
OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW 

W poniedziałek 24 lutego br. rozpoczyna się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.  

W ramach prowadzonej już po raz kolejny akcji,  osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą 

uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.  

 

 

  Inicjatorem akcji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” jest Ministerstwo 

Sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby  

i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy  

z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji, 

organizacjami pozarządowymi. 

W tym roku działania te, podobnie jak w latach ubiegłych, polegają przede wszystkim na udzielaniu 

porad  ofiarom przestępstw.  

 Dyżury pełnione będą w Centrum Wolontariatu i Integracji Społecznej przy ul. 

Rubinkowskiego 8 od 24 do 28 lutego w godzinach 12.00-13.00 oraz 16.00-17.00.  

Porad udzielać będą m.in. członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

policjanci, pracownicy socjalni, prawnik, kuratorzy zawodowi,  a także przedstawiciele instytucji 

pomocowych.  

 Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do korzystania z dyżurów w ramach „Tygodnia 

Pomocy Ofiarom Przestępstw”. 

Dodatkowo informacje nt. przeciwdziałania przemocy można uzyskać pod nr telefonów: 

Urząd Miasta – 29 679 54 63 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 29 74 532 41 

Komenda Powiatowa Policji - 29 69 74 200 

Sąd Rejonowy – 29 74 689 47 

O szczegółach akcji można przeczytać na stronie www.ms.gov.pl 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku można uzyskać pomoc prawną bezpośrednio w 
jednostce lub kontaktując się telefonicznie z dyżurującymi funkcjonariuszami poszczególnych 
wydziałów i komórek organizacyjnych: 

Wydział Kryminalny pod telefonem: (13) 465 73 30 lub (13) 46 57 320, 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego, nr tel. (13) 46 57 340 

Zespół Dzielnicowych tel. (13) 46 57 405, 

Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii tel. (13) 46 57 343, 

Zespół do walki z Przestępczością Nieletnich tel. (13) 46 57 410. 

Policyjny telefon zaufania: (13) 46 57 400 

O szczegółach akcji organizowanej pod nazwą „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” można 
przeczytać na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Wszystkie osoby zachęcamy do skorzystania z dyżurów w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom 
Przestępstw”, zarówno telefonicznie jak i bezpośrednio w jednostce Policji. 

 

 

 

 
 

 



 


