
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 Zambrowie. 
 
 

   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. 

Poradnia Uzależnień  
w Zambrowie 
ul. Wojska Polskiego 49 

Program podstawowy 
 
 

 
Leczenie ambulatoryjne. 

 
 
 

2. 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Zambrowie /Klub 
Abstynenta „Ostoja”  
18-300 Zambrów,  
ul. Cmentarna 1/ 
ul. Fabryczna 3 
18-300 Zambrów 
086/271 06 69, 271 20 92 
pcprzambrow@wp.pl 

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

- Sesje grupowe terapeutyczne, 
- sesje indywidualne  - diagnostyczne, 
- sesja wyjazdowa, 
- porady prawne, 
- spotkanie z księdzem, 
- wykłady. 

 
 
      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. 

WOPiTU Poradnia 
Uzależnień  

w Zambrowie 
ul.  Aleja Wojska 

Polskiego 49 
18-300 Zambrów,  
tel. 086/475 08 87 

 
 

 

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       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. 

 
Poradnia Uzależnień  

w Zambrowie 
ul. Wojska Polskiego 49 

Program 
psychokorkcyjny dla 
kierowców zatrzymanych 
za jazdę pod wpływem 
alkoholu. 
 

Program poprzedzony jest diagnozą i 
konsultacjami indywidualnymi. Realizowany 
jest ambulatoryjnie – 5 spotkań po 2 godz. W 

grupach 6-12 osobowych. 

 
 
       Placówki na rzecz przeciwdziałania narkomani. 
 

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. 

Poradnia Uzależnień w 
Zambrowie  

ul. Wojska Polskiego 49 

Program terapii 
podstawowej dla 
uzależnionych i 
eksperymentujących z 
narkotykami, 
 

 
                Leczenie ambulatoryjne 

 
 
 


