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*Masz poczucie, że inni robią Ci na złość, prowokują Cię? 

*Reagujesz złością? 

*Obiecujesz sobie , że to ostatni raz… 

*Nie rozumiesz swojego zachowania? 

 

 

To może oznaczać, że funkcjonujesz w schemacie przemocy! 
 

 

Pamiętaj: Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy! 

 

Przemoc to przestępstwo! 

 
To, czy dotyka nas osobiście i jak radzimy sobie z tym trudnym doświadczeniem, może wpłynąć na dalszy kształt naszego 

życia. Człowiek uczy się poprzez przykład. Istnieje więc realne zagrożenie, że dziecko wychowujące się w rodzinie,  

w której dochodzi do kłótni, krzyków, wyzwisk, krytykowania, popychania, bicia itp, wyrośnie na sprawcę przemocy! 

 

PRZEMOC W RODZINIE to: zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw 

członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste powodujące cierpienie i szkody. 
 

 

 

 

 

 



FORMY PRZEMOCY W RODZINIE : 

 

1.PRZEMOC FIZYCZNA – np., bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie… 
 

2.PRZEMOC SEKSUALNA- np., zmuszanie najbliższej osoby do współżycia, innych zachowań seksualnych przez nią nie 

akceptowanych takich jak: przymus oglądania filmów/zdjęć erotycznych, pornograficznych… 
 

3. PRZEMOC PSYCHICZNA –np., obrażanie, wyzywanie, poniżanie, kontrolowanie, krytykowanie… 

 

4.PRZEMOC EKONOMICZNA/MATERIALNA - np., odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków 

finansowych lub odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwiania bądź ograniczanie podjęcia pracy zarobkowej, 

ale również niszczenie przedmiotów itp. 
 

5.ZANIEDBANIE - np., ograniczanie lub odmawianie 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. 
 

  

 

Przemocy możesz się oduczyć! 

Zrób pierwszy krok…                                                                                       

 



Zapoznaj się z treścią tego informatora  - poszukaj pomocy dla siebie 

 

Pomoc świadczona jest bezpłatnie 

 

 
 

 

PODMIOTY REALIZUJĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM KOREKCYJNO-EDUKACYJNE  
WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE  

NA TERENIE POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO 
w 2020r. 

 

Lp. 
 
Podmiot / 
godziny pracy 

 
Dane teleadresowe  

 
Zakres realizowanych oddziaływań  

 

 
1.  Komenda 

Powiatowa Policji  
w Łęcznej  
 
 

Łęczna, ul. Księży Wrześniewskich 10 

21-010 Łęczna 

zespół dyżurnych tel.: 

47 812 72 10 

www.leczna.lubelska.policja.gov.pl 

e-mail: komendant.kppleczna@lu.policja.gov.pl.  

Całodobowo 
 

- podejmowanie interwencji domowych; 

- procedura Niebieskie Karty; 

- podejmowanie dalszych działań prewencyjnych wobec 

sprawcy przemocy; 

-monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których wszczęto 

procedurę Niebieskie Karty; 

- współpraca z jednostkami podejmującymi działania  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
 

2. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  

Łęczna, ul. Staszica 9 - realizacja programu oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 

- poradnictwo psychologiczne/pedagogiczne/prawne; 

mailto:komendant.kppleczna@lu.policja.gov.pl


w Łęcznej  
 

 

21- 010 Łęczna 

tel.:  (81) 53 15 384   

www.pcprleczna.pl 

e-mail: sekretariat@pcprleczna.pl  

od poniedziałku do piątku 

w godz. od 7.00 do 15.00 

- realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Powiecie Łęczyńskim na lata 2020 -2022; 

- współpraca z jednostkami podejmującymi działania  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

- realizacja Warsztatów zwiększania i poprawy 

kompetencji rodzicielskich. 

3. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Łęcznej 
 

 

Łęczna, ul. Jaśminowa 4,  

21-010 Łęczna 

tel. (81) 53 15 526 

www.leczna.naszops.pl 

e-mail: poczta@mops.leczna.pl   

w poniedziałki, środy, czwartki  

i piątki od 7.00 do 15.00 

we wtorki od 8.00 do 16.00 

- realizacja pracy socjalnej, w tym kompleksowa pomoc 

rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy: 

▪ kierowanie sprawców przemocy do odpowiednich 

specjalistów,  

▪ monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których została 

wszczęta procedura Niebieskie Karty; 

- poradnictwo socjalne i rodzinne, pomoc prawna (radca 

prawny), wsparcie i pomoc asystenta rodziny; 

- podejmowanie interwencji domowych, 

- uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie 

przemocy;  

- podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie 

kryzysu;  

- współpraca z innymi instytucjami i organizacjami 

udzielającymi pomocy rodzinom dotkniętym przemocą; 

 
4. Zespół 

Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania 
Przemocy  
w Rodzinie  
gm. Łęczna 

Łęczna, ul. Jaśminowa 4, 

21-010 Łęczna 

tel. (81) 53 15 526, (81) 53 15 531, 

       510 010 154 

- integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, 

których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, a także 

innych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w szczególności przez: 

▪ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

▪ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym 

przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie 

http://www.pcprleczna.pl/
mailto:sekretariat@pcprleczna.pl
mailto:poczta@mops.leczna.pl


 
 

siedziba: Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łęcznej 

www.leczna.naszops.pl 

e-mail: poczta@mops.leczna.pl   

w poniedziałki, środy, czwartki  

i piątki  

od 7.00 do 15.00 

we wtorki od 8.00 do 16.00 

temu zjawisku; 

▪ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym 

przemocą w rodzinie; 

▪ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach  

i możliwościach udzielania pomocy w środowisku 

lokalnym; 

▪ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących 

przemoc w rodzinie; 

- współpraca z jednostkami podejmującymi działania 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;   

5. Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny  
w Puchaczowie 
gm. Puchaczów 

Puchaczów, ul. Tysiąclecia 8 

 21 - 013 Puchaczów 

 tel. (81) 75  75  068  

            605 565 245 

siedziba: Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Puchaczowie 

 www.opspuchaczow.pl  

e-mail: opspuchaczow@op.pl 

od poniedziałku do piątku  

w godz.: od 7.00 do 15.00 

- 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; 

- współpraca z jednostkami podejmującymi działania  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;   

6. Zespół 
Interdyscyplinarny  
w Ludwinie 
gm. Ludwin 

Ludwin – Kolonia 24, 

21-075 Ludwin, 

tel. (81) 75 70 337, (81) 75 70 335 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym 

przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie 

temu zjawisku; 

mailto:poczta@mops.leczna.pl
http://www.opspuchaczow.pl/
mailto:opspuchaczow@op.pl


www.opsludwin.naszops.pl 

e-mail: opsludwin@wp.pl 

siedziba: Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Ludwinie 

od poniedziałku do piątku w godz.: od 

7.30 do 15.30 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym 

przemocą w rodzinie; 

- współpraca z jednostkami podejmującymi działania  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;   

7. Zespół 
Interdyscyplinarny 
 gm. Spiczyn 

Spiczyn 10 c, 

21-077 Spiczyn 

tel. (81) 75 78 186  

www.spiczyn.naszops.pl 

e-mail: spiczyngops@wp.pl  

siedziba: budynek Urzędu Gminy 

Spiczyn/Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Spiczynie 

od poniedziałku do piątku w godz.: od 
7.00 do 15.00 

- 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; 

- współpraca z jednostkami podejmującymi działania  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  
 

8. Zespół 
Interdyscyplinarny  
gm.  Cyców 

Cyców, ul. Chełmska 42 

21-070  Cyców 

tel. (82) 56 77 041 

www.ugcycow.pl 

e-mail: ops_cycow@poczta.fm 

- 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; 

- współpraca z jednostkami podejmującymi działania  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;   

mailto:opsludwin@wp.pl
mailto:spiczyngops@wp.pl
mailto:ops_cycow@poczta.fm


siedziba: budynek Urzędu Gminy 

Cyców/ Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Cycowie 

w poniedziałki, środy, czwartki  

i piątki od 7.00 do 15.00 

we wtorki w godz.: od 8.00 do 16.00 

9. Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny  
gm.  Milejów 

ul. Partyzancka 13 

21-020 Milejów 

tel.: (81) 75 72 054 

          500 359 227 

www.milejow.naszops.pl 

e-mail: opsmilejow@op.pl  

siedziba: budynek Urzędu Gminy 

Milejów/Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Milejowie 

w poniedziałki, środy, czwartki i piątki 

od 7.00 do 15.00,  

we wtorki od 8.00 do 16.00 

- 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; 

- współpraca z jednostkami podejmującymi działania  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;   
 

mailto:opsmilejow@op.pl
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● Łęczna  - Komisja obraduje w budynku 

przy ul. Plac Kościuszki 22 w poniedziałki w 

godz.: 15.30 – 17.30, I piętro, pokój nr 1. 

Zgłoszenia przyjmowane są również w 

Urzędzie Miasta Łęczna, 21-010 Łęczna, tel.: 

(81) 535 86 28, (81) 535 86 26 (w godz. pracy 

Urzędu Miejskiego w Łęcznej: poniedziałek, 

środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 

8.00 - 16.00).  

● Puchaczów 21-013. Komisja obraduje w 

budynku GOK, ul. Rynek 3, w pierwszą i 

trzecią środę miesiąca w godz. 15.30 – 17.00, 

tel. (81) 75 75 012, (81) 75 75 057, wew. 26, 

(telefony w godzinach pracy Urzędu Gminy 

tj. 7.00 – 15.00). 

 ●Ludwin 21-075. Komisja obraduje w  

budynku OPS Ludwin, Ludwin-Kolonia 24, 

wg potrzeb, tel. (81) 75 70 335, (81) 75 70 337.  

●Spiczyn 21-077,  

w budynku 10c - OPS  lub Urzęd Gminy, wg 

potrzeb, tel. (81) 75 78 186. 

●Cyców 21-070. Komisja obraduje w 

budynku Urzędu Gminy Cyców, ul. 

Chełmska 42, wg potrzeb, tel. (81)  

56 77 003 wew. 22. 

●Milejów21-020. Komisja obraduje w 

budynku OPS, ul. Partyzancka 13,  

tel.: (81) 75 72 054, wg potrzeb. 

 
 

 

 

 

- inicjowanie i monitorowanie działań związanych  

z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów 

alkoholowych, tj. ograniczanie dostępności alkoholu, 

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, 

rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie 

działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy 

w rodzinie (procedura Niebieskie Karty) oraz zwiększanie 

zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi 

problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają 

za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, 

kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom 

w trudnych sytuacjach życiowych;  

- podejmowanie czynności zmierzających do sądowego 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej  

od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu 

odwykowemu;  

- podejmowanie działań informacyjnych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 



11. Stowarzyszenie 
MONAR Poradnia  
Profilaktyczno- 
Konsultacyjna w 
Łęcznej 

Plac Kościuszki 1 
21-010 Łęczna 
  
tel. (81) 462 87 21 
e-mail: pkmonar_leczna@vp.pl    
www.monar.org 

- diagnostyka uzależnień; 

 - poradnictwo; 

 - terapia indywidualna/grupowa; 

 - kierowanie do oddziałów detoksykacyjnych i placówek 

leczenia stacjonarnego; 

- skierowania na różnorodne formy terapii; 

 - poradnictwo dla osób żyjących z HIV i chorych na 

AIDS; 

 - systemowa terapia rodziny; 

- współpraca z instytucjami w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie  (w związku z uzależnieniem) - 

podejmowanie działań informacyjnych; 
12. Regionalne Centrum 

Trzeźwości 
"MAKSYMILIAN"  
w Łęcznej 

ul.  Jaśminowa 4 
21-010 Łęczna,  
tel. (81) 462 94 99 
           793 879 106 
e-mail: rct.leczna@gmail.com  
www.rct-maksymilian.pl 
 
 

-inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia, grup 

terapeutycznych i innych form oddziaływań 

psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które 

przeszły lub winny przejść leczenie odwykowe i ich rodzin 

oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 

- motywowanie do indywidualnego oraz grupowego 

samokształcenia w zakresie norm moralno – etycznych 

osób uzależnionych i współuzależnionych; 

- współpraca z instytucjami w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie (w związku z uzależnieniem) - 

podejmowanie działań informacyjnych. 
 

mailto:pkmonar_leczna@vp.pl
mailto:rct.leczna@gmail.com

