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„Bezpieczeństwo i dobro zapewnia społeczeństwu tylko moralność jego 

członków, podstawą zaś jej jest miłość wykluczająca przemoc”. 
                                                                                                                        Lew Tołstoj 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

Mamy przyjemność oddać w Wasze ręce informator, który został 

przygotowany z myślą o osobach pokrzywdzonych w wyniku występowania 

zjawiska przemocy w rodzinie, ale także dla tych, którzy są jej sprawcami i chcą 

zmienić swoje zachowania.  

Ma on na celu przekazanie wiedzy na temat zjawiska przemocy  

w rodzinie, faktów i mitów z nim związanych oraz miejsc udzielania pomocy 

ofiarom i osobom stosującym przemoc na terenie powiatu sławieńskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Maciuk-Radawiec 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Sławnie wraz z pracownikami 
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CO TO JEST PRZEMOC W RODZINIE? 
 

 
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające 

się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków 

rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,  

w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające 

ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich 

zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne  

u osób dotkniętych przemocą. 
 

Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie może być każdy, a w szczególności: 

-  współmałżonkowie, 

-  partnerzy w związkach nieformalnych, 

-  dzieci, 

-  osoby starsze, 

-  osoby niepełnosprawne. 
 

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 

-  jest intencjonalna – jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie   

   i podporządkowanie ofiary;                                         

-  siły są nierówne – sprawca przemocy jest silniejszy od ofiary;  

-  narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe 

   prawa ofiary;                   

-  powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary, szkody mogą być      

   wymierne albo niewymierne, widoczne lub niedostrzegalne, natychmiastowe, czy też      

   odroczone w czasie. 
 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Doświadczanie 

przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest 

pomoc innych osób, a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczasz 

jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże ci podjąć 

działania służące ochronie. Prawo stoi po Twojej stronie. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich 

jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.  
 

Ośrodki pomocy społecznej 

-  pomogą Ci w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych. 
 

Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej przeprowadzają wywiady środowiskowe 

umożliwiające diagnozę sytuacji rodziny lub osoby, pomagają w załatwianiu spraw 

urzędowych i innych ważnych spraw bytowych, udzielają szeroko rozumianego poradnictwa, 

np. prawnego, psychologicznego lub wskazują miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc.        

W uzasadnionych przypadkach wskazują miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom 

przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, 

hostelach, ośrodkach, w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwracają się do 

policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie  z kompetencjami policji.  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

- pomoże Ci w zakresie prawnym, psychologicznym, socjalnym, terapeutycznym lub udzieli 

informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie możesz skorzystać z bezpłatnych, 

indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz z radcą prawnym. Harmonogram spotkań 

na rok 2016 umieszczony jest na stronie internetowej Centrum www.pcpr.powiatslawno.pl 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie realizuje Program oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Program prowadzony 

jest przez wykwalifikowanego terapeutę w formie zajęć indywidualnych i zajęć grupowych. 

Podstawowym celem działań korekcyjno-edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób 

stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie 

przemocy, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań oraz 

konstruktywnego współżycia w rodzinie. 

 

Prokuratura, Policja 

- możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na Twoją 

szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji 

prawnej. 

Policja może: przeprowadzić interwencję w chwili zdarzenia, sporządzić dokładny opis 

zdarzenia (notatkę urzędową), zatrzymać sprawcę przemocy domowej stwarzającego   

w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia, wszcząć 

postępowanie przygotowawcze przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub 

stwierdzenia popełnienia przestępstwa, zabezpieczyć dowody popełnienia przestępstwa, 

podjąć działania prewencyjne wobec sprawcy przemocy, udzielić informacji ofiarom  

o możliwości uzyskania pomocy. 

Prokuratura: osoby poszkodowane oraz świadkowie, mogą złożyć w prokuraturze (lub na 

policji) zawiadomienie o przestępstwie przemocy oraz uzyskać podstawowe informacje 

prawne. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura 

wspólnie z policją ma obowiązek: wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu 

sprawdzenie czy faktycznie popełniono przestępstwo, wyjaśnić okoliczności czynu, zebrać        

i zabezpieczyć dowody, ująć sprawcę.     

 

Sąd rodzinny i opiekuńczy 

- możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw 

opiekuńczych Twoich dzieci. 

 

Lekarz pierwszego kontaktu i placówki służby zdrowia 

- możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc 

lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich. 

 

Osobie dotkniętej przemocą udziela się pomocy w formie badania lekarskiego w celu 

ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie 

oraz wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie. 

Osoba chcąca uzyskać obdukcję może udać się do biegłego prywatnie, jednak musi liczyć się       

z tym, że jej wystawienie jest płatne. Jednak jeżeli obdukcja jest wystawiana w związku           

z postanowieniem wydanym w trakcie postępowania przygotowawczego, osoba 

pokrzywdzona nie ponosi kosztów związanych z jej wystawieniem. 

 

Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych 

- jeżeli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do nich            

z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną 

pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu. 
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NAJCZĘSTSZE FORMY PRZEMOCY W RODZINIE 
 

 

Przemoc fizyczna: 
- popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, 

  kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś   

  przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie 

  w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy. 

  

Przemoc psychiczna: 

- wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce,     

  stosowanie gróźb, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z innymi osobami. 
  

Przemoc seksualna: 
- wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych,  

  wymuszanie seksu z osobami trzecimi. 

 

Przemoc ekonomiczna 
- odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej,       

  niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny. 

 

Zaniedbanie 
- nie dawanie środków na utrzymanie, 

-  pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, 

- brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy,  

-uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, 

kuchni, łazienki, łóżka, itp. 

 

Cyberprzemoc 
- ośmieszanie, obrażanie, straszenie, nękanie czy też poniżanie kogoś za pomocą Internetu, 

albo telefonu komórkowego, 

- podszywanie się pod kogoś w portalach społecznościowych, na blogach, wiadomościach  

e-mail lub komunikatorach, 

- włamanie się na czyjeś konto (np. pocztowe, w portalu społecznościowym, konto 

komunikatora), 

- publikowanie oraz rozsyłanie filmów, zdjęć, albo informacji, które kogoś ośmieszają, 

- tworzenie obrażających kogoś stron internetowych lub blogów, 

- pisanie obraźliwych komentarzy na forach, blogach, portalach społecznościowych. 

 

 

CYKLE PRZEMOCY W RODZINIE 

 
Związki, w których występuje przemoc fizyczna ze strony partnera przechodzą zazwyczaj 

przez trzy fazy powtarzającego się cyklu: 

 

Faza narastania napięcia 
W tej fazie Twój partner jest zazwyczaj napięty i poirytowany. Osoba doświadczająca 

przemocy stara się go uspokajać, nie dawać powodów do ataku, na przykład poprzez dbanie     

o staranne wypełnianie domowych obowiązków. Zaczyna się zastanawiać, nad tym co może 

zrobić, żeby uniknąć kolejnej awantury. 
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Faza ostrej przemocy 
W tej fazie osoba stosująca przemoc staje się gwałtowna, wpada w szał, nawet drobiazg może 

wywołać agresję. Możesz wtedy doznać pobicia, zranienia. Najczęściej wtedy zapada decyzja    

o poszukiwaniu pomocy, wezwaniu policji, itp. 

 

Faza miodowego miesiąca 
W tej fazie wszystko się zmienia. Sprawca staje się opanowany i szuka sposobu na 

usprawiedliwienie. Przeprasza za swoje zachowanie, obiecuje poprawę. Jest czuły i troskliwy, 

zapewnia o swojej miłości, przynosi prezenty. Partner/ka zaczyna wierzyć, że to co się stało 

jest incydentem I więcej się nie powtórzy. Faza miodowego miesiąca zazwyczaj nie trwa 

długo. Po jakimś czasie napięcie znowu powraca i cały cykl przemocy się powtarza.  

Z biegiem czasu przemoc staje sie coraz gwałtowniejsza i dotkliwsza, zaś fazy pojednania 

trwają krócej. Cykliczność przemocy często jest przyczyną trudności z podjęciem działań 

mających na celu zatrzymanie przemocy. 

 

 

MITY NA TEMAT PRZEMOCY 
 

 

Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa, nikt nie powinien się wtrącać  

NIEPRAWDA 

Przemoc, wykorzystywanie, bicie, gwałcenie, okradanie bliskich jest przestępstwem 

ściganym przez prawo, tak samo groźnym jak przemoc wobec obcych; fakt zawarcia 

małżeństwa czy mieszkania pod jednym dachem nie stanowi okoliczności zezwalającej na 

krzywdzenie innych. 

 

Przemoc w rodzinie zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego.  

NIEPRAWDA 

Przemoc domowa występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu  

wykształcenia czy sytuacji materialnej. 

 

Przemoc ma miejsce wtedy, gdy widoczne są ślady na ciele ofiary. 

NIEPRAWDA 

Przemoc występuje w różnych formach, nie zawsze jej efekty są widoczne w postaci obrażeń 

ciała. Przemoc to także poniżanie, obelgi, wyśmiewanie, grożenie czy zmuszanie do 

określonych zachowań. 

 

Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasłużył. 

NIEPRAWDA 

Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, poniżanie czy maltretowanie, bez względu na to co 

zrobił, czy powiedział. 

 

Nikt nie powinien interweniować w sprawach rodzinnych. 

NIEPRAWDA 

Przemoc domowa nie jest „sprawą rodzinną”, lecz przestępstwem ściganym przez prawo. 

 

Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc. 

NIEPRAWDA 

Ofiary zawsze próbują się bronić, ich działania często są jednak mało skuteczne. 

To był jednorazowy incydent, który się nie powtórzy 

NIEPRAWDA 
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Przemoc w rodzinie rzadko pojawia się tylko raz; jeśli nie zostaną podjęte skuteczne działania  

wobec sprawcy, przemoc się powtarza.  

 

Gdyby sytuacja była taka okropna, ofiara odeszłaby od sprawcy 

NIEPRAWDA 

Przemoc doznawana od bliskiego człowieka jest rzeczą naprawdę straszną, ofiary 

rzeczywiście cierpią, a to, że nie odchodzą, wynika zwykle z ich zależności od sprawcy. 

 

Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol 

NIEPRAWDA 

Stosowaniu przemocy często towarzyszy nadmierne picie alkoholu jednak nie zawsze 

uzależnienie od alkoholu jest powodem stosowania przemocy. 

 

Gwałt w małżeństwie nie istnieje 

NIEPRAWDA 

W rozumieniu prawa gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do poddania się czynowi 

nierządnemu lub do wykonania takiego czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawną lub 

podstęp (art. 1197 k.k.); dotyczy to również osób bliskich. 

 

Osoby stosujące przemoc wobec bliskich są chore psychicznie 

NIEPRAWDA 

Nie ma bezpośredniego związku między przemocą a chorobami psychicznymi; przemoc to 

demonstracja siły i chęć przejęcia całkowitej kontroli nad drugą osobą. 

 

 

 

 

 

 

ZAPAMIĘTAJ!!! 

 

Przemoc jest przestępstwem.  

 

Nawet po wielu latach możesz szukać pomocy. 

 

Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć nie. 
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Masz prawo: 

 
 

!    żyć w domu wolnym od przemocy 

 

!    czuć się bezpiecznie w swoim domu 

 

!    do szacunku i godnego traktowania  

 

!    do nietykalności cielesnej 

 

!    do swobodnego wyrażania swojego zdania 

 

!    do prywatności 

 

!    do popełniania błędów 

 

!    do ochrony prawnej życia, zdrowia, czci i dobrego imienia  

 

!    do samodzielnego decydowania o swoim życiu 

 

! współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji odnośnie spraw   

związanych z waszą rodziną, domem, dziećmi i wydatkami 

 

! szukać profesjonalnej pomocy w sytuacji, gdy jesteś 

niezadowolony lub zaniepokojony tym co się dzieje w domu 

 

! do swobodnego kontaktowania się z bliskimi, rodziną,   

przyjaciółmi 

 

!    złożyć na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia  

o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie  

           i Twoją rodzinę 
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CZYNY KARALNE I ICH FORMY 
 

 

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za: 
 

− znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą 

w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub 

osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – art. 207 k.k.; 

 

− uderzenie człowieka lub naruszenie jego nietykalności cielesnej w inny sposób – art. 217 

k.k.; (ściganie przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego), 

 

− pozbawienie człowieka wolności – art. 189 k.k.; 

 

− grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby 

najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona 

– art. 190 k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego), 

 

− wzbudzanie u innej osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub 

naruszenie jej prywatności poprzez uporczywe nękanie – art. 190a§ 1 k.k. (ściganie na 

wniosek pokrzywdzonego), 

 

− stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby do 

określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu – art. 191 k.k.; 

 

− utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, przez 

użycie wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnienie 

wizerunku nagiej osoby lub w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody – art. 191a k.k.; 

(ściganie na wniosek pokrzywdzonego), 

 

− doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub 

podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania 

się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności – art. 197 k.k.; (ściganie na 

wniosek pokrzywdzonego), 

UWAGA! Przestępstwo to popełnia również małżonek, który dopuszcza się zgwałcenia 

współmałżonka!; 

 

− spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci: pozbawienia człowieka 

wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia bądź innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej 

choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej 

choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie 

lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała – art. 156 k.k.; 

 

− spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, w wyniku 

którego pokrzywdzonym jest osoba najbliższa – art. 157 § 1 i 2 k.k. (ściganie na wniosek 

pokrzywdzonego); 

 

− uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia 

sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej 

osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb 

życiowych (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) – art. 209 k.k. (ściganie na 

wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub innego właściwego organu); 
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− kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej – art. 278 k.k. i art. 279 

k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego); 

 

− niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku – art. 288 k.k. 

(ściganie na wniosek pokrzywdzonego); 

 

− porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15                                    

albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – art. 210 k.k., 

 

− uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze 

względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub 

nadzoru – art. 211 k.k.; 

 

− obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wobec takiej osoby 

innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom 

albo do ich wykonywania – art. 200 k.k.; 

 

− rozpijanie małoletniego, przez dostarczanie mu napoju alkoholowego, ułatwianie jego 

spożycia, lub nakłanianie go do spożycia napoju – art. 208 k.k. 
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NUMERY OGÓLNOPOLSKIE 
 

 

997 – Policja 

 

998 – Straż Pożarna 

 

999 – Pogotowie ratunkowe 

 

986 – Straż Miejska 

 

112 – Europejski Numer Alarmowy 

 

 

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 

tel. 800 – 120 – 002 

(czynny cała dobę) w tym: 

• dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18.00 - 22.00 

• dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18.00 - 22.00 

• dyżur prawny – środy w godzinach 18.00 – 22.00 

 

Telefoniczne dyżury prawników 

tel. (22) 666 – 28 – 50 

(czynny w poniedziałki i wtorki w godz. od 17.00 do 21.00) 

 

Osoby telefonujące do „Niebieskiej Linii” mogą uzyskać wsparcie psychologiczne, 

informacje o prawnych i proceduralnych możliwościach zatrzymania przemocy w rodzinie, 

pomoc w postaci interwencji podjętej przez Pogotowie „Niebieska Linia” na rzecz osób 

krzywdzonych Kontaktując się z infolinią można zachować anonimowość – nie trzeba się 

przedstawiać, ani podawać miejsce zamieszkania. 

 

„Zatrzymaj przemoc” 

tel. 800 – 120 – 148 

(linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach 

od 9.30 do 15.30, w pozostałych godzinach włączony jest automat) 

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  

 tel. 116 111 

(linia bezpłatna czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. od 12.00 do 22.00) 

 

Telefon Zaufania 

tel. 988 (dni powszednie) 

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla osób z problemami narkotykowymi 

tel. 801 – 199 – 990 

 

„Pomarańczowa Linia” dla rodziców, których dzieci piją 

tel. 801 – 140 – 068 
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WYKAZ  INSTYTUCJI  I  ORGANIZACJI 

ŚWIADCZĄCYCH  POMOC  OFIAROM  I  SPRAWCOM  PRZEMOCY 

NA  TERENIE  POWIATU  SŁAWIEŃSKIEGO 

 

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 

ul. Sempołowska 2a 

76-100 Sławno 

 

            (59) 810 64 01 – telefon informacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

            e-mail: sekretariat@pcprslawno.pl 

 

Osoby odpowiedzialne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

 

Małgorzata Maciuk-Radawiec 

Dyrektor /Powiatowy koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

Anna Wiaderna 

Pracownik socjalny 

 

Alina Rudnik 

Pedagog 

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie 

 ul. Gdańska 18a 

76-100 Sławno 
 

            (59) 810 03 00 – telefon/faks 

            e-mail: gops@gminaslawno.pl 

 

3. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ul. M.C. Skłodowskiej 9 

76-100 Sławno 

 

             (59) 810 75 26 – telefon/faks 

             e-mail: ugslawno@pro.onet.pl  

 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie 

ul. Mielczarskiego 1 

76-100 Sławno 
 

            (59) 810 54 52 – telefon/faks 

            e-mail: mops_slawno@pro.onet.pl 
 

5. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie 

ul. Mielczarskiego 1 

76-100 Sławno 
 

            (59) 810 54 52 – telefon 

 

6. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławnie 

ul. Kopernika 9 

76-100 Sławno 
 

mailto:gops@gminaslawno.pl
mailto:ugslawno@pro.onet.pl
mailto:mops_slawno@pro.onet.pl
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            (59) 810 71 35 – telefon 

            e-mail: ppp-poradnia@wp.pl 
 

7. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i Przemocy 

ul. Rapackiego 10 

76-100 Sławno 
 

            (59) 810 54 69 – telefon 

            e-mail: kpa@slawno.pl 

 

8. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ul. Rapackiego 10 

76-100 Sławno 
 

            (59) 810 54 69 – telefon 

            e-mail: kpa@slawno.pl 

 

9. Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa „Nasze Wspólne Gniazdo” 

ul. Rapackiego 10 

76-100 Sławno 
 

            (59) 810 54 69 – telefon 

            e-mail: kpa@slawno.pl. 

 

10.  Grupa samopomocowa AA 

ul. Rapackiego 10 

76-100 Sławno 

 

            (59) 810 54 69 – telefon 

            e-mail: kpa@slawno.pl 
 

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

ul. O. D. Tynieckiego 2 

76-150 Darłowo 
 

            (94) 314 16 50 – telefon 

            (94) 314 09 00 – telefon/faks 

            e-mail: gopsdarlowo@interia.pl 

 

12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

ul. O. D. Tynieckiego 20 

76-150 Darłowo 
 

            (94) 314 67 76 – telefon/faks 

            e-mail: mops@darlowo.pl 
 

13.  Filia Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Darłowie 

ul. Żeromskiego 25 (Internat Szkoły Morskiej) 

76-150 Darłowo 
 

            (94) 314 11 49 – telefon 

            e-mail: fppp@wp.pl 

 

 

mailto:ppp-poradnia@wp.pl
mailto:kpa@slawno.pl
mailto:kpa@slawno.pl
mailto:kpa@slawno.pl
mailto:mops@darlowo.pl
mailto:fppp@wp.pl
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14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie 

Postomino 30 

76-113 Postomino 
 

            (59) 846 44 61- 64 – telefon 

            e-mail: gops@postomino.pl 

 

15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie 

Malechowo 22A 

76-142 Malechowo 
 

            (94) 314 05 69– telefon 

            e-mail:  gops.malechowo@interia.pl 

 

16. Prokuratura Rejonowa w Koszalinie 

ul. Zwycięstwa 107 

Koszalin 75-950 

 

            (94)  341 95 10 - telefon 

            (94)  342 42 48 - faks 

            e-mail: pr.koszalin@prokuratura.koszalin.pl  

Przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach 9:00 - 15:30  

Prokurator Rejonowy, jego Zastępca lub wyznaczony Prokurator przyjmuje obywateli  

w środy w godzinach 15:30-17:00 

17.  Prokuratura Rejonowa w Sławnie 

ul. Powstańców Warszawskich 4 

76-100 Sławno 

 

            (59) 810 06 80 - telefon 

            (59) 810 40 21- faks 

            e-mail: pr.slawno@prokuratura.koszalin.pl  

 

Przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach 8:00 - 15:00  

 

18.  Sąd Rejonowy w Koszalinie  
ul. Władysława Andersa 34 
75-950 Koszalin 

 

I Wydział Cywilny 

            94 34 55 527 - telefon 

 II Wydział Karny 

            94 34 24 825 - telefon/faks 

 

III Wydział Rodziny i Nieletnich 

            94 34 28 626 - telefon/faks 

 

VIII Wydział Cywilny 

            94 31 70 231 - telefon 

            94 34 28 22 - faks 

 

mailto:gops.malechowo@interia.pl
mailto:pr.koszalin@prokuratura.koszalin.pl
mailto:pr.slawno@prokuratura.koszalin.pl
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X Wydział Karny 

            94 31 70 295 – telefon/faks 

 

XI Wydział Wykonywania Orzeczeń 

            94 34 28 607 – telefon/faks  

            94 34 28 637 – telefon w sprawach windykacji 

 

 

 

 

Teren działania kuratorów zawodowych zespołów kuratorskiej  

służby sądowej Sądu Rejonowego w Koszalinie 
 

 

 Kuratorzy rodzinni w Koszalinie - II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej: 

 

Kurator  Jarosław Nakielski – teren działania: miasto i gmina Darłowo,  dyżury w Sądzie, 

pok. 301,  wtorek i piątek w godz. 8.00-15.00, nr tel. 94 342 83 40; brak dyżuru w gminie . 

 

Kurator  Beata Sawińska – teren działania: gm. Malechowo , dyżury w Sądzie, pok. 299,  

środa i piątek  8.00-15.00, nr tel. 94 342 82 87; brak dyżuru w gminie. 

  

Kuratorzy dla dorosłych - I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej: 

 

Kurator Jolanta Siedlak- teren działania: miasto Darłowo, dyżury w Sądzie, pok. 302, środa  

i piątek w godz. 8.00-15.00, nr tel. 94 342 82 24; brak dyżuru w gminie. 

 

Kurator Marzena Leś – teren działania: miasto Darłowo, dyżury w Sądzie, pok. 292, 

poniedziałek i środa w godz. 8.00-15.00, nr tel. 94 342 83 55; brak dyżuru w gminie. 

 

Kurator Grażyna Kaczmarczyk – teren działania: miasto Darłowo, dyżury w Sądzie, pok. 

296, wtorek i czwartek w godz. 8.00-15.00, nr tel. 94 342 82 53; brak dyżuru w gminie. 

  

 Kuratorzy dla dorosłych - III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej: 
 

Kurator Witold Dunajewski - teren działania: gmina Darłowo, dyżury w Sądzie, pok. 292, 

poniedziałek i czwartek w godz. 8.00-15.00, nr tel. 94 342 83 55; brak dyżuru w gminie. 

 

Kurator Jakub Skibicki - teren działania: gmina Darłowo, dyżury w Sądzie, pok. 300, wtorek 

i czwartek w godz. 8.00-15.00, nr tel. 94 342 82 88; brak dyżuru w gminie. 

 

Kurator  Monika Sontowska – teren działania: gmina Malechowo, dyżury w Sądzie, pok. 

300, poniedziałek i środa  w godz. 8.00-15.00, nr tel. 94 342 82 88; brak dyżuru w gminie. 

  

 

 
 

19.  Sąd Rejonowy w Sławnie  
ul. Wojska Polskiego 8 

76-100 Sławno 
 

I Wydział Cywilny 

Sekretariat: mieści się w pokoju nr 4 
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            59 81 00 615 - telefon 

            59 81 00 616 - faks 

            e-mail: cywilny@slawno.sr.gov.pl 

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

Sekretariat: mieści się w pokoju nr 12 
 

            59 81 00 622 - telefon 

            59 81 00 622 - faks 

            e-mail: rodzinny@slawno.sr.gov.pl 

 

 

20.  Sąd Rejonowy w Sławnie  
ul. I Pułku Ułanów 20 

76-100 Sławno 

 

II Wydział Karny 

Sekretariat: mieści się w pokoju nr 17 

 

            59 81 06 740 - telefon 

            59 81 06 741 - faks 

            e-mail: karny@slawno.sr.gov.pl 
 

 

 

 

 

Teren działania kuratorów zawodowych Zespołu Kuratorów Rodzinnych 

i dla Dorosłych Sądu Rejonowego w Sławnie 
 

 

Kuratorzy Rodzinni ul. Wojska Polskiego 8 w Sławnie  

 

Kurator Hanna Bobowska- teren działania: miasto Sławno, gmina Sławno, gmina 

Postomino, dyżury w Sądzie pok. 15, wtorek, czwartek i piątek, w godz. 8.00- 15.00, nr tel. 

59 810 06 23, brak dyżuru w gminie. 

 

Kurator Aneta Wronkowska- teren działania: miasto Sławno, gmina Sławno, gmina 

Postomino, dyżur w Sądzie pok. 15,  poniedziałek, środa, piątek w godz. 8.00-15.00, nr tel.  

59 810 06 23, brak dyżuru w gminie. 

 

Kuratorzy dla Dorosłych ul. I Pułku Ułanów 20 w Sławnie 

 

Kurator Ireneusz Dąbrowski- teren działania: miasto Sławno, gmina Postomino, dyżury  

w Sądzie pok. 2a, poniedziałek, środa, w godz. 8.00-15.00, nr tel. 59 810 67 44, brak dyżuru 

w gminie. 

 

Kurator Iwona Bielecka – teren działania: miasto Sławno, gmina Sławno, gmina Postomino, 

dyżury w Sądzie pok. 2, środa, piątek, w godz. 8.00-15.00, nr tel. 59 810 67 45, brak dyżuru 

w gminie. 
 

mailto:cywilny@slawno.sr.gov.pl
mailto:rodzinny@slawno.sr.gov.pl
mailto:karny@slawno.sr.gov.pl
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Kurator Marek Lubner – teren działania: miasto Sławno, gmina Sławno, dyżury w Sądzie 

pok. 2, poniedziałek, czwartek, w godz. 8.00-15.00, nr tel. 59 810 67 45, brak dyżuru            

w gminie. 

 

Kurator Robert Rojewski – teren działania: miasto Sławno, gmina Sławno, dyżury w Sądzie 

pok. 2, wtorek, piątek, w godz. 8.00-15.00, nr tel. 59 810 67 45, brak dyżuru w gminie. 

 

21. Komenda Powiatowa Policji w Sławnie 

ul. Gdańska 2 

76-100 Sławno 

 

            (59) 810 05 11 – dyżurny jednostki w Sławnie 

            (59) 810 05 13 – faks 
 

22. Komisariat Policji w Darłowie 

ul. Rzemieślnicza 48 

76-150 Darłowo 
 

            (94) 315 73 11 – dyżurny jednostki w Darłowie 

            (94) 315 73 13 – faks 
 

23. Zespół Dzielnicowych w Malechowie 

            (59) 810 05 74 – telefon  

            (59) 810 05 73 – faks 

 

24. Zespół Dzielnicowych w Postominie 

            (59) 810 05 76 – telefon ogólny 

            (59) 810 05 77 – faks 

 

25. Punkt Przyjęć Interesantów w Jarosławcu 

w sezonie letnim (od 1.07 do 31.08) tel./faks 59 810 85 07 

 

 

Rewiry dzielnicowych na terenie powiatu sławieńskiego 
 

 

KIEROWNIK REWIRU-mł. asp. Iwona Ordak tel. 059 810 05 21 kom. 511 860 690 

 
Rejon nr 1–obsługuje - sierż. szt. Kacper Szarkiewicz tel.  59 810 05 23, kom. 571 323 901         

             

ul. Aleja Zachodnia od ul. Chopina do ul. Jagiełły, ul. Armii Krajowej od Morskiej do 

Chopina, Buczka, Chopina, Chrobrego, Działkowa, Gdańska, Jagiełły, Kosynierów, Lasek 

Komunalny, Leśna, Morska, 3-go Maja, Mieszka I-go, Ogrodowa, Polna, I-go Pułku Ułanów, 

Rolna, Racibora, Reja, Sempołowskiej, Sadowa,  Traugutta, Plac Traugutta, Witosa. 

 
Rejon nr 2–obsługuje - sierż. szt. Kacper Szarkiewicz tel. 59 810 05 22, kom. 571 323 903 

 
ul. Aleja Zachodnia od ul. Chopina do Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Basztowa od ul. 

Skłodowskiej, do Powstańców Warszawskich, Chełmońskiego, Dworcowa, Emilii Plater, 

Filtrowa, Fredry, Gombrowicza, Harcerska, Koszalińska, Kolejowa, Kopernika, Kossaka, 

Krasickiego, Lipowa, 11-go Listopada, Łączna, Matejki, Mickiewicza, Mireckiego,  Mikołaja, 
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Nałkowskiej, Okrzei, Plac Wolności, Powstańców Warszawskich za wyjątkiem budynków      

nr 1,3 Sienkiewicza, Szarych Szeregów, Wojska Polskiego, Zielona. 

 
Rejon nr 3 - obsługuje- st. sierż. Aleksandra Zielińska tel. 59 810 05 23, kom. 571 323 904 

 

ul. Basztowa od Skłodowskiej, do Jedności Narodowej, Cieszkowskiego, Daszyńskiego, 

Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Gierymskiego, Grottgera, Gruntowa, Grunwaldzka, Jedności 

Narodowej, Kąpielowa, Kisielewskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Ojca Talarka, 

Kraszewskiego, 8-go Marca, Mielczarskiego, Moniuszki, Norwida, Orzeszkowej , Plac 

Sportowy, Plac K.K. Wyszyńskiego, Pocztowa, Polanowska, Prusa, Powstańców 

Warszawskich nr 1 i 3, Rapackiego, Park POW,  Rejtana, Reymonta, Skłodowskiej, 

Słowackiego, Staszica, Tuwima, Wyspiańskiego, Żeromskiego. 

 
Rejon nr 4 – obsługuje- st. sierż. Rafał Małecki  tel. 59 810 05 22, kom. 571 323 902 

                       
miejscowości: Bobrowiczki, Bobrowice, Brzeście, Boleszewo, Gwiazdowo, Gwiazdówko, 

Chomiec, Janiewice, Kwasowo, Łętowo, Rzyszczewo, Rzyszczewko, Pomiłowo Smardzewo, 

Żukowo.  

 
Rejon nr 5 - obsługuje –sierż. szt. Krzysztof Ciesielski tel. 59 810 05 27, kom. 571 323 905 

 
miejscowości:  Borzyszkowo – Kolonia, Grzybno, Noskowo, Pątnowo,  Przemysławiec, 

Radosław, Stary Kraków, Sławsko, Tokary , Tychowo, Wargine, Warszkowo, Warszkówko, 

Wrześnica, Żabno. 

 
Rejon nr 6 - obsługuje –sierż. Waldemar Książkiewicz tel. kom. 571 323 907 

 
miejscowości: Bartolino, Borkowo, Grabowo, Gorzyca, Kawno, Krzekoszewo, Kusice, 

Kusiczki, Lejkowo, Laski, Niemica, Pękanino, Pięćmiechowo, Przystawy, Sulechowo, 

Sulechówko, Witosław, Unidrożyn. 

 

Rejon nr 7 - obsługuje –sierż. Waldemar Książkiewicz tel. kom. 571 323 908 

 
miejscowości: Białęciniec, Białęcino, Drzeńsko, Darskowo, Karw, Karwice, Karwiczki, 

Kosierzewo, Malechowo, Malechówko, Miłomyśl, Nowy Żytnik, Ostrowiec, Paproty, 

Paprotki, Podgórki, Sęczkowo, Święcianowo, Uniesław, Wodzisław, Zalesie, Zielenica, 

Żegocino. 

 

Rejon nr 8 - obsługuje –sierż. szt. Paweł Stokarski tel. kom. 571 323 906 

 
miejscowości: Marszewo, Złakowo, Górsko, Królewo, Królewko, Korlino, Łącko, 

Jezierzany, Jarosławiec, Rusinowo, Naćmierz, Bylica, Wszędzień, Karsino, Dzierżęcin, 

Kanin. 

 
Rejon nr 9 - obsługuje – sierż. szt. Paweł Stokarski tel. kom. 667 094 017 

 
miejscowości: Postomino, Wykroty, Pieńkowo, Pieńkowo, Chudaczewo, Chudaczewko, 

Ronino, Masłowice, Kłośnik, Tyń, Pieszcz, Pałowo, Pałówko, Staniewice, Nosalin, 

Wilkowice, Mazów. 
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Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Darłowie 

Dzielnica I- obsługuje – st. sierż. Stanisław Leniart tel. 094 315 73 21         

ulice: Bema, Podzamcze, Berlinga, Polna, Chopina, Popiełuszki, M. Curie- Skłodowskiej  

Powst. Warszawskich (od  nr 40  rosnąco i od nr 15 malejąco, Hotelowa, Pułaskiego, Hubala,  

Ratuszowa, Jana Pawła, Roweckiego, Kopernika, Rynkowa, Kr. Jadwigi, Sawickiej, Ks. 

Anny, Słoneczna, Maczka, Sucharskiego, Młyńska, Szarych Szeregów, Moniuszki, 

Szymanowskiego, Ogrodowa, Św. Gertrudy, Ojca Tynieckiego, Wałowa (od 66 malejąco), 

Plac Kościuszki, Wieniawskiego, Plac Kr. Eryka, WOP, Plater, Wyszyńskiego, Żwirki  

i Wigury. 

Dzielnica II –obsługuje - asp. Michał Koński  tel. 094 315 73 23, kom. 571 323 909 

ulice: A.W. Polskiego, Lutosławskiego, Słowackiego, Bogusława X(od nr 14), Łąkowa, 

Sowińskiego, Brzozowa, 1Maja, Spławie, Chłopickiego, Mickiewicza, Spokojna, Chopina, 

Szpitalna, Cicha, Nowowiejskiego, Tuwima, M.C. Skłodowskiej, Ogińskiego, Tkacka, 

Dąbrowskiego, Osadnicza, Wierzbowa, Dębowa, Paderewskiego, Wybickiego, Długa, Powst. 

Warszawskich (16-39), Wyspiańskiego, Kanałowa, Przemysłowa, Zamkowa, Karłowicza, 

Racisława, Żeleńskiego, Krótka, Reja, Żeromskiego, Kurpińskiego, Reymonta, Leśna, 

Rzeczna. 

Dzielnica III-obsługuje- sierż. Agnieszka Cukrowska tel. 094 315 73 21 kom. 571 323 911 

ulice: Admiralska, Kąpielowa, Północna, Aleja Parkowa, Konopnickiej, Pucka, Bałtycka 

Kossaka, Ratuszowa, Bosmańska, Kościelna, Rybacka, Bogusława X (14 w dół),      

Kotwiczana, Rzemieślnicza, Chińska, Kowalska, Słowiańskiego, Conrada, Lot. Morskich, 

Sosnowa, Dorszowa, Marynarska, Sportowa, Dulewicza, Masztowa, Stodolniana, 

Dygasińskiego, Matejki, Ścienna, Fałata, Morska, Traugutta, Fiodorowa, Muchy, Wałowa(65 

w górę), Flisacka, Nadbrzeżna, Wczasowa, Franciszkańska, Okrężna, Wenedów, Gdyńska, 

Piastowa, Wilków Morskich, Grottgera, Plażowa, Władysława IV, Helska, Pocztowa, 

Wschodnia, Jachtowa, Południowa, Zachodnia, Jagiellońska, Pomorska, Zawiszy Czarnego, 

Kaszubska, Portowa, Zielona, Zygmunta I. 

Dzielnica IV- obsługuje - sierż. sztab. Marcin Pioch   tel. 094 315 73 22, kom. 571 323 912 

 miejscowości: Bobolin, Kępka, Boryszewo, Kolonia Jeżyce, Bukowo Morskie, Leśnica, 

Czarnolas, Nowy Kraków, Dąbki, Pęciszewko, Dąbkowice, Porzecze, Dobiesław, Rózkowo, 

Domasłowice, Rusko, Glęźnowo, Wiekowice, Glęźnówko, Wiekowo, Jeżyce, Zagórzyn, 

Jeżyczki, Żukowo Morskie.     

 Dzielnica V- obsługuje - sierż. sztab. Joanna Ziebell tel. 094 315 73 22,  kom. 571 323 910 

miejscowości: Barzowice, Krupy, Borzyszkowo, Nowy Jarosław, Cisowo, Palczewice, 

Darłowiec, Sińczyca, Drozdowo, Słowino, Gorzebądź, Słowinko, Kopań, Stary Jarosław, 

Kopnica, Sulimice, Kowalewice, Trzemielewo, Kowalewiczki, Wicie, Zakrzewo, Zielnowo. 
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WYKAZ INSTYSTUCJI, SZKÓŁ I PLACÓWEK, 

 DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT SŁAWIEŃSKI 

 

 

Lp Nazwa placówki Adres, telefon, faks, strona www Dyrektor 

1 
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sławnie 

ul. Sempołowskiej 2 a 

76-100 Sławno 

tel./faks. 59 810-64-01 

sekretariat@pcprslawno.pl 

www.pcpr.powiatslawno.pl 

Małgorzata 

Maciuk-

Radawiec 

2 

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna 

w Sławnie wraz z Filią 

Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej   

w Darłowie 

ul. Kopernika 9 

76 - 100 Sławno 

tel. 59 810-71-35 

ppp-poradnia@wp.pl 

ul. Żeromskiego 25 

76-150 Darłowo 

tel. (94) 314-11-49 

Dorota Frąszczak 

3 

Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy dla Dzieci           

i Młodzieży Niepełnosprawnej 

im. Marii Grzegorzewskiej      

w Sławnie 

ul. Kopernika 9 

76 - 100 Sławno 

tel./faks (59) 810-36-06 

osw_slawno@onet.pl 

www.oswslawno.com 

Agnieszka 

Hryckowian 

4 

Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Sławnie  

 

ul. Cieszkowskiego 4b 

76-100 Sławno 

tel. (59) 810-59-30 

www.wpow.powiatslawno.pl 

Edyta Czarnuch  

5 
Dom Dziecka im. J. Korczaka 

w Darłowie 

ul. Morska 78 

76-150 Darłowo 

tel./faks. 94 314-25-07 

dddarlowo@wp.pl 

www.domdzieckadarlowo.republika.pl 

Urszula 

Jarzębska 

6 
Zespół Szkół im. J. H. 

Dąbrowskiego w Sławnie 

ul. Cieszkowskiego 4 

76 - 100 Sławno 

tel./faks (59) 810-76-62 

licslawno@poczta.onet.pl 

www.liceumslawno.com 

Renata Biernacka 

7 
Zespół Szkół Agrotechnicznych 

w Sławnie 

ul. Sempołowskiej 2 

76 - 100 Sławno 

tel./faks (59) 810-70-10 

zsa@zsaslawno.pl 

www.zsaslawno.pl 

Marian 

Krakowski 

8 
Zespół Szkół Morskich             

w Darłowie 

ul. Szpitalna 1 

76 - 150 Darłowo 

tel. (94) 314-24-26 

faks (94) 314-34-82 

sekretariat@zsm.darlowo.pl 

www.zsm.darlowo.pl 

Magdalena 

Miszke 

 

mailto:sekretariat@pcprslawno.pl

