
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa*
(aktualizacja na dzień 06.07.2018 roku) 

* Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (KPPPwR)

Działanie 4.2.4. Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w każdym województwie, poprzez utworzenie i aktualizację bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie 

województwa.

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i 

Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych,

tel. (74) 84-67-558,

fax (74) 84-08-296

sow@sow.walbrzych.pl 

www.sow.walbrzych.pl

Sąd Okręgowy

(Kurator Okręgowy)

SO Legnica
Lucyna Borowska

(76) 75-45-031 

l.borowska@legnica.so.gov.pl

kurator@legnica.so.gov.pl

Urząd Wojewódzki

(Wojewódzki Koordynator 

Realizacji KPPPwR)

Wykaz jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa

Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa w 

województwie 

dolnośląskim

dolnośląskie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Marta Waniszewska

(71) 340-60-33

fax (71) 340-63-89

m.waniszewska@duw.pl  

Wydział

(71) 340-67-86

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Bora Komorowskiego 31, 51-210 Wrocław

tel./fax (71) 35-29-403

owiik@wp.pl

www.akson.org.pl 

SO Wrocław
Mirosław Nawrocki

(71) 37-04-519

kurator@wroclaw.so.gov.pl

Wykaz placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe w 

województwie 

dolnośląskim

SO Świdnica
Ewa Zarazik

(74) 85-18-314

ewazarazik@swidnica.so.gov.pl

biuro.kurator.so@swidnica.so.gov.pl

SO Jelenia Góra
Bożena Drozdowska

(75) 64-15-199/194

bozena.drozdowska@jelenia-

gora.so.gov.pl

kurator@jelenia-gora.so.gov.pl 
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Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa w 

województwie 

kujawsko-pomorskim

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Sportowa 4; 88-181 Jaksice

tel. (52) 35-78-932

fax. (52) 35-78-932

biuro@pcpr-ino.pl 

www.pcpr.inowroclaw.info 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola

tel. kom. 664721527

fax. (52) 55-40-045

sow@tuchola.pl

www.sow.tuchola.pl 

Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa w 

województwie 

dolnośląskim

dolnośląskie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Marta Waniszewska

(71) 340-60-33

fax (71) 340-63-89

m.waniszewska@duw.pl  

Wydział

(71) 340-67-86

lubelskie

Lubelski Urząd Wojewódzki
Magdalena Cwalińska

(81) 74-24-371

mcwalinska@lublin.uw.gov.pl 

Wydział 

(81) 74-24-552

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Bora Komorowskiego 31, 51-210 Wrocław

tel./fax (71) 35-29-403

owiik@wp.pl

www.akson.org.pl 

kujawsko-pomorskie

Kujawsko-Pomorski Urząd 

Wojewódzki
Beata Sulima

(52) 34-97-684

bsulima@bydgoszcz.uw.gov.pl 

Wydział

(52) 34-97-680

SO Włocławek
Paweł Urbański

(54) 42-22-582

kurator@wloclawek.so.gov.pl

SO Bydgoszcz
Rafał Łukomski
(52) 32-53-162

r.lukomski@bydgoszcz.so.gov.pl

SO Wrocław
Mirosław Nawrocki

(71) 37-04-519

kurator@wroclaw.so.gov.pl

SO Toruń
Krzysztof Bunda
(56) 61-05-567

kurator_okregowy@so.torun.pl

SO Lublin
Maria Dąbska

(81) 46-01-490

mdabska@lublin.so.gov.pl

amaliszewska@lublin.so.gov.pl   

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe w 

województwie 

dolnośląskim

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe na 

terenie województwa 

kujawsko-

pomorskiego 

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe na 

terenie województwa 

lubelskiego

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Bazylianówka 44, 20-044 Lublin

tel. (81) 74-73-750

fax. (81)74-03-677

sosprzemoc@wp.pl

www.fundacjasos.lublin.pl
Rejestr jednostek 

poradnictwa 

specjalistycznego na 

terenie województwa 

lubelskiego
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lubelskie

Lubelski Urząd Wojewódzki
Magdalena Cwalińska

(81) 74-24-371

mcwalinska@lublin.uw.gov.pl 

Wydział 

(81) 74-24-552

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Franciszkańska 85; 91-837 Łódź

tel./fax. (42) 640-65-91

hostel@xl.wp.pl

Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa

łódzkie

Łódzki Urząd Wojewódzki
Barbara Szczepańska

(42) 664-20-56

barbara.szczepanska@lodz.uw.gov.pl 

Agnieszka Przybysz, Renata Rutkowska 

(42) 664-20-12

agnieszka.przybysz@lodz.uw.gov.pl 

renata.rutkowska@lodz.uw.gov.pl

Rejestr Wojewody 

Lubuskiego Placówek 

Zapewniających 

Miejsca Noclegowe

SO Zielona Góra
Anna Luczek

(68) 32-20-194

a.luczek@zielona-gora.so.gov.pl

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe

Rejestr Wojewody 

Lubuskiego 

Jednostek 

Specjalistycznego 

Poradnictwa

lubuskie

Lubuski Urząd Wojewódzki
Anna Obiegło

(95) 71-15-335

anna.obieglo@lubuskie.uw.gov.pl 

SO Zamość
Anna Przysiężniak

(84) 63-82-959

a.przysiezniak@zamosc.so.gov.pl

SO Lublin
Maria Dąbska

(81) 46-01-490

mdabska@lublin.so.gov.pl

amaliszewska@lublin.so.gov.pl   

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe na 

terenie województwa 

lubelskiego

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Wielka 101, 22-630 Tyszowce

tel./fax. (84) 66-19-587

sowtyszowce@wp.pl

www.sowtyszowce.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Bazylianówka 44, 20-044 Lublin

tel. (81) 74-73-750

fax. (81)74-03-677

sosprzemoc@wp.pl

www.fundacjasos.lublin.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Okrzei 39, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax. (95) 72-14-160

interwencja@sow.com.pl

www.sow.com.pl

Rejestr jednostek 

poradnictwa 

specjalistycznego na 

terenie województwa 

lubelskiego

SO Gorzów Wielkopolski
Teresa Borucka

(95) 72-56-745

tborucka@gorzow-wlkp.so.gov.pl

SO Łódź
Mirosława Gumowska-Bubas

(42) 67-78-920/933

bko@lodz.so.gov.pl
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SO Tarnów
Maria Nowak

(14) 68-87-685/686

mnowak@tarnow.so.gov.pl

j_ochotnicki@tarnow.so.gov.pl

Wykaz placówek 

zapewniające miejsca 

noclegowe

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Franciszkańska 85; 91-837 Łódź

tel./fax. (42) 640-65-91

hostel@xl.wp.pl

Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa

Wykaz jednostek 

poradnictwa 

specjalistycznego

łódzkie

Łódzki Urząd Wojewódzki
Barbara Szczepańska

(42) 664-20-56

barbara.szczepanska@lodz.uw.gov.pl 

Agnieszka Przybysz, Renata Rutkowska 

(42) 664-20-12

agnieszka.przybysz@lodz.uw.gov.pl 

renata.rutkowska@lodz.uw.gov.pl

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe

małopolskie

Małopolski Urząd Wojewódzki
Katarzyna Łach 

(12) 39-21-560

klac@malopolska.uw.gov.pl 

Wydział

(12) 39-21-591

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz

Tatrzański Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy 

w Rodzinie, 
ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane

tel./fax. (18) 20-64-454

oik.zakopane@op.pl

Tarnowski Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
ul. Szarych Szeregów 1, 33-100 Tarnów

tel. (14) 65-56-659

fax. (14) 65-53-636

oiktarnow@op.pl

www.oik.tarnow.pl

SO Piotrków Trybunalski
Katarzyna Dalkiewicz

(44) 649-41-73

kurator@piotrkow-tryb.so.gov.pl

SO Łódź
Mirosława Gumowska-Bubas

(42) 67-78-920/933

bko@lodz.so.gov.pl

SO Sieradz
Marzena Depińska

(43) 82-66-690

kurator@sieradz.so.gov.pl

SO Kraków
Jolanta Mochol

(12) 61-96-419

so_kuratorzy@krakow.so.gov.pl

jolanta.mochol@krakow.so.gov.pl

SO Nowy Sącz
Zbigniew Gronuś

(18) 44-82-151

kuratorokregowy@nowy-sacz.so.gov.pl

http://lodz.uw.gov.pl/page/344,struktura-organizacyjna-urzedu.html?id=88
http://pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=202&offset=10&id=254
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.lodz.so.gov.pl/index.php?p=m&idg=mg,2,74
http://lodz.uw.gov.pl/page/344,struktura-organizacyjna-urzedu.html?id=88
http://pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=202&offset=10&id=254
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.lodz.so.gov.pl/index.php?p=m&idg=mg,2,74
http://lodz.uw.gov.pl/page/344,struktura-organizacyjna-urzedu.html?id=88
http://pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=202&offset=10&id=254
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.lodz.so.gov.pl/index.php?p=m&idg=mg,2,74
http://lodz.uw.gov.pl/page/344,struktura-organizacyjna-urzedu.html?id=88
http://pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=202&offset=10&id=254
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.lodz.so.gov.pl/index.php?p=m&idg=mg,2,74
http://lodz.uw.gov.pl/page/344,struktura-organizacyjna-urzedu.html?id=88
http://pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=202&offset=10&id=254
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.lodz.so.gov.pl/index.php?p=m&idg=mg,2,74
http://lodz.uw.gov.pl/page/344,struktura-organizacyjna-urzedu.html?id=88
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://lodz.uw.gov.pl/page/344,struktura-organizacyjna-urzedu.html?id=88
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.piotrkow-tryb.so.gov.pl/index.php/struktura-organizacyjna/kurator-okregowy
http://lodz.uw.gov.pl/page/344,struktura-organizacyjna-urzedu.html?id=88
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.piotrkow-tryb.so.gov.pl/index.php/struktura-organizacyjna/kurator-okregowy
http://lodz.uw.gov.pl/page/344,struktura-organizacyjna-urzedu.html?id=88
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.piotrkow-tryb.so.gov.pl/index.php/struktura-organizacyjna/kurator-okregowy
http://lodz.uw.gov.pl/page/344,struktura-organizacyjna-urzedu.html?id=88
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://lodz.uw.gov.pl/page/344,struktura-organizacyjna-urzedu.html?id=88
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.sieradz.so.gov.pl/site/kurator-11
http://lodz.uw.gov.pl/page/344,struktura-organizacyjna-urzedu.html?id=88
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.sieradz.so.gov.pl/site/kurator-11
http://lodz.uw.gov.pl/page/344,struktura-organizacyjna-urzedu.html?id=88
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351
http://www.sieradz.so.gov.pl/site/kurator-11
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-430
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-430
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-430
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-430
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-430
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-430
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.nowy-sacz.so.gov.pl/kurator,m,mg,2,69
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.nowy-sacz.so.gov.pl/kurator,m,mg,2,69
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.nowy-sacz.so.gov.pl/kurator,m,mg,2,69
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.oik.tarnow.pl/
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.tarnow.so.gov.pl/index.php?page=kuratorzy
http://www.tarnow.so.gov.pl/index.php?page=kuratorzy
http://www.tarnow.so.gov.pl/index.php?page=kuratorzy
http://www.tarnow.so.gov.pl/index.php?page=kuratorzy
http://www.tarnow.so.gov.pl/index.php?page=kuratorzy
http://www.tarnow.so.gov.pl/index.php?page=kuratorzy
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=sprawy_spoleczne
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WP
http://www.oik.tarnow.pl/
http://www.oik.tarnow.pl/
http://www.oik.tarnow.pl/
http://www.oik.tarnow.pl/
http://www.oik.tarnow.pl/
http://www.oik.tarnow.pl/
http://www.oik.tarnow.pl/
http://www.piotrkow-tryb.so.gov.pl/index.php/struktura-organizacyjna/kurator-okregowy
http://www.piotrkow-tryb.so.gov.pl/index.php/struktura-organizacyjna/kurator-okregowy
http://www.piotrkow-tryb.so.gov.pl/index.php/struktura-organizacyjna/kurator-okregowy
http://www.piotrkow-tryb.so.gov.pl/index.php/struktura-organizacyjna/kurator-okregowy
http://www.sieradz.so.gov.pl/site/kurator-11
http://www.sieradz.so.gov.pl/site/kurator-11
http://www.sieradz.so.gov.pl/site/kurator-11
http://www.sieradz.so.gov.pl/site/kurator-11
http://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-430
http://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-430
http://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-430
http://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-430
http://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-430
http://www.nowy-sacz.so.gov.pl/kurator,m,mg,2,69
http://www.nowy-sacz.so.gov.pl/kurator,m,mg,2,69
http://www.nowy-sacz.so.gov.pl/kurator,m,mg,2,69
http://www.nowy-sacz.so.gov.pl/kurator,m,mg,2,69


SO Warszawa
Rafał Trocha

(22) 44-02-057

kurokr@warszawa.so.gov.pl

SO Siedlce
Barbara Piłatowicz

(25) 63-31-490

kurator@siedlce.so.gov.pl

SO Tarnów
Maria Nowak

(14) 68-87-685/686

mnowak@tarnow.so.gov.pl

j_ochotnicki@tarnow.so.gov.pl

Wykaz placówek 

zapewniające miejsca 

noclegowe

Wykaz jednostek 

poradnictwa 

specjalistycznego

Zespól Ośrodków Wsparcia w Mławie
ul. Słowackiego 18, 06-500 Mława

tel./fax. (23) 65-45-229

zowmlawa@zowmlawa.home.pl

www.zowmlawa.home.pl

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe

SO Ostrołęka
Wojciech Żywiec

(29) 76-50-165

w.zywiec@ostroleka.so.gov.pl

SO Warszawa-Praga
dr Anna Janus-Dębska

(22) 53-60-181

kurator@warszawapraga.so.gov.pl

SO Płock
Andrzej Szwejkowski

(24) 26-97-353

so.plock.kurator@plock.so.gov.pl

mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Elżbieta Szczykutowicz

(22) 695-71-23

e.szczykutowicz@mazowieckie.pl

Wydział

(22) 695-71-00

małopolskie

Małopolski Urząd Wojewódzki
Katarzyna Łach 

(12) 39-21-560

klac@malopolska.uw.gov.pl 

Wydział

(12) 39-21-591

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24, 05-820 Piastów

tel. (22) 75-34-556

fax. (22) 72-33-905

zow@neostrada.pl

www.zowpiastow.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa

tel./fax. (22) 62-22-517

sekretariat@cpk.org.pl

www.cpk.org.pl

Tarnowski Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
ul. Szarych Szeregów 1, 33-100 Tarnów

tel. (14) 65-56-659

fax. (14) 65-53-636

oiktarnow@op.pl

www.oik.tarnow.pl

Rejestr jednostek 

specjalistyczne 

poradnictwa

SO Radom
Grażyna Zychowicz

(48) 36-80-387

kuratorzy@radom.so.gov.pl
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Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie "SOS"

ul. Jana Pawła II 18B, 38-600 Lesko

tel. (13) 49-27-253

fax. (13) 49-27-252

sos@starostwolesko.home.pl

sow2@starostwolesko.home.pl

www.lesko.sos.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, 

ul. Małopolska 20a, 45-301 Opole

tel. (77) 45-56-390

fax. (77) 45-56-391

sow@mopr.opole.pl

www.mopr.opole.pl

Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa

Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa w 

województwie 

opolskim

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
Korytniki 14, 37-741 Krasiczyn

tel./fax. (16) 67-18-594

kontakt@sow-korytniki.pl

www.sow-korytniki.pl Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe

SO Warszawa-Praga
dr Anna Janus-Dębska

(22) 53-60-181

kurator@warszawapraga.so.gov.pl

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe w 

województwie 

opolskim

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. (77) 48-10-282

fax. (77) 48-33-323

pcpr@pcpr.gsk.pl

www.pcpr-kkozle.pl

SO Krosno
Małgorzata Parylak

(13) 42-04-305

m.parylak@krosno.so.gov.pl

opolskie

Opolski Urząd Wojewódzki 
Dorora Rutkowska

(77) 45-24-563

drutkowska@opole.uw.gov.pl

mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Elżbieta Szczykutowicz

(22) 695-71-23

e.szczykutowicz@mazowieckie.pl

Wydział

(22) 695-71-00

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24, 05-820 Piastów

tel. (22) 75-34-556

fax. (22) 72-33-905

zow@neostrada.pl

www.zowpiastow.pl

Rejestr jednostek 

specjalistyczne 

poradnictwa

podkarpackie

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Ewa Kloc

(17) 867-13-17

ekloc@rzeszow.uw.gov.pl 

Wydział 

(17) 867-13-00

SO Przemyśl
Lucyna Majer-Torba

(16) 67-61-380

kurator@przemysl.so.gov.pl

SO Opole
Rafał Sitarz

(77) 54-19-520

rafal.sitarz@opole.so.gov.pl
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SO Łomża
Wiesław Hryniewicz

(86) 21-66-281 wew. 279

kurator@lomza.so.gov.pl

SO Tarnobrzeg
Ewa Kubica

(15) 688-26-55

kurator@tarnobrzeg.so.gov.pl

SO Suwałki
Anna Tertel

(87) 56-31-307

kurator@suwalki.so.gov.pl

SO Białystok
Andrzej Rzepniewski

(85) 74-59-215

kurator@bialystok.so.gov.pl

Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa

Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Suwałkach,

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

tel. (87) 56-59-282

fax. (87) 56-59-284

interwencja@powiat.suwalski.pl

www.pcpr.suwalski.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
Korytniki 14, 37-741 Krasiczyn

tel./fax. (16) 67-18-594

kontakt@sow-korytniki.pl

www.sow-korytniki.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno

te./fax. (86) 27-81-299

pcprkolno@poczta.fm

stop.przemocy@pcprkolno.pl

www.pcprkolno.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Łukasiewicza 3, 37-310 Nowa Sarzyna

tel. (17) 24-13-813

fax. (17) 78-63-056

sownowasarzyna@vp.pl

www.sownowasarzyna.pl

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe

SO Rzeszów
Krystyna Worek

(17) 87-56-239

k.worek@rzeszow.so.gov.pl

podlaskie

Podlaski Urząd Wojewódzki
Idalia Wyszyńska

tel. (85) 74-39-526

fax. (85) 74-39-214

iwyszynska@bialystok.uw.gov.pl 

Wydział

(85) 743-94-75

Specjalistyczny Ośrodek Centrum 

Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej
ul. 11-go Listopada 12, 39-432 Gorzyce

tel. (15) 83-62-370

tel./fax. (15) 83-62-759

sowgorzyce@onet.eu

www.pcprtarnobrzeg.pl

podkarpackie

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Ewa Kloc

(17) 867-13-17

ekloc@rzeszow.uw.gov.pl 

Wydział 

(17) 867-13-00

SO Przemyśl
Lucyna Majer-Torba

(16) 67-61-380

kurator@przemysl.so.gov.pl
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SO Gdańsk
Krzysztof Stasiak

(58) 32-13-108

kuratorzy@gdansk.so.gov.pl

SO Częstochowa
Alina Kula

(34) 36-84-436

kurator@czestochowa.so.gov.pl

SO Bielsko-Biała
Arkadiusz Ochodek

(33) 49-90-322

kurator@bielsko-biala.so.gov.pl

aochodek@bielsko-biala.so.gov.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Biskupa Dominika 25, 81-402 Gdynia
tel. (58) 354-68-64 (58) 622-22-22 całodobowy

fax. (58) 664-66 w.18

sow@zps.net.pl

www.zps.net.plpomorskie

Pomorski Urząd Wojewódzki
Ewa Szczypior

(58) 307-75-98

ewa.szczypior@gdansk.uw.gov.pl 

Wydział 

(58) 307-72-87

Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa

Rejestr placówek 

zapewniających miejsca 

noclegowe

SO Słupsk
Krzysztof Gierszyński

(59) 842-60-21 do 26 wew. 653

krzysztof.gierszynski@slupsk.so.gov.pl

kuratorzy@slupsk.so.gov.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Rataja 10, 83-031 Rusocin poczta Łęgowo

tel. (58) 69-11-936

fax. (58) 69-11-936

sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl

www.sow.powiat-gdanski.pl

śląskie

Śląski Urząd Wojewódzki
Łukasz Kasperkiewicz

(32) 20-77-828

kasperkiewiczl@katowice.uw.gov.pl

Wydział

(32) 20-77-824

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe

Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa
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SO Częstochowa
Alina Kula

(34) 36-84-436

kurator@czestochowa.so.gov.pl

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski

tel./fax. (32) 45-56-032

psow@neostrada.pl

www.pcpr-wodzislaw.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Zubrzyckiego 36, 41-605 Świętochłowice

tel./fax. (32) 34-52-165

tel. 509-398-668

sow@ops.internetdsl.pl

www.sow-swietochlowice.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. 3go Maja 4/1, 41-500 Chorzów;

tel./fax. (32) 34-52-810

sowopr1@wp.pl

www.ops.bip.chorzow.eu SO Katowice
Ewa Wasiak-Łapińska

(32) 783-66-92

kurator_okregowy@katowice.so.gov.pl

SO Kielce
Elżbieta Lewandowska

(41) 34-02-446

kurator@kielce.so.gov.pl

SO Gliwice
Katarzyna Tromszczyńska-Tomaszek

(32) 33-80-164, (32) 33-80-162

kuratorzy@gliwice.so.gov.pl

śląskie

Śląski Urząd Wojewódzki
Łukasz Kasperkiewicz

(32) 20-77-828

kasperkiewiczl@katowice.uw.gov.pl

Wydział

(32) 20-77-824

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe w 

województwie 

świętokrzyskim

świętokrzyskie

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Grzegorz Trapcia

(41) 342-14-57

wps09@kielce.uw.gov.pl

Wydział

(41) 342-14-15

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe

Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa w 

województwie 

świętokrzyskim

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
MOPR Kielce, ul. 1-go Maja 196, 25-614 Kielce

tel. (41) 36-81-867 lub 19 513

fax. (41) 36-81-867

poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl

www.mopr.kielce.pl

Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa
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SO Elbląg
Marzena Zabroń

(55) 61-12-463

kurator.okregowy@elblag.so.gov.pl

SO Olsztyn
Hanna Winkel

(89) 52-16-148/49

hanna.winkel@olsztyn.so.gov.pl

wielkopolskie

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Barbara Barczyk

(61) 854-18-03

bbarczyk@poznan.uw.gov.pl 

Wydział

(61) 854-18-25

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn;

tel./fax. (89) 52-75-711/52-13-393

tel. 600 107 645

sowolsztyn@poczta.onet.pl

www.sow.olsztyn.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg

tel. (55) 25-50-001/533 323 377

fax. (55) 62-56-103

sow@mops.elblag.pl

www.mops.elblag.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny

tel. (62) 72-15-273, 602 384 357

sow@krotoszyn.pl

www.pcpr.krotoszyn.pl

Rejestr jednostek 

poradnictwa 

specjalistycznego 

województwa 

warmińsko-

mazurskiego

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko

tel. (87) 52-03-430/437

fax. (87) 52-04-720

centrum@pcpr.olecko.pl

www.pcpr.olecko.pl

Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa 

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe

SO Kielce
Elżbieta Lewandowska

(41) 34-02-446

kurator@kielce.so.gov.pl

warmińsko-mazurskie

Warmińsko-Mazurski Urząd 

Wojewódzki
Ewa Korycka

(89) 52-32-306 

ewa.korycka@uw.olsztyn.pl 

Agnieszka Bucała

(89) 52-32-377

agnieszka.bucala@uw.olsztyn.pl

Edyta Jurgielewicz

(89) 52-32-457

edyta.jurgielewicz@uw.olsztyn.pl 

Kamila Duk

(89) 52-32-385

kamila.duk@uw.olsztyn.pl

Tomasz Jadanowski, 

(89) 52-32-606 

tomasz.jadanowski@uw.olsztyn.pl

SO Kalisz
Jolanta Łagodzińska

(62) 76-57-837

kurator@kalisz.so.gov.pl

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe 

województwa 

warmińsko-

mazurskiego

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe w 

województwie 

świętokrzyskim

świętokrzyskie

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Grzegorz Trapcia

(41) 342-14-57

wps09@kielce.uw.gov.pl

Wydział

(41) 342-14-15

Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa w 

województwie 

świętokrzyskim

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
MOPR Kielce, ul. 1-go Maja 196, 25-614 Kielce

tel. (41) 36-81-867 lub 19 513

fax. (41) 36-81-867

poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl

www.mopr.kielce.pl

http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przemo-1/9091,Przeciwdzialanie-Przemocy-w-Rodzinie.html
http://www.mopr.kielce.pl/moprwww/index.php?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=21
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przemo-1/sluzby-realizujace-dzia/rejestr-jednostek-specj/9116,Rejestr-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa-wazny-do-30-czerwca-2016-roku.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przemo-1/sluzby-realizujace-dzia/rejestr-placowek-zapewn/9117,Rejestr-placowek-zapewniajacych-miejsca-noclegowe-w-wojewodztwie-swietokrzyskim-.html?search=742
http://bip.kielce.so.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=87
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://mops.elblag.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=57
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.elblag.so.gov.pl/?m=18
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://mops.elblag.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=57
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.elblag.so.gov.pl/?m=18
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://mops.elblag.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=57
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.elblag.so.gov.pl/?m=18
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://mops.elblag.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=57
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.elblag.so.gov.pl/?m=18
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://mops.elblag.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=57
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.elblag.so.gov.pl/?m=18
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.elblag.so.gov.pl/?m=18
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.sow.olsztyn.pl/
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=41
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.sow.olsztyn.pl/
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=41
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.sow.olsztyn.pl/
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=41
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=41
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.pcpr.powiat.olecko.pl/?Specjalistyczny_O%B6rodek_Wsparcia_Dla_Ofiar_Przemocy_Przy_PCPR
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=41
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.pcpr.powiat.olecko.pl/?Specjalistyczny_O%B6rodek_Wsparcia_Dla_Ofiar_Przemocy_Przy_PCPR
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=41
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.pcpr.powiat.olecko.pl/?Specjalistyczny_O%B6rodek_Wsparcia_Dla_Ofiar_Przemocy_Przy_PCPR
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=41
http://www.poznan.uw.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wojewodzki-koordynator-realizacji-krajowego-programu
http://www.pcpr.krotoszyn.pl/index.php/specjalistyczny-osrodek-wsparcia
http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia
http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia
http://www.kalisz.so.gov.pl/index.php?id=315&id2=255
http://www.poznan.uw.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wojewodzki-koordynator-realizacji-krajowego-programu
http://www.pcpr.krotoszyn.pl/index.php/specjalistyczny-osrodek-wsparcia
http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia
http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia
http://www.kalisz.so.gov.pl/index.php?id=315&id2=255
http://www.poznan.uw.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wojewodzki-koordynator-realizacji-krajowego-programu
http://www.pcpr.krotoszyn.pl/index.php/specjalistyczny-osrodek-wsparcia
http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia
http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia
http://www.kalisz.so.gov.pl/index.php?id=315&id2=255
http://www.poznan.uw.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wojewodzki-koordynator-realizacji-krajowego-programu
http://www.pcpr.krotoszyn.pl/index.php/specjalistyczny-osrodek-wsparcia
http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia
http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia
http://www.kalisz.so.gov.pl/index.php?id=315&id2=255
http://www.elblag.so.gov.pl/?m=18
http://www.elblag.so.gov.pl/?m=18
http://www.elblag.so.gov.pl/?m=18
http://www.elblag.so.gov.pl/?m=18
http://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=41
http://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=41
http://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=41
http://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=41
http://www.poznan.uw.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wojewodzki-koordynator-realizacji-krajowego-programu
http://www.poznan.uw.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wojewodzki-koordynator-realizacji-krajowego-programu
http://www.poznan.uw.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wojewodzki-koordynator-realizacji-krajowego-programu
http://www.poznan.uw.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wojewodzki-koordynator-realizacji-krajowego-programu
http://www.poznan.uw.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wojewodzki-koordynator-realizacji-krajowego-programu
http://www.poznan.uw.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wojewodzki-koordynator-realizacji-krajowego-programu
http://www.poznan.uw.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wojewodzki-koordynator-realizacji-krajowego-programu
http://www.poznan.uw.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wojewodzki-koordynator-realizacji-krajowego-programu
http://www.poznan.uw.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/wojewodzki-koordynator-realizacji-krajowego-programu
http://www.sow.olsztyn.pl/
http://www.sow.olsztyn.pl/
http://www.sow.olsztyn.pl/
http://www.sow.olsztyn.pl/
http://www.sow.olsztyn.pl/
http://www.sow.olsztyn.pl/
http://www.sow.olsztyn.pl/
http://mops.elblag.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=57
http://mops.elblag.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=57
http://mops.elblag.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=57
http://mops.elblag.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=57
http://mops.elblag.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=57
http://mops.elblag.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=57
http://mops.elblag.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=57
http://www.pcpr.krotoszyn.pl/index.php/specjalistyczny-osrodek-wsparcia
http://www.pcpr.krotoszyn.pl/index.php/specjalistyczny-osrodek-wsparcia
http://www.pcpr.krotoszyn.pl/index.php/specjalistyczny-osrodek-wsparcia
http://www.pcpr.krotoszyn.pl/index.php/specjalistyczny-osrodek-wsparcia
http://www.pcpr.krotoszyn.pl/index.php/specjalistyczny-osrodek-wsparcia
http://www.pcpr.krotoszyn.pl/index.php/specjalistyczny-osrodek-wsparcia
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.pcpr.powiat.olecko.pl/?Specjalistyczny_O%B6rodek_Wsparcia_Dla_Ofiar_Przemocy_Przy_PCPR
http://www.pcpr.powiat.olecko.pl/?Specjalistyczny_O%B6rodek_Wsparcia_Dla_Ofiar_Przemocy_Przy_PCPR
http://www.pcpr.powiat.olecko.pl/?Specjalistyczny_O%B6rodek_Wsparcia_Dla_Ofiar_Przemocy_Przy_PCPR
http://www.pcpr.powiat.olecko.pl/?Specjalistyczny_O%B6rodek_Wsparcia_Dla_Ofiar_Przemocy_Przy_PCPR
http://www.pcpr.powiat.olecko.pl/?Specjalistyczny_O%B6rodek_Wsparcia_Dla_Ofiar_Przemocy_Przy_PCPR
http://www.pcpr.powiat.olecko.pl/?Specjalistyczny_O%B6rodek_Wsparcia_Dla_Ofiar_Przemocy_Przy_PCPR
http://www.pcpr.powiat.olecko.pl/?Specjalistyczny_O%B6rodek_Wsparcia_Dla_Ofiar_Przemocy_Przy_PCPR
http://www.pcpr.powiat.olecko.pl/?Specjalistyczny_O%B6rodek_Wsparcia_Dla_Ofiar_Przemocy_Przy_PCPR
http://www.pcpr.powiat.olecko.pl/?Specjalistyczny_O%B6rodek_Wsparcia_Dla_Ofiar_Przemocy_Przy_PCPR
http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia
http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia
http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia
http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia
http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia
http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.kalisz.so.gov.pl/index.php?id=315&id2=255
http://www.kalisz.so.gov.pl/index.php?id=315&id2=255
http://www.kalisz.so.gov.pl/index.php?id=315&id2=255
http://www.kalisz.so.gov.pl/index.php?id=315&id2=255
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej
http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3574&Itemid=304&lang=pl#rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-społecznej


SO Konin
Irena Fąk

(63) 24-23-022 wew. 177

kurator@konin.so.gov.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście

tel. (91) 32-25-481

sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

www.mopr.swinoujscie.pl/menu/58/zakres-

dzialania-osrodka

wielkopolskie

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Barbara Barczyk

(61) 854-18-03

bbarczyk@poznan.uw.gov.pl 

Wydział

(61) 854-18-25

zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Urząd 

Wojewódzki
Renata Karwowska

(91) 43-03-625

rkarwowska@szczecin.uw.gov.pl 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Rydygiera 23, 64-920 Piła

tel. (67) 34-90-969/970

sowpila@interia.pl

www.pcpr.pila.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard

tel. (94) 31-13-250

fax. (94) 31-22-257

sow@podswierkiem.org

www.podswierkiem.org

SO Szczecin
Krystyna Czyżewska

(91) 48-55-287

kczyzewska@szczecin.so.gov.pl

SO Koszalin
Beata Kardysz

(94) 34-28-746

kurator@koszalin.so.gov.pl

Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa 

Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa 

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Miejskim 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu, 

ul. Dolne Chyby 10, 62-081 Przeźmierowo;

tel. (61) 81-42-271 wewn. 2

fax. (61) 81-41-717

sekretariat@mcik.org.pl

www.dik-poznan.cop.pl
SO Poznań
Irena Szostak

(61) 85-66-177

kurator@sop.internetdsl.pl

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe
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Ministerstwo Sprawiedliwości

opracował: Michał Lewoc

aktualizacja: Anna Wiecha, Michał Lewoc

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Urząd 

Wojewódzki
Renata Karwowska

(91) 43-03-625

rkarwowska@szczecin.uw.gov.pl 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard

tel. (94) 31-13-250

fax. (94) 31-22-257

sow@podswierkiem.org

www.podswierkiem.org

SO Koszalin
Beata Kardysz

(94) 34-28-746

kurator@koszalin.so.gov.pl

Rejestr jednostek 

specjalistycznego 

poradnictwa 

Marzena Bartosiewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej

tel. (22) 66-11-492

Marzena.Bartosiewicz@mrpips.gov.pl 

Iwona Matysiak

główny specjalista

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

tel. (22) 66-11-230

Iwona.Matysiak@mrpips.gov.pl 

Magdalena Fałkowska

Koordynator Programu Operacyjnego pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” realizowanym w ramach perspektywy 

finansowej 2009-2014 i współfinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF)

tel. (22) 66-11-308

Magdalena.Falkowska@mrpips.gov.pl

Michał Lewoc

Naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie

Departament Współpracy 

Międzynarodowej i Praw Człowieka

tel.  (22) 23-90-675

fax. (22) 23-90-650

mlewoc@ms.gov.pl 

Anna Wiecha

głowny specjalista

tel.  (22) 23-90-621

fax. (22) 23-90-650

wiecha@ms.gov.pl 

Andrzej Augustyniak

główny specjalista

tel.  (22) 23-90-653

fax. (22) 23-90-650

aaugustyniak@ms.gov.pl  

Rejestr placówek 

zapewniających 

miejsca noclegowe
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ZK Zaręba
Dorota Markuszewska-Mickiewicz,

Wojciech Brykner

(75) 72-29-370

ZK Kłodzko
Joanna Włudyka, Krzysztof Ryba

(74) 86-51-800

ZK Oleśnica
Agata Balcerzyk, Jacek Pawelec

(71) 39-80-700

ZK Strzelin
Monika Piotrowska-Matyszczak, Marcin 

Kasprzyszak

(71) 39-27-500

ZK Wołów
Paweł Gostyński, Krystian Sapun

(71) 37-58-100

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa*
(aktualizacja na dzień 06.07.2018 roku) 

* Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (KPPPwR)

Działanie 4.2.4. Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w każdym województwie, poprzez utworzenie i aktualizację bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie 

województwa.

Kuratorium Oświaty

Dolnośląskie Kuratorium 

Oświaty 
Maria Leśniak

Wizytator 

Wydział Rozwoju Edukacji

(71) 340-63-30

m.lesniak@kuratorium.wroclaw.pl

Komenda Wojewódzka Policji we 

Wrocławiu
nadkom. Joanna Kusiak

tel.  (71) 340-44-21

fax. (71) 340-42-83

joanna.kusiak@wr.policja.gov.pl

prewencja@wr.policja.gov.pl 

Jednostki penitencjarne

Komenda Wojewódzka/ 

Stołeczna Policji

(Koodynator ds. procedury 

"Niebieskie Karty") 

ZK Głogów
Aleksander Kida, Jolanta Majcherkiewicz

(76) 83-42-901

AŚ Jelenia Góra
Joanna Jurewicz, Marek Paul

(75) 75-40-340

AŚ Dzierżoniów
Olga Troczyńska, Przemysław Przybyszewski

(74) 83-24-850

AŚ Świdnica
Jarosław Szumin, Urszula Błaszczyk

(74) 85-49-300
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ZK Wrocław nr 2
Katarzyna Dombrowska,

Magdalena Iwaniak

(71) 36-31-157

AŚ Wrocław
Małgorzata Winiarska, Krzysztof Bondas 

(71) 32-72-400

ZK Bydgoszcz-Fordon
Izabela Dorsch, Joanna Orłowska-Zając

(52) 34-67-090

AŚ Bydgoszcz
Sandra Rumpert

(52) 58-55-252

AŚ Inowrocław
Katarzyna Jasińska-Waszak, Artur Jedynak

(52) 35-41-210

ZK Potulice
Agnieszka Lewandowska, Justyna Pilarska-

Kensik

(52) 58-74-440

ZK Biała Podlaska
Jakub Jańczuk

(83) 34-47-500

ZK Chełm
Marlena Cichosz-Dąbek,

Radosław Truszkowski

(82) 56-53-485

Lubelskie Kuratorium Oświaty
Sebastian Płonka

Wizytator

Wydział Rozwoju Edukacji

(81) 53-85-203

sebastian.plonka@kuratorium.lublin.pl

Dolnośląskie Kuratorium 

Oświaty 
Maria Leśniak

Wizytator 

Wydział Rozwoju Edukacji

(71) 340-63-30

m.lesniak@kuratorium.wroclaw.pl

Kujawsko-Pomorskie 

Kuratorium Oświaty
Jolanta Metkowska

Dyrektor 

Wydział Rozwoju Edukacji

(52) 349-76-18

667-994-081

jmetkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w 

Lublinie
asp. Robert Czarnata

tel.  (81) 535-45-53

fax. (81) 535-56-15

robert.czarnata@lu.policja.gov.pl 

Komenda Wojewódzka Policji we 

Wrocławiu
nadkom. Joanna Kusiak

tel.  (71) 340-44-21

fax. (71) 340-42-83

joanna.kusiak@wr.policja.gov.pl

prewencja@wr.policja.gov.pl 

ZK Włocławek
Emilia Jóźwiak, Maciej Pluciński

(54) 23-55-055

ZK Grudziądz nr 2
Mateusz Brudniewicz, Justyna Kirszkowska

(56) 64-21-460

ZK Wrocław nr 1
Sylwia Madeja, Jakub Wiśniewski

(071) 32-72-600

ZK Koronowo
Patrycja Borowska, Krzysztof Kuchmistrz 

(52) 38-20-911

Komenda Wojewódzka Policji w 

Bydgoszczy
podkom. Monika Herman 

tel. (52) 525-54-09

fax. (52) 525-55-86

monika.herman@bg.policja.gov.pl

ZK Grudziądz nr 1
Paweł Borkowski, Elżbieta Kamińska

(56) 64-40-400
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AŚ Lublin
Magdalena Uniłowska-Staszek, Artur Krysa

(81) 71-04-400

ZK Opole Lubelskie
Tomasz Korczyński, Agnieszka Garbacz

(81) 82-76-900

ZK Hrubieszów
Eliza Rodziewicz, Dorota Rymarz

(84) 69-70-760

ZK Zamość
Magdalena Przybylska, Joanna Miszczuk

(84) 63-80-070

OZ Zamość
Jolanta Hader-Łyko, Ewa Wlazło

(84) 63-80-070

AŚ Krasnystaw
Marek Wróblewski

(82) 57-56-100 

AŚ Zielona Góra
Agnieszka Kwiatkowska, Radosław Pachała

(68) 32-98-240

AŚ Międzyrzecz
Agnieszka Włodarczyk, Przemysław Witwicki

(95) 74-27-500

ZK Gorzów Wlkp.
Aneta Relich, Dominika Krawczyk

(95) 73-34-500

ZK Garbalin
Aleksandra Sęk, Jacek Zagawa

(24) 38-80-000

ZK Łowicz
Agnieszka Błaszczyk, Kamil Szczapa

(46) 83-09-700

Łódzkie Kuratorium Oświaty 
Janusz  Pietruszewski

Wizytator

Wydział Rozwoju Edukacji 

(42) 636-39-80

(42) 637-70-55 wew. 23

jpietruszewski@kuratorium.lodz.pl

Lubelskie Kuratorium Oświaty
Sebastian Płonka

Wizytator

Wydział Rozwoju Edukacji

(81) 53-85-203

sebastian.plonka@kuratorium.lublin.pl

Lubuskie Kuratorium Oświaty
Alicja Górska

Dyrektor

Wydział Strategii Edukacji

(95) 72-55-032

a.gorska@ko-gorzow.edu.pl

Komenda Wojewódzka Policji w 

Gorzowie Wielkopolskim
podkom. Justyna Ławreszuk 

tel.  (95) 738-15-79 

justyna.lawreszuk@go.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w 

Łodzi
asp. sztab. Renata Kurzawa

tel.  (42) 665-33-90

fax. (42) 665-33-40

prewencja@ld.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w 

Lublinie
asp. Robert Czarnata

tel.  (81) 535-45-53

fax. (81) 535-56-15

robert.czarnata@lu.policja.gov.pl 

ZK Krzywaniec
Magdalena Pytel, Marek Dublański

(68) 32-79-405

ZK Włodawa
Katarzyna Haponiuk, Daniel Pręciuk

(82) 57-26-810

AŚ Lubsko
Magdlene Nagler, Sebastian Król

(68) 37-25-400
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ZK Łódź nr 1
Justyna Kaczmarek, Radosław Kalinowski

(42) 67-50-415

ZK Łódź nr 2
Marek Wójcik, Sylwia Kowalska

(42) 67-50-600

AŚ Kraków
Ewa Błaszczuk, Michał Duda

(12) 63-01-100

AŚ Kraków Podgórze
Jolanta Nielubowicz, Paweł Twaróg

(12) 62-05-000

ZK Wadowice
Katarzyna Raduli, Marek Ryndak

(33) 87-21-100

ZK Nowy Sącz
Dorota Potomiec, Włodzimierz Sromek

(18) 44-85-600

Łódzkie Kuratorium Oświaty 
Janusz  Pietruszewski

Wizytator

Wydział Rozwoju Edukacji 

(42) 636-39-80

(42) 637-70-55 wew. 23

jpietruszewski@kuratorium.lodz.pl

Małopolskie Kuratorium 

Oświaty
Jadwiga Sadowska

Starszy Wizytator

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

(12) 448-11-55

jadwiga.sadowska@kuratorium.krakow.pl

Komenda Wojewódzka Policji w 

Krakowie
nadkom. Izabela Dobkowska

tel.  (12)  615-48-00

fax. (12)  615-48-18

i.dobkowska@malopolska.policja.gov.pl

ZK Nowy Wiśnicz
Renata Wawrzoła-Łachut, Beata Lis

 (14) 61-28-577

AŚ Łódź
Marzena Wojtasiuk, Łukasz Chmiela

(42) 675-03-97

Komenda Wojewódzka Policji w 

Łodzi
asp. sztab. Renata Kurzawa

tel.  (42) 665-33-90

fax. (42) 665-33-40

prewencja@ld.policja.gov.pl

AŚ Piotrków Tryb.
Łukasz Pasek, Małgorzata Kula

(44) 73-23-400

ZK Kraków Nowa Huta
Katarzyna Dudek

(12) 64-38-300

ZK Trzebinia
Grzegorz Chudoba, Magdalena Wojtyra

(32) 61-15-900

ZK Sieradz
Monika Stępnik, Krystian Świątek

(43) 82-70-600
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ZK Tarnów
Anna Ozga, Bartłomiej Tyszka

(14) 62-35-100

ZK Tarnów Mościce

Joanna Kuboń Dolasińska, Przemysław Renda

(14) 63-19-300

AŚ Grójec
Urszula Matera, Bartosz Muszyński

(48) 66-42-052

ZK Żytkowice
Paweł Wójcik, Karolina Pałka

(48) 62-11-250

ZK Warszawa Białołeka
Małgorzata Zienkiewicz, Łukasz Kowalik

(22) 27-97-370/308

AŚ Warszawa Białołęka
Anna Fijałkowska, Beata Rożek 

(22) 32-17-629

AŚ Płońsk
Marek Zabłocki

(23) 66-22-738

Mazowieckie Kuratorium 

Oświaty
Anna Nowak

St. wizytator

Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych

(22) 55-12-400 wew. 3071

anna.nowak@ kuratorium.waw.pl

Barbara Słomczyńska

St. specjalista

Wydział Zarządzania Informacją

(22) 55-12-425 wew.1103

barbara.slomczynska@kuratorium.waw.pl

Małopolskie Kuratorium 

Oświaty
Jadwiga Sadowska

Starszy Wizytator

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

(12) 448-11-55

jadwiga.sadowska@kuratorium.krakow.pl

Komenda Wojewódzka Policji 

w Radomiu
podkom. Justyna Stanik-Rybak

tel.  (48) 345-30-57

fax. (48) 345-27-01

justyna.stanik-rybak@ra.policja.gov.pl

prewencja.kwp@ra.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w 

Krakowie
nadkom. Izabela Dobkowska

tel.  (12)  615-48-00

fax. (12)  615-48-18

i.dobkowska@malopolska.policja.gov.pl

ZK Nowy Wiśnicz
Renata Wawrzoła-Łachut, Beata Lis

 (14) 61-28-577

ZK Siedlce
Krzysztof Karpiński, Ewelina Wiatkowska

(25) 64-45-231

AŚ Radom
Jacek Mirowski, Anna Komisarska

(48) 38-37-100

Komenda Stołeczna Policji 

w Warszawie
podkom. Roman Kulik

tel.  (22) 603-67-91

fax. (22) 603-61-34

roman.kulik@ksp.policja.gov.pl

ZK Przytuły Stare
Beata Długołęcka, Wojciech Makowiecki

(29) 76-44-222

AŚ Warszawa Grochów
Agnieszka Cuprzyńska, Łukasz Stankiewicz

(22) 61-05-541

AŚ Warszawa Służewiec
Magdalena Metzger, Ewa Kozłowska 

(22) 84-73-341

AŚ Warszawa Mokotów
Iwona Rozumkiewicz, Agnieszka Mościkier

(22) 64-08-000

ZK Płock
Anna Kamińska, Anna Ostrowska

(24) 26-22-031
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ZK Brzeg
Marcin Dorociak, Krzysztof Kuczek

(77) 44-43-200

ZK Głubczyce
Katarzyna Niemczycka, Mateusz Kawulok

(77) 48-52-015
ZK Kluczbork
Bernadetta Ławrynowicz, Adam Porządny

(77) 44-72-070
ZK Nysa
Małgorzata Michalska, Mirosław Wierzbicki

(77) 43-32-471

ZK Opole
Alina Wlizło, Dawid Makowski

(77) 47-42-064

AŚ Opole
Paulina Siwiec, Jakub Graczyk

(77) 45-45-647
AŚ Prudnik
Elżbieta Barczyk 

(77) 40-68-370
ZK Sieraków Śląski
Teresa Kompala, Adam Budzik 

(34) 35-10-603

ZK Strzelce Opolskie nr 1
Edward Nawrocki, Agata Gamza

(77) 44-00-420

ZK Jasło
Marcin Gawior

(13) 44-35-860

ZK Uherce Mineralne
Jolanta Czekierda, Artur Więch

(13) 46-18-346

Opolskie Kuratorium Oświaty
Ewa Juszczak

St. wizytator

Wydział Nadzoru Pedagogicznego 

(77) 45-24-416

ejuszczak@kuratorium.opole.pl

Podkarpackie Kuratorium 

Oświaty
Mariola Kiełboń

St. wizytator

Wydział Rozwoju Edukacji i Administracji

(17) 86-71-117

mkielbon@ko.rzeszow.pl

ZK Łupków
Maciej Drozd, Robert Bryndza

(13) 46-77-049

Komenda Wojewódzka Policji w 

Opolu
nadkom. Iwona Guterch 

tel.  (77) 422-23-68

fax. (77) 422-23-53

iwona.guterch@opolska.policja.gov.pl

Mazowieckie Kuratorium 

Oświaty
Anna Nowak

St. wizytator

Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych

(22) 55-12-400 wew. 3071

anna.nowak@ kuratorium.waw.pl

Barbara Słomczyńska

St. specjalista

Wydział Zarządzania Informacją

(22) 55-12-425 wew.1103

barbara.slomczynska@kuratorium.waw.pl

Komenda Wojewódzka Policji w 

Rzeszowie
podkom. Elżbieta Siupik

tel.  (17) 858-25-36

fax. (17) 858-23-49

elzbieta.siupik@rz.policja.gov.pl

Komenda Stołeczna Policji 

w Warszawie
podkom. Roman Kulik

tel.  (22) 603-67-91

fax. (22) 603-61-34

roman.kulik@ksp.policja.gov.pl

AŚ Warszawa Grochów
Agnieszka Cuprzyńska, Łukasz Stankiewicz

(22) 61-05-541

ZK Medyka
Ewa Zwierzyńska, Robert Stefanowicz

(16) 67-15-746

ZK Strzelce Opolskie nr 2
Marta Głuszczuk

(77) 46-21-155
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ZK Rzeszów Załęże
Bogumiła Bieniek-Pasierb, Paweł Grzyb

(17) 85-80-700

AŚ Sanok 
Łukasz Matusz

(13) 46-55-000

ZK Białystok
Magdalena Laskowska, Elżbieta Kazberuk

(85) 66-28-552

AŚ Białystok
Anna Siemienko, Kamil Tyburski

(85) 74-27-021

ZK Grądy Woniecko
Piotr Warpechowski, Katarzyna Chojnowska

(86) 47-52-660

Podkarpackie Kuratorium 

Oświaty
Mariola Kiełboń

St. wizytator

Wydział Rozwoju Edukacji i Administracji

(17) 86-71-117

mkielbon@ko.rzeszow.pl

ZK Czerwony Bór
Marta Bogna Perkowska, Andrzej Pawluczuk

(86) 21-53-584

ZK Dębica
Anna Kotapka. Maciej Betlej

(14) 68-15-656

Podlaskie Kuratorium Oświaty
Małgorzata Lipińska

Wizytator

Wydział Rozwoju Edukacji

(85) 74-84-820

mlipinska@kuratorium.bialystok.pl

Komenda Wojewódzka Policji w 

Rzeszowie
podkom. Elżbieta Siupik

tel.  (17) 858-25-36

fax. (17) 858-23-49

elzbieta.siupik@rz.policja.gov.pl

AŚ Suwałki
Sylwia Sienica, Andrzej Brezecki

(87) 56-51-207

AŚ Nisko
Karolina Klimka, Dariusz Kozioł

(15) 84-33-400

AŚ Hajnówka
Monika Makarewicz-Pleskowicz

(85) 68-32-007

ZK Medyka
Ewa Zwierzyńska, Robert Stefanowicz

(16) 67-15-746

Komenda Wojewódzka Policji w 

Białymstoku
mł. asp. Marlena Połowianiuk 

tel.  (85) 670-34-87

fax. (85) 670-32-07

marlena.polowianiuk@bk.policja.gov.pl 
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ZK Gdańsk Przeróbka
Grzegorz Cywiński, Monika Żabierek

(58) 30-16-033

AŚ Gdańsk
Agnieszka Czaja, Łukasz Mazgaj

(58) 32-31-000

ZK Malbork
Emilia Michalska

(55) 64-60-500

ZK Kwidzyn
Magdalena Choma, Rafał Dzikowski

(55) 64-58-900

AŚ Starogard Gdański
Mateusz Zaworski, Kamila Turzyńska

(58) 77-59-200

AŚ Wejherowo
Urszula Obroślak, Kamil Krzyżanowski

(59) 84-83-200

ZK Czarne
Julita Błach-Klepacka, Sławomir Prokopowicz

(59) 83-30-801

OZ Ustka
Magdalena Świś, Piotr Glapiak

(59) 81-44-851

AŚ Bielsko Biała
Ewa Pysz, Tomasz Haura

(33) 82-80-511

ZK Herby
Ewa Szczepkowska, Kordian Wilk

(34) 35-28-110

Wojewódzka Komenda Policji w 

Katowicach
kom. Katarzyna Wesołowska 

tel.  (32) 200-16-79

fax. (32) 200-16-71

katarzyna.wesolowska@ka.policja.gov.pl

Śląskie Kuratorium Oświaty
Dorota Niedzielska-Barczyk

St. specjalista

Wydział Rozwoju Edukacji

(32) 60-63-014, 60-63-018

d.niedzielska-

barczyk@poczta.kuratorium.katowice.pl

AŚ Częstochowa
Monika Bęben, Arkadiusz Borecki

(34) 37-06-000

ZK Cieszyn
Małgorzata Stonawska, Sławomir Sydorak

(33) 85-13-220

ZK Sztum
Katarzyna Berlińska, Dominik Blaszczak

(55) 26-72-800

AŚ Słupsk
Anna Guzowska, Przemysław Groński

(59) 84-83-200

Komenda Wojewódzka Policji w 

Gdańsku
nadkom. Hanna Damer-Szepietowska

tel.  (58) 321-43-19

fax. (58) 321-43-06

prewencja-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Pomorskie Kuratorium Oświaty
Beata Wolak

p.o. Dyrektor

Wydział Rozwoju Edukacji

(58) 66-93-412

beata.wolak@kuratorium.gda.pl
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ZK Lubliniec
Aneta Krzemińska, Dariusz Lis

(34) 35-30-281

AŚ Gliwice
Daria Goss-Kwiecień, Arkadiusz Majsnerowski

(32) 40-00-800

ZK Jastrzebie Zdrój
Agnieszka Korban, Krzysztof Karwowski

(32) 47-10-997

ZK Racibórz
Zuzanna Piasecka, Paweł Pilarski

(32) 45-39-600

AŚ Tarnowskie Góry
Aleksandra Surlas-Leśniewska, Paweł Ogórek

(32) 392 75 00

ZK Zabrze
Ewelina Odzimek, Damian Cierpiał

(32) 37-36-630

AŚ Zabrze
Aleksandra Troczka

(32) 27-79-539

AŚ Mysłowice
Monika Kania, Artur Latkowski

(32) 22-22-732

AŚ Sosnowiec
Agnieszka Rokosa-Bujak, Grzegorz Kantor

(32) 29-25-501

ZK Wojkowice
Anna Wiech-Cygan, Paweł Przybylski

(32) 29-61-600

Wojewódzka Komenda Policji w 

Katowicach
kom. Katarzyna Wesołowska 

tel.  (32) 200-16-79

fax. (32) 200-16-71

katarzyna.wesolowska@ka.policja.gov.pl

Śląskie Kuratorium Oświaty
Dorota Niedzielska-Barczyk

St. specjalista

Wydział Rozwoju Edukacji

(32) 60-63-014, 60-63-018

d.niedzielska-

barczyk@poczta.kuratorium.katowice.pl

Świętokrzyskie Kuratorium 

Oświaty
Luiza Błoniarz

Wizytator

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

(41) 34-21-820

luiza.bloniarz@kuratorium.kielce.pl

AŚ Kielce
Marcjanna Pakuła, Łukasz Gul

(41) 33-14-091

AŚ Bytom
Anna Jezierska-Knosała, Adam Machwic

(32) 38-86-210

ZK Pinczów
Katarzyna Brzezińska, Aneta Pietrzyk-Śliwa

(41) 35-77-373

Wojewódzka Komenda Policji w 

Kielcach
asp.szt. Paweł Sieczkowski

tel.  (41) 349-23-37

fax. (41) 349-23-35

p.sieczkowski@swietokrzyska.policja.gov.pl
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AŚ Szczytno
Jolanta Jerzok, Marcin Wanda

(89) 62-43-203

ZK Barczewo
Justyna Ciok, Hubert Chrust

(89) 53-28-700
ZK Braniewo
Magdalena Dziedzic, Szymon Surowiec

(55) 24-40-700

ZK Dubliny
Karolina Strumiłowska-Korzeniewska, Karol 

Cwalina

(89) 75-43-831

AŚ Giżycko
Alicja Jędra

(87) 42-83-848

ZK Iława
Karolina Lemanowicz, Łukasz Sarnowski

(89) 64-94-515

AŚ Olsztyn
Beata Dubczakowska, Jakub Okuniewski

(89) 52-48-683

Świętokrzyskie Kuratorium 

Oświaty
Luiza Błoniarz

Wizytator

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

(41) 34-21-820

luiza.bloniarz@kuratorium.kielce.pl

Warmińsko-Mazurskie 

Kuratorium Oświaty
Angelika Pouch

Specjalista

Wydział Kształcenia Wychowania i Opieki

(89) 52-32-469

apouch@ko.olsztyn.pl

Wielkopolskie Kuratorium 

Oświaty
Małgorzata Nowek

starszy inspektor

(61)85-41-679

m.nowek@ko.poznan.pl

Katarzyna Wardzińska

starszy wizytator

(61)85-41-322

k.wardzinska@ko.poznan.pl

Wojewódzka Komenda Policji w 

Olsztynie
st. asp. Joanna Radek

tel.  (89) 522-51-76

fax. (89) 522-44-65

joanna.radek@ol.policja.gov.pl 

Wojewódzka Komenda Policji w 

Poznaniu
kom. Kinga Fechner-Wojciechowska

tel.  (61) 841-28-73

fax. (61) 841-40-21

kinga.fechner-

wojciechowska@wielkopolska.policja.gov.pl

AŚ Elbląg
Dagmara Fons-Lewandowska, Daniel Kuryłowicz

(55) 61-12-100

ZK Pinczów
Katarzyna Brzezińska, Aneta Pietrzyk-Śliwa

(41) 35-77-373

Wojewódzka Komenda Policji w 

Kielcach
asp.szt. Paweł Sieczkowski

tel.  (41) 349-23-37

fax. (41) 349-23-35

p.sieczkowski@swietokrzyska.policja.gov.pl

AŚ Działdowo
Lidia Hoffer, Sławomir Grochowski

(23) 69-72-283

ZK Ostrów Wielkopolski
Katarzyna Iwasieczko, Adam Głuchowski

(62) 59-52-100

ZK Kamińsk
Jacek Prokopowicz, Ewa Grodzka-Groszyk

(89) 76-17-400
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ZK Gębarzewo
Magdalena Graczyk, Marcin Misztal

(61) 42-92-300

ZK Koziegłowy
Tomasz Kilarski

(61) 81-11-450

AŚ Poznań
Anna Mikołajczyk, Mariusz Sas

(61) 85-68-250
ZK Rawicz
Magdalena Skotarek, Marcin Cieśla

(65) 54-68-500

ZK Wronki
Małgorzata Karwacka-Pajor, Maciej Jabłoński

(67) 25-45-000

AŚ Choszczno
Radosław Mazur, Marcin Lewandowski

(95) 76-89-400
ZK Goleniów
Renata Utecht, Michał Kopczyński

(91) 46-67-850

AŚ Kamień Pomorski
Aleksandra Włodarczyk, Justyna Nazarewicz

(91) 32-19-570

ZK Nowogard
Magdalena Tkacz, Adam Głazowski

(91) 43-26-600
ZK Stargard Szczeciński
Aleksandra Meller-Pruńska, Andrzej Marczuk

(91) 57-63-100

AŚ Koszalin
Natalia Ostrowska, Rafał Paczas

(94) 31-82-370
ZK Koszalin
Małgorzata Mikołajczak, Mirosław Wilman

(94) 34-75-200

Wielkopolskie Kuratorium 

Oświaty
Małgorzata Nowek

starszy inspektor

(61)85-41-679

m.nowek@ko.poznan.pl

Katarzyna Wardzińska

starszy wizytator

(61)85-41-322

k.wardzinska@ko.poznan.pl

Zachodniopomorskie 

Kuratorium Oświaty
Ewa Klukowska

Wizytator

Wydział Wspierania Edukacji

(91) 44-27-558

eklukowska@kuratorium.szczecin.pl

Wojewódzka Komenda Policji w 

Szczecinie
st. asp. Agata Rybacka-Stiller

tel.  (91) 821-20-67

tel. kom. 511-860-512

fax. (91) 821-20-53

Agata.Rybacka-Stiller@sc.policja.gov.pl

Wojewódzka Komenda Policji w 

Poznaniu
kom. Kinga Fechner-Wojciechowska

tel.  (61) 841-28-73

fax. (61) 841-40-21

kinga.fechner-

wojciechowska@wielkopolska.policja.gov.pl

AŚ Szczecin
Ewelina Płomińska

(91) 48-09-100
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ZK Stare Borne
Dagmara Lewińska, Rafał Skiba

(94) 31-60-820

ZK Szczecinek
Andrzej Żabski, Justyna Górecka

(94) 37-29-181

ZK Wierzchowo
Ewelina Mężydło, Krystian Fabisiński

(94) 36-18-529

Centralny Zarząd 

Służby Więziennej
Komenda Główna Policji

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej

Teresa Szopińska-Grodzka

Naczelnik Wydziału

Departament Zwiększania Szans 

Edukacyjnych

tel. (22) 34-74-651

fax. (22) 34-74-229    

teresa.szopinska-grodzka@men.gov.pl

Zachodniopomorskie 

Kuratorium Oświaty
Ewa Klukowska

Wizytator

Wydział Wspierania Edukacji

(91) 44-27-558

eklukowska@kuratorium.szczecin.pl

Wojewódzka Komenda Policji w 

Szczecinie
st. asp. Agata Rybacka-Stiller

tel.  (91) 821-20-67

tel. kom. 511-860-512

fax. (91) 821-20-53

Agata.Rybacka-Stiller@sc.policja.gov.pl

kpt. Sebastian Lizińczyk

specjalista 

Biuro Penitencjarne

tel. (22) 64-08-456

Sebastian.Lizinczyk@sw.gov.pl

nadkom. Wanda Mende

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego

tel.  (22) 601-40-69

fax. (22) 601-51-57

wanda.mende@policja.gov.pl      

http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-koszalin/zaklad-karny-stare-borne/index,77.html
http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-koszalin/zaklad-karny-stare-borne/index,77.html
http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-koszalin/zaklad-karny-stare-borne/index,77.html
http://www.szczecin.kwp.gov.pl/
http://www.kuratorium.szczecin.pl/
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-koszalin/zaklad-karny-szczecinek/index,78.html
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-koszalin/zaklad-karny-szczecinek/index,78.html
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-koszalin/zaklad-karny-szczecinek/index,78.html
http://www.szczecin.kwp.gov.pl/
http://www.kuratorium.szczecin.pl/
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-koszalin/zaklad-karny-wierzchowo/index,79.html
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-koszalin/zaklad-karny-wierzchowo/index,79.html
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-koszalin/zaklad-karny-wierzchowo/index,79.html
http://www.szczecin.kwp.gov.pl/
http://www.kuratorium.szczecin.pl/
http://www.sw.gov.pl/
http://www.sw.gov.pl/
http://www.policja.pl/portal/pol/137/73019/Zadania_Biura_Prewencji.html
http://www.men.gov.pl/
http://www.men.gov.pl/

