
Informacje 
 

dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy 
przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących 

programy korekcyjno-edukacyjne z art. 72 § 1 pkt 6 kk. 
 

 
zbiorczo:  na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Łomży 
                 na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Łomży 

 
 

1. Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie. 
 

L.p. 
Nazwa placówki, 

instytucji lub innego 
podmiotu. 

Nazwa programu  
lub innej formy 
oddziaływania 

Sposób i zwięzły opis oddziaływania 
[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma 

(stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, 
programy korekcyjno-edukacyjne] 

1 2 3 4 

1. 

  
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łomży. 
ul. Dworna 23B 
18-400 Łomża 
Tel. /086/216 42 60,  
086/ 216 40 88 
Fax. /086/216 58 51 
MOPS@lomza.com.pl 

 
1.Program korekcyjno – 
edukacyjny dla sprawców 
przemocy w rodzinie. 
(opracowany zgodnie z 
KRAJOWYM 
PROGRAMEM 
PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY  W 
RODZINIE). 

Program realizowany jest w 3 grupach: 
I grupa w Zakładzie Karnym w Grądach 
Woniecko, 
II grupa w Zakładzie Karnym w Czerwonym 
Borze, 
III grupa w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Łomży.  
(zajęcia realizowane są poza godzinami pracy. 
Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu, 
łącznie 60 godzin w grupie. 
Celem programu jest powstrzymanie i 
zakończenie przemocy w rodzinie. 
Podczas zajęć realizowane są bloki tematyczne: 
- zjawisko przemocy pogłębione autoanalizą 
własnych zachowań przemocowych, 
- wpływ przemocy w rodzinie na rozwój 
dzieci,, 
- zmiana postaw i zachowań osób stosujących 
przemoc (treningi zachowań alternatywnych do 
agresji), 
- przeżywanie emocji (trening okazywania 
uczuć: miłości, zazdrości, złości i tp.), 
- partnerstwo w związkach (ćwiczenia postaw 
szczerości, odpowiedzialności, szacunku), 
- zasady zdrowego rozwiązywania spraw 
(mediacje, negocjacje). 
Program realizują: terapeuta uzależnień, 
psycholog, specjalista pracy socjalnej i 
prawnik. 
Metody i techniki pracy z uczestnikami 
programu to: wykłady, warsztaty, 
psychodramy, film. 
 

2. Metody i techniki 
pracy z uczestnikami 
programu. 

 
Wykłady, warsztaty psychodramy. 

 2. 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Kolnie, 
ul. Wojska Polskiego 69 

Realizuje program 
korekcyjno – edukacyjne 
dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

 



18-500 Kolno 
086/278 13 34 
pcprkolno@pcprkolno.pl 

 3. 

Wojewódzki Ośrodek 
Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień w Łomży- 
Poradnia Uzależnień 
ul. Rybaki 3 

1.Program – Model 
Duluth. 

Program interwencyjny 6-miesięczny. 

2. Program - ART Trening kontroli złości i umiejętności 
społecznych. 

 
 
 2.   Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią. 
 

L.p. 
Nazwa placówki, 

instytucji lub innego 
podmiotu. 

Nazwa programu  
lub innej formy 
oddziaływania 

Sposób i zwięzły opis oddziaływania 
[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma 

(stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, 
programy korekcyjno-edukacyjne] 

1 2 3 4 

1 

Wojewódzki Ośrodek 
Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień  
Poradnia dla 
Uzależnionych od 
Środków 
Psychoaktywnych 
18-400 Łomża 
ul. Rybaki 3 
Te. (086) 216 67 03, 
Fax. (086)216 28 20 
www.odwyk.lomza.eta.pl 
Kier. R.Szymańska 
 

 Czynne: poniedziałek czwartek 13.00-20.00, 
środa 8.00-15.00 

1. Przyjmowani pacjenci od 12 roku 
życia 

2. Dla osób z problemem 
narkotykowym: 

      • Poradnictwo 
      • Psychoterapia indywidualna 
      • Grupy wstępne/edukacyjne,  
         motywujące do leczenia 
      • Psychoterapia grupowa dla  
         młodzieży  zagrożonej  
         uzależnieniem od narkotyków 
3. Dla rodzin osób z problemem 

narkotykowym: 
      • Poradnictwo 
      • Grupy wsparcia/edukacyjne 
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów 

poradni: 
            • Współpraca z miejscowym systemem 
               pomocy społecznej 

5. W placówce istnieje możliwość 
konsultacji z: 

         • Lekarzem psychiatrą 
         • Psychologiem 

6. W placówce istnieje możliwość 
wykonania testu: 

      • Na obecność metabolitów  
        narkotyków w moczu – bezpłatnie 
7.  Placówka wystawia skierowania  
        do oddziałów detoksykacyjnych  
        i ośrodków rehabilitacyjnych 

1.Program terapii 
podstawowej dla 
uzależnionych i 
eksperymentujących z 
narkotykami. 

W ramach programu: grupa terapii wstępnej 
(2h), grupa terapii intensywnej (3h), spotkania. 
Metody pracy: terapia indywidualna, grupowa, 
psychoedukacja. 
Konsultacji udzielają lekarze, psycholodzy, 
specjalista psychoterapii uzależnienia od 
narkotyków w trakcie szkolenia. 
Terapia oparta jest na psycho-bio-społecznym 
modelu uzależnienia. 
Etapy programu – faza wstępna i podstawowa. 
Metody pracy – psychoterapia grupowa z 

2. Program 
psychoedukacji dla 
rodziców osób 
uzależnionych i 
eksperymentujących 

 



 wykorzystaniem miniwykładów, elementów 
psychodramy, dyskusji i innych metod 
terapeutycznych. 
Rozmowy psychoterapeutyczne indywidualne. 
Grupa wsparcia spotyka się 1 raz w tygodniu 
przez 2 godziny, równolegle prowadzone są 
rozmowy indywidualne. 
 

 
 
3.  Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem. 

 

L.p. 
Nazwa placówki, 

instytucji lub innego 
podmiotu. 

Nazwa programu  
lub innej formy 
oddziaływania 

Sposób i zwięzły opis oddziaływania 
[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma 

(stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, 
programy korekcyjno-edukacyjne] 

1 2 3 4 

1. 
 

  
Wojewódzki Ośrodek 
Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień w Łomży- 
Poradnia Uzależnień 
ul. Rybaki 3 
18-400 Łomża 
Tel. 086/216 67 03 

 
Program psychoterapii 
wstępnej, intensywnej i 
pogłębionej, sesja 
zapobiegania nawrotom 
choroby- 

Leczenie ambulatoryjne. 
Po ukończeniu programu wstępnego pacjent 
wspólnie z terapeutą podejmują decyzję o 
kontynuowaniu terapii w programie 
intensywnym w formie ambulatoryjnej lub 
stacjonarnej w terapii uzależnień-stacjonarnym 
lub dziennym. 
W ramach programu terapii intensywnej 
prowadzona jest psychoterapia indywidualna i 
grupowa (8 miesięcy – w Poradni, 8 tygodni w 
oddziale dziennym). 
Program terapii pogłębionej: Psychoterapia 
indywidualna, spotkania z terapeutą co 
najmniej 1 raz w miesiącu + psychoterapia 
grupowa (składa się z sesji terapii grupowej) – 
program ten trwa 24 miesiące. 
Metody pracy: psychoterapia grupowa przy 
wykorzystaniu różnych technik, psychoterapia 
indywidualna, badania psychologiczne, 
konsultacje lekarskie i porady terapeutyczne. 

2. 

Oddział Dzienny Terapii 
Uzależnień  
WOPiTU w Łomży 
ul. Rybaki 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program podstawowy z 
programami: 
- program grupy 
psychoedukacyjnej, 
- program grupy realizacji 
zadań domowych, 
- program grupy 
tematycznej – jak radzić 
sobie z głodem 
alkoholowym, 
- program grupy 
tematycznej 
rozpoczynający proces 
adaptacji własnej 
bezsilności wobec 
alkoholu. 

Program podstawowy trwa 7-8 tygodni przez 
ok. 5-6 godzin terapii grupowej dziennie, 
oprócz zajęć grupowej pacjenci mają 
zapewnione indywidualne rozmowy z terapeutą 
raz w tygodniu 1 godzinę. 

3. 

Oddział Terapii i 
Uzależnień. 
WOPiTU w Łomży 
ul. Rybaki 3 
 

Program terapeutyczny 
podstawowy oraz sesje 
zapobiegania nawrotom 
choroby. 

Cały proces leczenia uzależnienia od alkoholu 
trwa 7-8 tygodni pobytu całodobowego. 
Pacjenci przyjmowani są po ambulatoryjnym 
przygotowaniu edukacyjnym. 
Przez pierwsze 2 tygodnie praca pacjenta 
polega na wzmocnieniu motywacji do dalszej 
terapii i  budowaniu tożsamości alkoholowej, 



po etapie grupy psychoedukacyjnej pacjenci 
rozpoczynają realizację programu w grupach 
do zadań nastawionych  na realizację 
Osobistych Programów Terapii i Przewodnika 
Samozapoznania po destrukcji alkoholowej. 
Sesje grupowe odbywają się codziennie w dni 
robocze po 6-8 godzin dziennie. 
Pacjenci, oprócz zajęć grupowych mają 
zapewnione indywidualne rozmowy z terapeutą 
raz w tygodniu 1 godzinę. 

4. 

SP ZOZ Poradnia Terapii 
Uzależnień  
ul. Woj. Polskiego 69 
18-500 Kolno, 
Tel. 086/278 24 24 w.322 

Program psychoterapii 
wstępnej, intensywnej i 
pogłębionej. 

 
Leczenie ambulatoryjne. 

5. 

Punkt konsultacyjny 
dla osób uzależnionych 
przy Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w 
Stawiskach 
Pl. Wolności 13/15 

Program  korekcyjno-
edukacyjny 

Kilka razy w miesiącu. 
Oddziaływanie edukacyjne. 

6. 

Punkt konsultacyjny 
dla osób uzależnionych 
przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Jedwabnem 

Program  korekcyjno-
edukacyjny 

Kilka razy w miesiącu. 
Oddziaływanie edukacyjne. 

7. 

Punkt konsultacyjny 
dla osób uzależnionych 
przy Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w 
Przytułach ul. Słupska 10 

Program  korekcyjno-
edukacyjny 

Kilka razy w miesiącu. 
Oddziaływanie edukacyjne . 

 
 
4. Sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. 

 

L.p. 
Nazwa placówki, 

instytucji lub innego 
podmiotu. 

Nazwa programu  
lub innej formy 
oddziaływania 

Sposób i zwięzły opis oddziaływania 
[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i 
forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania 
terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] 

1 2 3 4 

 
  1. 

Wojewódzki Ośrodek 
Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień w Łomży- 
Poradnia Uzależnień 
ul. Rybaki 3 

Program edukacyjno-
korekcyjny dla sprawców 
przestępstw przeciwko 
bezpieczeństwu w ruchu 
drogowym. 

Program poprzedzony jest diagnozą i 
konsultacjami indywidualnymi. 
Realizowany jest ambulatoryjnie – 5 spotkań 
po 2 godziny w grupach 6-12 osobowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 


