
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE 

Najnowsze rozwiązania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy domowej  

27.03.2023 r.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Zmiana tytułu ustawy.  

2. Rozszerzenie katalogu form przemocy, do których stosuje się przepisy ustawy o przemocy domowej. 

3. Zmiana ustawowych definicji:  
• „Osoba doznająca przemocy domowej”  

• „Osoba stosująca przemoc domową” 
• Wspólne gospodarowanie  
• Świadek przemocy domowej 

4. Rozszerzenie form oddziaływania na osoby stosujące przemoc domową o programy psychologiczno-

terapeutyczne.  

5. Obligatoryjne szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych.  

6. Wymagania kwalifikacyjne wobec kierowników specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających 
przemocy domowej.  

7. Doprecyzowanie wytycznych dotyczących obowiązkowych szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych i 
grup diagnostyczno-pomocowych.  

8. Powołanie i organizacja pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych. 

9. Strategiczne zadania zespołu interdyscyplinarnego.  

10. Zadania grup diagnostyczno-pomocowych.   

11. Powołanie do grupy diagnostyczno-pomocowej przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej.  

12. Osoba do kontaktu i pracy z osobą doznającą przemocy. 

13. Osoba  do kontaktu i pracy z osobą stosującą przemoc domową .  

14. Wnioskowanie do zespołu interdyscyplinarnego i procedura skierowania osoby stosującej przemoc domową do 
udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych. 

15. Zwiększenie częstotliwości spotkań zespołu interdyscyplinarnego.  

16. Obligatoryjny udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego i zgłaszania nieobecności w posiedzeniach 
zespołu interdyscyplinarnego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.   

17. Rozpatrywania skarg na zespół interdyscyplinarny lub przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.  

18. Zadania przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. 

19. Konsekwencje dla osoby stosującej przemoc domową przy braku współpracy z grupą diagnostyczno-pomocową, 

braku udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych. 

20. Zakres przedmiotowy porozumień dotyczących uczestnictwa członków grup diagnostyczno-pomocowych w 
posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego. 

21. Podmiot wyznaczony do obsługi finansowej zespołu interdyscyplinarnego.  

22. Procedura „Niebieskie Karty”: 
• Wszczęcie  procedury „Niebieskie Karty”  
• Właściwość miejscowa gminy w zakresie prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” w przypadku, gdy osoba 

doznająca przemocy domowej lub osoba stosująca przemoc domową zmienia miejsce zamieszkania 
• Obowiązek zawiadomienia osoby stosującej przemoc domową o wszczęciu procedury 
• „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność  
• Monitorowanie przez grupę diagnostyczno-pomocową sytuacji osób doznających przemocy domowej, a 

także zagrożonych jej wystąpieniem 
• Sposób postępowania w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc domową posiada broń palną  

• Przesłanki do zakończenia procedury „Niebieskie Karty” 
• „Działania monitorujące po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” 

23. Możliwość pracy zdalnej zespołu  interdyscyplinarnego i członków grup diagnostyczno-pomocowych.  

24. Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej. 

25. Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej. 

26. Obowiązki pracownika socjalnego w związku z odebraniem dziecka od rodziny z powodu przemocy domowej.   
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Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel. 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 
 

 
 
 

Wykładowca  

Ekspertka w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, autorka 

odpowiedzi na liczne zapytania pracowników samorządowych 

z całego kraju w przedmiocie udzielania świadczeń o charakterze 

socjalnym. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem 

w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Specjalizuje się 

w stosowaniu prawa w praktyce, zwłaszcza rozwiązywaniu „trudnych 

przypadków”. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i konsultacje 

merytoryczne dla kadr administracji samorządowej, w szczególności 

pomocy społecznej. 
 

 

 

 
✓ Miejsce szkolenia:  Fundacja Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Lublinie,   

Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2, 20-080 Lublin 

 

✓ Termin i godzina:   15 maja 2013 r., godz. 10.00-15.00 

 
 

✓ Cena:      250 zł netto/os. 
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia 
ze środków publicznych.  

Cena obemuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie 
o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.  

UWAGA! RABAT 15% dla drugiej i kolejnej osoby 
zgłoszonej z tej samej instytucji. 

 
✓ Zgłoszenia:   Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać  

      mailem lub faksem do 8 maja 2013 r.  

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona. 

Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni przed terminem 
szkolenia będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa 
50% kwoty odpłatności za szkolenie.  

Płatność przelewem na podstawie faktury otrzymanej 
po szkoleniu.  

 

 

 

 

 

Miejsce szkolenia 

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają 

Państwo na adres mailowy link do platformy szkoleniowej. Platforma 
umożliwia komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami za 

pośrednictwem czatu. Platforma szkoleniowa jest dostępna przez przeglądarkę 
internetową na dowolnym komputerze i nie wymaga instalowania dodatkowego 

oprogramowania. 

 

Termin  

27 marca 2023 r., godz. 10.00 – 14.00 

Cena 

300 zł netto / os. 

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% 
ze środków publicznych. 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

w wersji elektronicznej 

UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji. 

Płatność przelewem podstawie faktury w terminie 14 dni po szkoleniu. 

 

Zgłoszenia 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl  

lub poprzez formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 23 marca 2023 r. 

Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza mailowo pracownik Fundacji! 
Ilość miejsc ograniczona. 

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia będzie 
równoznaczny z obciążeniem Państwa kwotą odpłatności za szkolenie. 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia                            
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE 

Najnowsze rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  

27.03.2023 r.  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:   

E-MAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu: 

realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*. 
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez 
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu) 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu 

informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu 
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

DANE DO FAKTURY: 

NABYWCA:  

ADRES:  

NIP:  

ODBIORCA:  

ADRES:  

□ Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl  

 

F u n d a c j a  P o ls k ie j  A k a d e m i i  N a u k   
ul. Spokojna 1, 20-400 Lublin 

Tel. + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl 
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127 

 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć instytucji 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 
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