
 

        
    PROGRAM SZKOLENIA 
 
 

Szkolenie dla Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych  
 
Szkolenie: one-line. 
Termin szkolenia: 3-4 października 2022 r. 
Czas trwania szkolenia: 10:00 -14:45 
Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych. 

 
 3 października 2022 r.  

 
       10:00 – 12:15 Prowadząca: Liliana Krzywicka 
 
Ochrona osób doznających przemocy w rodzinie z uwzględnieniem perspektywy 
psychologicznej. 

 
1. Bezpieczeństwo jako priorytet w pracy z osobami doznającymi przemocy. 

       a) znaczenie strategii interwencyjnych i działań prawnych w zapewnianiu  
       bezpieczeństwa; 
       b) działania interwencyjne, a ryzyko wtórnej wiktymizacji; 
       c) bezpieczeństwo w aspekcie psychologicznym - kierunki pracy i rola postaw osób  
       pomagających. 
       2. Praca z osobami doznającymi przemocy: 
       a) odzyskiwanie poczucia wpływu i kontroli; 
       b) łagodzenie i "leczenie" skutków doznawania przemocy. 

 
12:15 – 12:30 Przerwa 
 
12:30 – 14:45 Prowadzący: Michał Lewoc 
 

Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie w świetle uwarunkowań prawno-
karnych. 

 
1. Wybrane przepisy aktów prawno-karnych dotyczących oddziaływania na osoby stosujące 

przemoc w rodzinie. 
2. Działania i praktyka organów ścigania (Policji oraz Prokuratury) w zakresie oddziaływania 

na osoby stosujące przemoc w rodzinie, w szczególności izolacji od osób 
pokrzywdzonych, w postaci stosowania środków zapobiegawczych.  

3. Działania oraz orzecznictwo sądów powszechnych wobec osób stosujących przemoc,  
w szczególności w zakresie środków zapobiegawczych, a następnie kar, środków karnych 
i oddziaływań probacyjnych.  



 

4. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie jako 
szansa na zmianę postaw i zachowań. 

 

 4 października 2022 r.  
 
10:00 – 12:15 Prowadzący: Grzegorz Wrona  

 
Ochrona osób doznających przemocy w rodzinie w świetle prawa.  

 
1. Odizolowanie sprawcy przemocy w rodzinie od osoby dotkniętej przemocą w trybie: 
a) ustawy o Policji i Żandarmerii Wojskowej; 
b) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 
c) Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. 
2. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zgodnie z projektem  
z 29 września 2021 r.: 
a) przemoc domowa; 
b) zmiana sposobu funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych; 
c) zmiany w możliwości zgłaszania przemocy domowej.  
 
12:15 – 12:30 Przerwa 
 
12:30 – 14:45 Prowadzący: Piotr Wojnowski 
 

Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie z uwzględnieniem perspektywy 
psychologicznej. 

 
1. „Charakterystyka” osoby stosującej przemoc uwzględniający kontekst społeczno-

kulturowy, przekonania na temat ról społecznych, aspekty neurobiologiczne oraz 
doświadczenia  
z bezpośrednich kontaktów terapeutycznych.  

2. Specyficzny model komunikowania się osoby stosującej przemoc: wprowadzenie 
teoretyczne, przykłady, ćwiczenie.  

3. Wyzwania, którym potrzebują sprostać specjaliści nawiązując i utrzymując kontakt  
z osobą stosującą przemoc.  

 
REGULAMIN SZKOLENIA!!! 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Pani Iwony Matysiak – głównego 
specjalisty na adres e-mail:  iwona.matysiak@kcpu.gov.pl  

w terminie do dnia 16 września 2022 r. 
 

WAŻNE!!! 
 

 Liczba miejsc ograniczona (80 miejsc szkoleniowych). O udziale w szkoleniu decyduje 
kolejność zgłoszeń.  

 W szkoleniu mogą brać udział jedynie osoby wchodzące w skład Zespołów 
Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Po jednej osobie z instytucji. 

 Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

mailto:iwona.matysiak@kcpu.gov.pl


 

 Zakwalifikowanie się do szkolenia następuje na podstawie przesłanego potwierdzenia z KCPU 
na wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. 

 Do osób zakwalifikowanych na szkolenie, na kilka dni przed szkoleniem zostanie przesłany 
link (platforma ZOOM) z możliwością zalogowania się w dniu szkolenia i uczestniczenia  
w szkoleniu w formie on-line. 

 Zaświadczenia ze szkolenia zostaną przesłane do uczestników najpóźniej do dnia  
31.12.2022 r. za pośrednictwem poczty na wskazany w formularzu adres miejsca 
zatrudnienia. Zaświadczenie ze szkolenia otrzyma jedynie osoba zakwalifikowana przez KCPU 
do szkolenia. 

 W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Iwoną Matysiak pod nr tel. 22/250-63-49. 

 
 

Prowadzący szkolenie: 

 
 

 Grzegorz Wrona - doktor nauk prawnych, adwokat, certyfikowany specjalista  
i superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, autor komentarza  
do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, konsultant w Warszawskim 
Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 
 

 Liliana Krzywicka - psycholog, socjolog, superwizor w zakresie interwencji kryzysowej 
PTP i specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ 
PTP , specjalizuje się w problematyce kryzysu, traumy, przemocy  i zaburzeń więzi. 
 

 Michał Lewoc - sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy, doktor nauk prawnych. Przez 
wiele lat pełnił funkcję Naczelnika Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w  Rodzinie w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Współtwórca systemu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. Certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie I i II 
kadencji. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzedniej kadencji. Członek Rady 
ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy byłym Ministrze Sprawiedliwości. Autor 
ponad 30 artykułów, wykładowca i prelegent na ponad 100 szkoleniach, 
konferencjach i seminariach z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2017 
r. obronił doktorat na Uniwersytecie Łódzkim z wyróżnioną pracą doktorską pt. 
„Kryminologiczna ocena orzecznictwa sądowego w sprawach dotyczących przemocy 
w rodzinie”. W chwili obecnej orzeka w Sądzie Rejonowym w Legnicy w Wydziale 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 
 

 Piotr Wojnowski - psycholog, profilaktyk uzależnień behawioralnych, specjalista  
i superwizor pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowany 
przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener 
Treningu Zastępowania Agresji – ART certyfikowany przez Instytut Amity,  mediator  
w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. 


