
SZKOLENIE W FORMULE STACJONARNEJ 

„Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie  

z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – 

szkolenie wprowadzające”  

24 h dydaktyczne 

Szkolenie jest dedykowane osobom rozpoczynającym prace w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

Szczegółowe zagadnienia: 

− profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających 

wystąpienie zjawiska przemocy; 

− zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej 

przemocy, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwość pomocy; 

− etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc    

w rodzinie; 

− przemoc wobec dziecka; 

− przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych;  

− współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych; 

− prawne aspekty przeciwdziałania przemocy  

− rola superwizji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – jako metody 

wsparcia dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie  

gr I 

prowadzący Dariusz Sobieski  Aneta Mikołajczyk  Dariusz Sobieski  Dariusz Sobieski  

terminy 

5.09.2022  

8:30-15:00 

14.09.2022  

8:30-11:30 

14.09.2022  

12:00-15:00 

19.09.2022  

8:30-15:00 

miejsce na terenie Krakowa 

gr II 

prowadzący Dariusz Sobieski  Dariusz Sobieski  Aneta Mikołajczyk  Dariusz Sobieski  

terminy 

6.09.2022  

 8:30-15:00 

14.09.2022 

 8:30-11:30 

14.09.2022  

12:00-15:00 

20.09.2022  

8:30-15:00 

miejsce na terenie Krakowa 

  

 



Dariusz Sobieski - Psycholog, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistą 

uprawnionym do prowadzenia i superwizowania interwencji kryzysowej (certyfikat PTP nr 42). 

Ukończył ponadto psychologię kliniczną oraz studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji 

w warunkach gospodarki rynkowej. Jestem specjalistą w obszarze pomocy osobom doznającym 

przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej. Przeprowadził liczne spotkania superwizyjne i 

szkolenia m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy, pomocy ofiarą 

przestępstw, pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. 

Aneta Mikołajczyk - Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego. Współpracuje w szczególności z jednostką samorządu terytorialnego, Biurem 

Rzecznika Praw Dziecka, Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia”. Udziela porad prawnych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy 

Śródmieście. Prowadzi liczne szkolenia dotyczące prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, praw dziecka m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie , szkolenie prawne 

dla kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także szkolenia dot. 

zagadnień prawnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla służby zdrowia 

oświaty, służ medycznych, kuratorów, policji, seminaria dotyczące praw osób małoletnich, 

Ponadto prowadzi doradztwo prawne dla zespołów interdyscyplinarnych miasta stołecznego 

Warszawy oraz bierze udział w projektach zapewniających pomoc prawną. Jest współautorką 

poradników: „Praktyczny poradnik pomocowy – Stowarzyszenie lambda Warszawa”,  „Wyprawa 

poMoc: poradnik dla osób doznających przemocy”. 

SZKOLENIA W FORMULE ZDALNEJ 

1. „Praca z rodziną w oparciu o procedurę Niebieskie Karty – szkolenie 

obejmujące tematykę szczegółową w obszarze realizacji procedury.”  

16 h dydaktycznych 

 

 Szczegółowe zagadnienia: 

− interwencja w rodzinie – podstawy wszczęcia procedury NK, 

− wieloaspektowa diagnoza sytuacji rodziny – prowadzona w oparciu o działania 

interdyscyplinarne, 

− współdziałanie służb i instytucji w realizacji zadań w ramach procedury NK, 

− określenie sytuacji/aspektów stanowiących o uznaniu występowania w rodzinie zjawiska 

przemocy (wg wskaźników różnych  definicji przemocy w rodzinie), 



− określenie sytuacji/aspektów wykluczających uznanie, że w rodzinie występuje zjawisko 

przemocy, 

− budowanie planu pomocy rodzinie dla każdego członka rodziny z uwzględnieniem jego 

specyficznej sytuacji – potrzeb i zasobów,  

− podział zadań dla poszczególnych służb/instytucji systemu przeciwdziałania przemocy 

z uwzględnieniem zasobów infrastruktury pomocowej w lokalnym środowisku (zasoby 

gminne) i w szerszym obszarze (zasoby powiatu, specyficzne miejsca pomocy w systemie 

oświaty, organizacjach pozarządowych itp.), 

− monitorowanie sytuacji rodziny oraz stanu realizacji przez służby ustalonych działań w 

planie pomocy, 

− modyfikowanie planu pomocy w związku ze zmieniającą się  sytuacją członków rodziny, 

− działania edukacyjne – dot. specyfiki i mechanizmów zjawiska przemocy oraz wspierające 

- w stosunku do osób doświadczających przemocy, 

− działania edukacyjne oraz informacyjne i motywujące do pracy w zakresie zmian 

w funkcjonowaniu w relacjach rodzinnych – w stosunku do osób stosujących przemoc, 

− zamykanie procedury Niebieskie Karty – aspekty wypełniające zmaniona podstaw 

do zamknięcia procedury (ustanie przemocy – zrealizowanie planu pomocy; brak 

zasadności prowadzenia działań), 

− monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz zagrożonych 

przemocą w rodzinie (art. 9b ust. 3 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), 

ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, w których prowadzono i zakończono procedurę 

Niebieskie Karty.  

gr I 

prowadzący Dariusz Sobieski  

terminy 

2.09.2022  

8:30-11:30 

8.09.2022  

8:30-11:30 

16.09.2022  

8:30-11:30 

03.10.2022  

8:30-11:30 

          

gr II 

prowadzący Dariusz Sobieski  

terminy 

2.09.2022  

12:00-15:00 

8.09.2022  

12:00-15:00 

16.09.2022  

12:00-15:00 

03.10.2022  

12:00-15:00 

 

Dariusz Sobieski - Psycholog, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistą 

uprawnionym do prowadzenia i superwizowania interwencji kryzysowej (certyfikat PTP nr 42). 



Ukończył ponadto psychologię kliniczną oraz studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji w 

warunkach gospodarki rynkowej. Jestem specjalistą w obszarze pomocy osobom doznającym 

przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej. Przeprowadził liczne spotkania superwizyjne i szkolenia 

m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy, pomocy ofiarą przestępstw, 

pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. 

 

2. „Praca z dziećmi doświadczającymi przemocy w rodzinie” 

 16 h dydaktycznych 

Szczegółowe zagadnienia: 

− dziecko jako członek rodziny/świadek przemocy  

− dziecko jako osoba, wobec której stosowane są zachowania przemocowe  

− aspekty psychologiczne dziecka krzywdzonego – diagnozowanie,  

− interwencja w rodzinie dot. sytuacji dziecka krzywdzonego – udział dorosłych 

wspierających (członkowie rodziny, osoby bliskie, inne wspierające), 

− kolejno podejmowane działania dla i wobec dziecka: interwencyjne, diagnostyczne, 

określanie planu pomocy, realizacja planu pomocy, 

− rola instytucji w ww. działaniach: interwencyjnych, diagnostycznych, określaniu planu 

pomocy, realizacji planu pomocy ; współdziałanie przedstawicieli instytucji, 

− praca z rodziną, w której jest/są dzieci krzywdzone – działania w stosunku do sprawcy i 

osób wspierających,  

− monitorowanie sytuacji dziecka – relacjonowanie/wymiana informacji między 

przedstawicielami służb i specjalistów w sprawie postępów w funkcjonowaniu dziecka, 

procesie „terapii” (wg określenia w planie pomocy), 

− wpływ relacji w rodzinie na sytuację psychologiczną i prawną dziecka po zamknięciu 

procedury NK – w tym w sytuacjach okołorozwodowych, konfliktowych rodziców  

grupa I 

prowadzący Dariusz Sobieski 

terminy 

07.09.2022  

8:30-11:30 

15.09.2022  

8:30-11:30 

22.09.2022  

8:30-11:30 

04.10.2022  

8:30-11:30 

grupa II 

prowadzący Dariusz Sobieski 

terminy 

07.09.2022 

12:00-15:00 

15.09.2022 

12:00-15:00 

22.09.2022 

12:00-15:00 

04.10.2022 

12:00-15:00 

  



Dariusz Sobieski - Psycholog, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistą 

uprawnionym do prowadzenia i superwizowania interwencji kryzysowej (certyfikat PTP nr 42). 

Ukończył ponadto psychologię kliniczną oraz studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji w 

warunkach gospodarki rynkowej. Jestem specjalistą w obszarze pomocy osobom doznającym 

przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej. Przeprowadził liczne spotkania superwizyjne i szkolenia 

m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy, pomocy ofiarą przestępstw, 

pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. 

  

3. „Wybrane zagadnienia prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie – szkolenie pogłębiające.” 

8 h dydaktycznych  

Szczegółowe zagadnienia: 

− praktyczna realizacja zapisów ustawy, ograniczenia (np. dot. wydawania nakazu 

opuszczenia mieszkania, zakazu zbliżania się, zasady udostępniania dokumentacji, 

instytucjom, osobie doznającej przemocy lub jej przedstawicielowi, osobie podejrzanej 

o stosowanie przemocy), 

− właściwe dokumentowanie działań – zabezpieczenia i obowiązki wynikające  

z RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych),   

− wyzwania w realizacji procedury „Niebieskie Karty” w związku ze szczególnymi 

sytuacjami (np. stan epidemii, obecne zagrożenie bezpieczeństwa Państwa, problem 

uchodźców, inne wpływające na ograniczenia funkcjonowania instytucji i kontaktów z 

osobami zgłaszającymi się po pomoc). 

 

gr I 

prowadzący Aneta Mikołajczyk 

terminy 

25.07.2022  

8:30-11:30 

26.07.2022  

8:30-11:30 

gr II 

prowadzący Aneta Mikołajczyk 

terminy 

25.07.2022  

12:00-15:00 

26.07.2022  

12:00-15:00 

 



Aneta Mikołajczyk - Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego. Współpracuje w szczególności z jednostką samorządu terytorialnego, Biurem 

Rzecznika Praw Dziecka, Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska 

Linia”. Udziela porad prawnych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Śródmieście. 

Prowadzi liczne szkolenia dotyczące prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praw 

dziecka m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie , szkolenie prawne dla kadry kierowniczej 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także szkolenia dot. zagadnień prawnych w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla służby zdrowia oświaty, służ medycznych, kuratorów, policji, 

seminaria dotyczące praw osób małoletnich,  Ponadto prowadzi doradztwo prawne dla zespołów 

interdyscyplinarnych miasta stołecznego Warszawy oraz bierze udział w projektach zapewniających 

pomoc prawną. Jest współautorką poradników: „Praktyczny poradnik pomocowy – Stowarzyszenie 

lambda Warszawa”,  „Wyprawa poMoc: poradnik dla osób doznających przemocy”. 

4. „Działania profilaktyczne – opracowywanie, organizowanie i wdrażanie 

programów profilaktycznych”   

8 h dydaktycznych 

Szczegółowe zagadnienia: 

− zasady, formy, metody, narzędzia prowadzenia lokalnej diagnozy skali zjawiska 

przemocy  w rodzinie,  

− zasady, metody, formy pracy profilaktycznej i edukacyjnej w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

− tworzenie lokalnych programów profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

programów skierowanych do: 

• dzieci i młodzieży,  

• podnoszących kompetencje rodzicielskie w rodzinach zagrożonych zjawiskiem 

przemocy, 

− praca warsztatowa. 

gr I 

prowadzący Jacek Popów 

terminy 

23.08.2022  

8:30-11:30 

30.08.2022  

8:30-11:30 

gr II 

prowadzący Jacek Popów 

terminy 

23.08.2022  

12:00-15:00 

30.08.2022  

12:00-15:00 

 



Jacek Popów  - trener, pedagog resocjalizacyjny, penitencjarysta. Specjalista w obszarze pomocy 

osobom doznającym przemocy w rodzinie, interwent systemowy w rodzinie, interwent kryzysowy. 

Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy, zachowań 

prospołecznych, asertywności, komunikacji interpersonalnej, uzależnień, pracy ze sprawcą przemocy. 

Aktywne metody pracy, doskonałe podejście, profesjonalizm potwierdzony certyfikatami i 

referencjami. Od wielu lat pracuje w punkcie dla ofiar przemocy w rodzinie oraz ze sprawcami 

przemocy wykazującymi różnorodne zaburzenia zachowań i uzależnienia, praktyk w zakresie 

prowadzenia grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, programów korekcyjno-

edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy 

terapeuty i wychowawcy w zakładzie karnym. Aktywne metody pracy, doskonałe podejście, 

profesjonalizm potwierdzony certyfikatami i referencjami. Ponad 15 letnie doświadczenie trenerskie 

w zakresie realizacji szkoleń poświęconych zagadnieniu uzależnień, szkolenia GKRPA związane z 

szeroko pojęta profilaktyką alkoholową (w tym pracy nad motywacją osób uzależnionych do podjęcia 

i podtrzymania leczenia odwykowego), interwencją kryzysową.  

 

5. „Praca z osobami stosującymi przemoc realizowana przez grupy robocze w 

ramach procedury Niebieskie Karty” 

8 h dydaktycznych  

Szczegółowy zakres szkolenia:  

− portret psychologiczny sprawcy przemocy; 

− stereotypy kulturowe wzmacniające/uzasadniające stosowanie zachowań 

agresywnych/przemocowych; 

− mechanizmy stosowania przemocy – władza i kontrola, świadomość emocji, zarządzanie 

emocjami; 

− postawy osób interweniujących i pomagających rodzinie doświadczającej przemocy 

wobec osób stosujących przemoc; 

− motywowanie OSP do podejmowania procesu zmiany – działań terapeutycznych, 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w oparciu; 

− budowanie planu pomocy rodzinie z uwzględnieniem oddziaływań wobec OSP - w oparciu 

o diagnozę sytuacji rodziny, potrzeby i zasoby członków rodziny; 

− uwarunkowania do pracy w oparciu o mediacje, wspólne działania terapeutyczne i 

korekcyjne rodziny; 

− monitoring i wsparcie OSP i członków rodziny w realizacji planu oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych i terapeutycznych; 



− założenia i treści programów korekcyjno-edukacyjnych, miejsca realizacji programów 

gr I 

prowadzący Jacek Popów 

terminy 

22.08.2022  

8:30-11:30 

29.08.2022  

8:30- 11:30 

 

Jacek Popów  - trener, pedagog resocjalizacyjny, penitencjarysta. Specjalista w obszarze pomocy 

osobom doznającym przemocy w rodzinie, interwent systemowy w rodzinie, interwent kryzysowy. 

Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy, zachowań 

prospołecznych, asertywności, komunikacji interpersonalnej, uzależnień, pracy ze sprawcą przemocy. 

Aktywne metody pracy, doskonałe podejście, profesjonalizm potwierdzony certyfikatami i 

referencjami. Od wielu lat pracuje w punkcie dla ofiar przemocy w rodzinie oraz ze sprawcami 

przemocy wykazującymi różnorodne zaburzenia zachowań i uzależnienia, praktyk w zakresie 

prowadzenia grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, programów korekcyjno-

edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy 

terapeuty i wychowawcy w zakładzie karnym. Aktywne metody pracy, doskonałe podejście, 

profesjonalizm potwierdzony certyfikatami i referencjami. Ponad 15 letnie doświadczenie trenerskie 

w zakresie realizacji szkoleń poświęconych zagadnieniu uzależnień, szkolenia GKRPA związane z 

szeroko pojęta profilaktyką alkoholową (w tym pracy nad motywacją osób uzależnionych do podjęcia 

i podtrzymania leczenia odwykowego), interwencją kryzysową.  

 


