
Nazwa szkolenia: Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie (2.6) 

Informacja ogólna: 
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących 

zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Termin i miejsce 

realizacji: 

Szkolenie stacjonarne – sala szkoleniowa w Centrum Konferencyjnym, przy ulicy Jordana 18  

w Katowicach  

 

w terminach:  

moduł I - 2-3 grudnia 2019 roku  

moduł II - 11-12 grudnia 2019 roku 

Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć. 

rozpoczęcie – 9.00  

Grupa docelowa: 

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie, w tym w szczególności: 

− jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie, 

− organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 

− ochrony zdrowia, 

− oświaty, 

− gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

− instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony. 

Liczba miejsc: 20 – 1 grupa 

Zagadnienia 

merytoryczne: 

− omówienie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.), aktów wykonawczych do ustawy oraz 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, 

− omówienie przepisów karnych, w szczególności rodzajów przestępstw, do których dochodzi  

w rodzinie, 

− podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego, opiekuńczego oraz cywilnego użyteczne  

w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie i wykonywania władzy rodzicielskiej, 

− podstawy prawa medycznego, w tym zagadnienia dotyczące zasad udzielania świadczeń 

zdrowotnych ofiarom przemocy, zachowania tajemnicy medycznej, wydawania zaświadczenia 

lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych ze stosowaniem przemocy, 

− umiejętność przygotowania wybranych pism (m. in. wniosku o podjęcie czynności procesowych 

przez sąd opiekuńczy, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku  

o przyznanie świadczenia czy zasiłku), 

− odpowiedzialność służb za niepodejmowanie działań w sytuacji przemocy w rodzinie. 

Informacje 

organizacyjne: 

Cykl 4 spotkań szkoleniowych w łącznym wymiarze 28 godzin dydaktycznych.  

Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu usługę dydaktyczną, materiały dydaktyczne oraz 

wyżywienie. 

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia. 

Trener: 
Barbara Kunysz-Syrytczyk – Ośrodek Szkoleń Administracyjnych Kamila Syrytczyk z siedzibą  

w Krakowie 

Dodatkowych 

informacji udziela: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie 

tel.: 32/ 730 68 91 

tel. kom.: 692 005 708 

e-mail: opa@rops-katowice.pl  

 

mailto:opa@rops-katowice.pl

