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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 2005 r.                                 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U   z 2021 r. poz. 1249), ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268                 

ze zm.) lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).     

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga kompleksowych i długofalowych 

działań o szerokim zakresie. 

 

           Przesyłanie informatorów zawierających aktualne bazy teleadresowe                  

z danego powiatu właściwym miejscowo prezesom sądów rejonowych, 

prokuratorom rejonowym, komendantom powiatowych/miejskich Policji, 

komendantom oddziałów Żandarmerii Wojskowej oraz wchodzącym w obręb 

powiatu gminom jest zadaniem powiatu, określonym w pkt 3.1.2 Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 (Uchwała Nr 183 

Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r; MP, Dziennik Urzędowy RP z dnia                       

31 grudnia 2021 r. poz. 1204); 

 

Potrzeba opracowania informatora podyktowana jest również skalą problemu 

na terenie powiatu. 

 

 
 

Gryfice, styczeń 2022 
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Podmioty realizujące działania w obszarze przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie określone w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie na lata 2021-2025 
 

1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej działające w najbliższym środowisku lokalnym, 

służące doraźnym lub specjalistycznym wsparciem w rozwiązywaniu problemów związanych                    

z przemocą lub realizujące procedurę „Niebieskie Karty”, w tym głównie:  

− powiatowe centra pomocy rodzinie;  

− ośrodki pomocy społecznej;  

− ośrodki interwencji kryzysowej;  

− punkty interwencji kryzysowej;  

− placówki specjalistycznego poradnictwa;  

− ośrodki wsparcia;  

− specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie udzielające różnego rodzaju 

wsparcia, w tym zapewnienie schronienia;  

− placówki całodobowe realizujące programy opiekuńcze i socjoterapeutyczne dla dzieci                   

i młodzieży;  

− placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego;  

− domy pomocy społecznej.  

2. jednostki wymiaru sprawiedliwości i ochrony porządku publicznego:  

− sąd;  

− prokuratura;  

− policja.  

3. placówki oświaty mające bezpośredni kontakt z dziećmi i młodzieżą oraz ich opiekunami, w tym:  

− przedszkola;  

− szkoły;  

− poradnie psychologiczno-pedagogiczne;  

− młodzieżowe ośrodki socjoterapii;  

− młodzieżowe ośrodki wychowawcze.  

4. placówki służby zdrowia (publiczne i niepubliczne), w tym:  

− ośrodki zdrowia;  

− szpitale (oddziały ratunkowe, poradnie szpitalne i przyszpitalne);  

− pogotowie ratunkowe;  

− placówki lecznictwa odwykowego;  

− poradnie zdrowia psychicznego.  

5. inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in.:  

− komisje rozwiązywania problemów alkoholowych;  

− zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  

− grupy robocze;  

− poradnie rodzinne;  

− organizacje pozarządowe;  

− kościoły; związki wyznaniowe. 
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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 Punkt Interwencji Kryzysowej, zapewniając potrzebującym mieszkańcom Powiatu 

specjalistyczną, bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, terapeutyczną oraz poradnictwo 

socjalne; 

⎯ organizuje program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz 

prowadzi monitoring zachowań uczestników programu po jego zakończeniu; 

⎯ udziela informacji osobom ubiegającym się o pomoc o przysługujących im prawach                                    

i uprawnieniach;  

⎯ przeprowadza szkolenia dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu oraz doradztwo metodyczne 

dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;  

⎯ współpracuje z kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie w celu wprowadzenia 

elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania poradni 

prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do programów nauk przedmałżeńskich; 

⎯ nawiązuje współpracę 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 dot. przemocy w rodzinie; 

⎯ corocznie aktualizuje na stronach internetowych powiatów 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: 

− opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie; 

− 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; 

− tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

       Działania na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie mają charakter 

interdyscyplinarny, a więc opierają się na współpracy służb, które dysponując wiedzą, 

doświadczeniem, narzędziami oraz kompetencjami w danej dziedzinie łączą swoje siły, celem 

udzielenia kompleksowej pomocy rodzinie. 

 

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

         W skład zespołu obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:  

⎯ jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 

⎯ gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 

⎯ Policji; 

⎯ oświaty; 

⎯ ochrony zdrowia; 

⎯ organizacji pozarządowych; 
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       W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli 

Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w związku                           

z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową. 

      W skład Zespołu wchodzą kuratorzy sądowi, a także mogą wchodzić 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; 

⎯ zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

⎯ tworzenie grup roboczych; 

⎯ 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 

prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich; 

⎯ udziela wsparcia osobom poszkodowanym; 

⎯ informuje członków 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 objęcie rodziny 

działaniami zgodne 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; 

⎯ podejmuje działania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.                

w sprawie procedury „Niebieskie 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 poszkodowanym niezbędnej pomocy, w tym organizowanie niezwłocznego 

dostępu do pomocy medycznej; 
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⎯ 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 rozmów o odpowiedzialności 

karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne 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 procesowych 

w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów 

przestępstwa; 

⎯ 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. 

 

Żandarmeria Wojskowa (nie posiada uprawnień do wszczynania procedury „Niebieska Karta”) 

⎯ Żołnierze Żandarmerii Wojskowej mają prawo zatrzymać żołnierza pełniącego czynną służbę 

wojskową stosującego przemoc w rodzinie, stwarzającego bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzkiego.  

⎯ Żołnierz Żandarmerii Wojskowej ma prawo wydać wobec żołnierza pełniącego czynną służbę 

wojskową, stosującego przemoc w rodzinie, stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby 

dotkniętej tą przemocą nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i 

jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia. 

 

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 o 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. 

 

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 
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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, formularz „Niebieska Karta — A” wypełnia 

przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została przewieziona. 

 

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, udzielenie 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. 

 

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

(realizowane przez powiat) 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie.  
 

Nabór do uczestnictwa w programie prowadzi pracownik socjalny Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryficach. Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone przez specjalistów w siedzibie 

PCPR, w wymiarze 60 godzin zajęć dydaktycznych. 
 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie kierowane są                   
w szczególności do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie oraz 

innych osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w programie. 

  

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są             

w celu: 
  
1) powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie 
przed dalszym stosowaniem przemocy; 

  
2) rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia 
w rodzinie; 
  
3) kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania 

dzieci bez używania przemocy w rodzinie; 
  

4) uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie 
swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy; 
  
5) zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów 

powstawania przemocy w rodzinie; 
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6) zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania 
konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy; 

  
7) uzyskania informacji o możliwościach podejmowania 

działań terapeutycznych. 

 

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne  

w województwie zachodniopomorskim 

 

Nazwa Powiat Adres Miejscowość Telefon 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Powiat białogardzki Plac Wolności 1 78-200 Białogard (94) 312-58-88 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

Powiat choszczeński Bolesława Chrobrego 27A 73-200 Choszczno (95) 765-25-78 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Powiat drawski Bolesława Chrobrego 4 
78-500 Drawsko 

Pomorskie 
(94) 363-60-62 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Powiat goleniowski Pocztowa 43 72-100 Goleniów (91) 418-38-60 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Powiat gryficki Dworcowa 22 72-300 Gryfice (91) 384-66-26 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Powiat gryfiński Łużycka 91 74-100 Gryfino (91) 404-55-04 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Powiat kamieński Wolińska 7 
72-400 Kamień 

Pomorski 
(91) 382-33-86 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Powiat łobeski Bema 27 73-150 Łobez (91) 397-68-41 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Powiat policki Szkolna 2 72-010 Police (91) 424-06-99 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Powiat myśliborski Północna 15 74-300 Myślibórz (95) 747-23-03 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Powiat kołobrzeski Kamienna 3 78-100 Kołobrzeg (94) 354-80-66 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Powiat koszaliński Racławicka 13 75-620 Koszalin (94) 714-02-17 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Powiat pyrzycki Młodych Techników 7 74-200 Pyrzyce (91) 397-90-46 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Powiat sławieński Sempołowskiej 2A 76-100 Sławno (95) 810-64-01 
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Nazwa Powiat Adres Miejscowość Telefon 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Powiat stargardzki Skarbowa 1 
73-110 Stargard 

Szczeciński 
(91) 480-49-09 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Powiat szczecinecki Wiatraczna 1 78-400 Szczecinek (94) 713-71-01 

     

     

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Powiat wałecki 
Al. Zdobywców Wału 

Pomorskiego 54 
78-600 Wałcz (67) 345-05- 36 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Powiat świdwiński Koszalińska 12 
78 – 320  

Połczyn Zdrój 
(94) 366-48- 48 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 
Miasto Koszalin Morska 43 75 – 216 Koszalin (94) 342-52-14 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 
Miasto Świnoujście Dąbrowskiego 4 

72 – 600 

Świnoujście 
(91) 322-54-60 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

Dział Interwencji 

Kryzysowej 

Miasto Szczecin 
Aleja Papieża Jana Pawła II 

42 
70 – 323 Szczecin (91) 46-46-334 

      Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie  

 

Baza teleadresowa podmiotów na terenie powiatu gryfickiego 

udzielających pomocy w związku z przemocą w rodzinie 

 
1. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM POMOCY 

RODZINIE w Gryficach ul. Dworcowa 22, 72 – 300 Gryfice;  

Tel./faks 91 384 66 26 lub 91 385 68 08;  

e-mail: pcpr@gryfice.pl 

strona internetowa: www.pcprgryfice.pl;  

BIP: pcpr.gryfice.ibip.pl 

 
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) prowadzi bezpłatne poradnictwo specjalistyczne dla 

mieszkańców powiatu gryfickiego. Poradnictwa udziela radca prawny, dwóch psychologów, dwóch 

terapeutów oraz pracownik socjalny, według n/w harmonogramu: 

⎯ pomoc prawna: poniedziałek 9.45 – 10.15 

⎯ pomoc psychologiczna: wtorek 8.00 – 12.00; piątek 10.30 – 14.30 

⎯ pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób uzależnionych                                                

i współuzależnionych: środa 11.00 – 15.00 

⎯ pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych: czwartek 11.00 – 16.00 

⎯ poradnictwo pracownika socjalnego: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30 

 

W celu ustalenia terminu spotkania ze specjalistą należy skontaktować się z pracownikiem 

socjalnym PCPR, telefonicznie pod numerem telefonu 91 384 66 26/91 385 68 08 lub osobiście                  

w siedzibie PCPR, pokój 11, II piętro – od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30; 

 

mailto:pcpr@gryfice.pl
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2. Koordynator powiatowy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: kontakt – Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, ul. Dworcowa 22, 72 – 300 Gryfice, pokój nr 11,                             

II piętro.tel. 91 384 66 26/91 385 68 08; e-mail: dorota.losik@gryfice.pl  

 

3. POLICJA 

 

Koordynator procedury Niebieska Karta Komendy Powiatowej Policji w Gryficach:  

kontakt - tel. 47 78 22 571 lub 667 094 051 

 
Nazwa i siedziba jednostki telefon 

Komenda Powiatowa Policji w Gryficach 

ul. Mickiewicza 19, 72 – 300 Gryfice 
47 78 22 511 

Komisariat Policji w Trzebiatowie 

ul. II Pułku Ułanów 4, 72 – 320 Trzebiatów 
47 78 22 675 

Posterunek Policji w Płotach 

Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty 
47 78 22 573 lub 575 

Komisariat Policji w Rewalu 

ul. Mickiewicza 21, 72 – 344 Rewal 
47 78 22 655 

 
CAŁODOBOWA SŁUŻBA DYŻURNA PEŁNIONA JEST W KOMENDZIE POWIATOWEJ 

POLICJI W GRYFICACH 

tel. kontaktowy - 47 78 22 511 lub 47 78 22 512 

TELEFON ALARMOWY – 112 

 

4. Żandarmeria Wojskowa 

 

Placówka Żandarmerii Wojskowej w Trzebiatowie 

ul. Zagórska 21, 72 – 320 Trzebiatów, 

Komendant tel. 26 145 94 52; 

telefon dyżurny całodobowy: 26 145 94 48 (po godzinach pracy Placówki 

przekierowanie do OŻW w Szczecinie) 
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5. ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  

W RODZINIE 

 

6. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. GMINNE KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 
Nazwa i adres jednostki Siedziba telefon 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

ul. Plac Zwycięstwa 37, 

 72 – 300 Gryfice 

Urząd Miejski 

w Gryficach 
91 38 53 217 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

ul. Daszyńskiego 26,  

72 – 320 Trzebiatów 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Trzebiatowie 

797 495 193 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 

Urząd Miejski 

w Płotach 

91 385 14 15  

w. 34 

Nazwa i adres jednostki Siedziba Telefon e-mail 

Zespół Interdyscyplinarny  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

ul. Plac Zwycięstwa 37, 72 – 300 Gryfice 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Gryficach 

91  

385 32 77 
opsgryfice@ops.gryfice.eu 

Zespół Interdyscyplinarny  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

ul. Daszyńskiego 26, 72 – 320 Trzebiatów 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Trzebiatowie 

797 495 

193  
ops@trzebiatow.pl 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

ul. Plac Konstytucji 3-go Maja,  

72 – 310 Płoty 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 

Płotach 

ul. Zamkowa 2 

91  

384 37 72 

(OPS) 

ops@ploty.pl 

Zespół Interdyscyplinarny  

ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Rewal  

ul. Warszawska 31, 72-344 Rewal 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Rewalu 

91  

386 25 73 
gops@rewal.pl 

Zespół Interdyscyplinarny  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

ul. Długa 19A, 72-304 Brojce 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Brojcach 

91  

321 03 84  
ops@brojce.net.pl 

t.zinowik@brojce.net.pl 

Zespół Interdyscyplinarny  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Karnicach 

91  

385 61 52 
ops@karnice.pl 

Nazwa i adres jednostki Telefon e-mail 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Plac Zwycięstwa 37, 72 – 300 Gryfice 
91 385 32 77 opsgryfice@ops.gryfice.eu 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Warszawska 31, 72-344 Rewal 
91 386 25 73 gops@rewal.pl 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice 
91 385 61 52 ops@karnice.pl 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. Długa 19A, 72-304 Brojce 
91 321 03 84 ops@brojce.net.pl 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Daszyńskiego 26, 72-320 Trzebiatów 
 91 387 31 32 ops@trzebiatow.pl 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Zamkowa 2, 72-310 Płoty 
91 384 37 72 ops@ploty.pl 

mailto:ops@trzebiatow.pl
mailto:ops@brojce.net.pl
mailto:gops@rewal.pl
mailto:ops@brojce.net.pl
tel://91386119428/
mailto:ops@trzebiatow.pl
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Nazwa i adres jednostki Siedziba telefon 

 72 – 310 Płoty 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 

Urząd Gminy 

w Rewalu 
91 384 90 11 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

ul. Długa 19A, 72-304 Brojce 

Urząd Gminy 

w Brojcach 
 91 321 03 84  

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice 

Urząd Gminy 

w Karnicach 
91 387 72 20 

 

8. Inne ważne adresy i numery telefonów 

 
* Lokalny punkt wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem z powiatu 

gryfickiego działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach                             

tel. 537 757 123, Plac Zwycięstwa 37 

– poniedziałki i środy w godzinach od 15.00 do 20.00, pokój nr 3A (parter Urzędu 

Miejskiego w Gryficach) 

 
* Punkt Specjalistycznego Poradnictwa dla ofiar przemocy w rodzinie przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Trzebiatowie: ul. Ignacego Daszyńskiego 26, 72 – 320 

Trzebiatów, tel.  91-38-73-132 

każdy wtorek 

w godz. 14.00 - 16.30 

           
* Grupa wsparcia dla osób doznających przemoc w rodzinie przy Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Trzebiatowie: ul. Ignacego Daszyńskiego 26, 72 – 320 Trzebiatów, 

tel.  91-38-73-132 

 

każdy wtorek 

w godz. od 16.30 do 18.30 

 
* Prokuratura Rejonowa w Gryficach  

ul. Niepodległości 54A, 72 – 300 Gryfice, tel. 91 384 26 18 

 

* Sąd Rejonowy w Gryficach  

ul. Wysoka Brama 2, 72 – 300 Gryfice  

Tel. 91 38 66 801 

* II Wydział Karny tel: 91 386 68 21 

* III Wydział Rodzinny i Nieletnich tel: 91 386 68 31 

* Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej: 91 386 68 60/ 91 386 68 61 

 

*  Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dla Dzieci w Gryficach 

ul. Polna 8, 72-300 Gryfice,  

Tel. 91 384 25 61 

 

tel://91386119428/
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* Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

ul. Polna 8, 72-300 Gryfice  

Tel: 91 384 24 41 

 

* Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Medicam” 

72 – 300 Gryfice, ul. Niechorska 27. Tel. 91 384 20 61 

 
* Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112 

* Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”                  

tel. 800 12 00 02; 

* Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; 

* Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci: 0 800 

080 222 
Nie wiesz jak pomóc swojemu dziecku? W szkole, w której jesteś nauczycielem 

dochodzi do agresji i przemocy? Zadzwoń na infolinię „Całodobową bezpłatną 

linię dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli” i skorzystaj z pomocy. 

Kto może dzwonić: 

Każdy rodzic lub nauczyciel, który chce porozmawiać o problemach dzieci, na 

przykład o: agresji i przemocy w szkole lub w domu, cyberprzemocy i 

zagrożeniach związanych z nowymi technologiami, wykorzystywaniu seksualnym, 

narkotykach, uzależnieniach, zaburzeniach odżywiania, depresji i myślach 

samobójczych. 

 

* Rzecznik Praw Dziecka tel: 800 12 12 12 

 

 

* Ośrodki pomocy pokrzywdzonym przestępstwem prowadzone przez 

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” 
 

* Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie 

ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin 

Tel.  91 433 03 39; 697 80 30 70; 663 606 609 

* Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łobzie 

ul. Bema 27, 73-150 Łobez (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie); Tel. 663 606 608 
 

* Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 
 

* Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 78 – 200 Białogard,  

ul. Grunwaldzka 49. Tel. 94 311 32 50; 518 324 719 

 

* Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 72 – 600 Świnoujście,  

ul. Dąbrowskiego 4. Tel. 91 322 54 81; 91 322 54 77 

 

https://www.google.pl/search?biw=1440&bih=742&q=ppp+gryfice+ibip+pl+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEs3yciwLNTSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAIJV47EAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiRotzewcnSAhVLhSwKHT01B_4Q6BMIejAO
javascript:void(0)
https://www.gov.pl/web/gov/telefon-dla-rodzicow-i-nauczycieli-w-sprawie-bezpieczenstwa-dzieci-infolinia
https://www.gov.pl/web/gov/telefon-dla-rodzicow-i-nauczycieli-w-sprawie-bezpieczenstwa-dzieci-infolinia
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* Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

Obywatelskiego w powiecie Gryfickim 
 

KONTAKT:  91 384 30 48 

(od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30) 

przez stronę: https://np.ms.gov.pl 

na adres: npp@gryfice.pl 

 

Wykaz Punktów dostępny na stronie internetowej powiatu gryfickiego w zakładce:  

/Dla mieszkańców>Nieodpłatna pomoc prawna/ 

https://www.gryfice.pl/bezplatna-pomoc-prawna.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akty prawne oraz inne dokumenty stanowiące bazę do sporządzenia informatora: 
 

* Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1249); 

* Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.); 

* Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1119); 

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1214); 

* Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1882 ze zm.); 

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”                            

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

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011 r. w sprawie standardu podstawowych 

usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób 

zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – 

edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania 

korekcyjno – edukacyjne” (Dz.U. 2011 Nr 50 poz. 259);     

* Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 (Uchwała Nr 183 Rady Ministrów z dnia 

21 grudnia 2021 r; MP, Dziennik Urzędowy RP z dnia 31 grudnia 2021 r. poz. 1204); 

* Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfickim na lata 2017-2025 (Uchwała 

Nr XXXIV/211/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 12.07.2017 r. ze zm.); 

* Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2018 – 2022 

(Uchwała Nr XXIX/243/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2017 r.). 

https://np.ms.gov.pl/
mailto:npp@gryfice.pl

