

1660 

kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl 
dzielnicowy.nielisz@lu.gov.pl 
dzielnicowy.stary_zamosc@lu.policja,gov.pl 
 

- kontakt z dzielnicowym 47 81574 

00 
Gmina Nielisz – tel. kom.: 

798 003 639 

Gmina Stary Zamość –  

tel. kom.: 734 402 495; 

Posterunek Policji                

w Skierbieszowie 

ul. Rynek 1, 22 – 420 

Skierbieszów 

Tel.: 47 815 

7550 

Fax: 47 815 
7551 

kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl  - bieżące monitorowanie sytuacji 

 w rodzinie, 

- policyjny nakaz opuszczenia 
wspólnie zamieszkiwanych 

pomieszczeń, 

- policyjny zakaz zbliżania się do 

ofiary przemocy jak i wspólnie 
zamieszkiwanych pomieszczeń, 

- kierowanie wniosków na leczenie 

przeciwalkoholowe; 

Posterunek Policji                  

w Krasnobrodzie  

ul. Kościuszki 4 

22 – 440 Krasnobród  

47 815 7150 

47 811 1657 

kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl - interwencje w stosunku do 

sprawców przemocy, 

- udział w posiedzeniach grup 

roboczych dotyczących procedury 
niebieskich kart, 

mailto:dzielnicowy.miaczyn@lu.policja.gov.pl
mailto:dzielnicowy.grabowiec@lu.policja.gov.pl
mailto:kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl
mailto:dzielnicowy.nielisz@lu.gov.pl
mailto:dzielnicowy.stary_zamosc@lu.policja,gov.pl
mailto:kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl
mailto:kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl


- informowanie sprawców przemocy               

o odpowiedzialności prawnej, 
- kierowanie sprawców przemocy 

mających problem alkoholowy  

na leczenie odwykowe; 

Posterunek Policji  
w Łabuniach 

ul. Zamojska 14 
22-437 Łabunie 

47 815 7300 
47 811 1658 

kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl - spotkania ze sprawcą i ofiarą 
przemocy w ramach procedury 

Niebieska Karta, 

- spotkania w ramach Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Komisariat Policji  

w Szczebrzeszynie 

ul. Partyzantów 20 

22-460 
Szczebrzeszyn 

 

47 81 572 02 

47 811 1663 

dzielnicowy.szczebrzeszyn.miasto@lu.policja.gov.pl 
dzielnicowy.szczebrzeszyn.gmina@lu.policja.gov.pl 
dzielnicowy.radecznica@lu.policja.gov.pl 
dzielnicowy.sulow@lu.policja.gov.pl 

j.w. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Policji z terenu Powiatu Zamojskiego. 
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