
Nazwa szkolenia: Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Informacja ogólna: 

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy osób pracujących  

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie prawnych aspektów 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Termin i miejsce 

realizacji: 

Szkolenie stacjonarne – sala szkoleniowa na terenie miasta Katowice – lokalizacja  

w trakcie uzgodnień  

 

termin realizacji: 27 – 29 września 2021 roku 

Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć. 

rejestracja: 8.00, rozpoczęcie: 8.30  

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 2020 r., poz. 218 ze zm.), aktów wykonawczych  

do ustawy oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok, 

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

najczęściej dochodzi w rodzinie, 

− podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego, opiekuńczego oraz cywilnego korelujące ze 

sprawami dotyczącymi przemocy w rodzinie i wykonywania władzy rodzicielskiej, 

− zagadnienia prawne związane z nakazami opuszczenia mieszkania przez osobę 

stosującą przemoc w rodzinie, 

− 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 wystąpienia przemocy  

w rodzinie, 

− kwestie związane z ochroną danych osobowych w sprawach dotyczących 

przeciwdziałania przemocy. 

Informacje 

organizacyjne: 

Szkolenie obejmuje 24 godziny dydaktyczne. 

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 

70% godzin szkoleniowych.  

 

Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu usługę dydaktyczną, materiały dydaktyczne 

oraz catering. 

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia. 

Trener: 
Aneta Mikołajczyk – Ośrodek Psychoprofilaktyki NOWA PERSPEKTYWA, Centrum 

Profilaktyki i Reedukacji Atelier 

Dodatkowych 

informacji udziela: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie 

tel.: 32/ 730 68 91 

e-mail: opa@rops-katowice.pl  

 

mailto:opa@rops-katowice.pl

