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NOWELIZACJA



SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z obszernymi zmianami w obszarze przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, zapraszamy Państwa do udziału w praktycznym szkoleniu, podczas,
którego zmiany te zostaną omówione. 

Szkolenie wynika z potrzeby przygotowania członków zespołów
interdyscyplinarnych i grup roboczych do realizacji zadań w zakresie nowych
uprawnień, wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o
zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw.

Ustawa wprowadza wiele zmian do porządku prawnego, które to zmiany
mają za zadanie ochronę osób doznających przemocy w rodzinie. Są to
największe od lat zmiany w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przygotowany program zapewni Państwu zdobycie kompletnej, wartościowej
wiedzy a także przygotowanie do wykorzystania nowych instrumentów w
Państwa codziennej pracy.

Nowe przepisy wchodzą w życie 30 listopada 2020 r.



Zgodnie z przepisami ww. ustawy, dla stworzenia skutecznego systemu ochrony osób
dotkniętych przemocą w rodzinie, wprowadza się odrębne postępowania sądowe w
sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz  o zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego
bezpośredniego otoczenia.

Na mocy ww. ustawy przyznano nowe, szerokie uprawnienia Policji i Żandarmerii
Wojskowej – wydawanie natychmiastowych nakazów opuszczenia mieszkania i jego
bezpośredniego otoczenia oraz o zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego
otoczenia. Nakazy wydane przez Policję lub Żandarmerię będą obowiązywały 2 tygodnie. Sąd
będzie mógł je wydłużyć. 

Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.
Do procedury Niebieskiej Karty włącza Żandarmerię Wojskową.



               ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do członków zespołów
interdyscyplinarnych i grup roboczych - do wszystkich
przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację
procedury Niebieskiej Karty:

pracowników ośrodków pomocy społecznej,
funkcjonariuszy Policji,
Żandarmów Wojskowych,
przedstawicieli oświaty,
pracowników ochrony zdrowia,
członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
przedstawicieli organizacji pozarządowych,
kuratorów sądowych.



kompleksowe omówienie wprowadzonych zmian
praca na case study
materiały ze szkolenia
certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
wygodna forma: szkolenie on-line
wymiana doświadczeń zawodowych
trener z doświadczeniem praktycznym z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU



INOFRMACJE

Terminy

30.11.2020

07.12.2020

15.12.2020

Forma szkolenia

szkolenie - on line

Cena

350,00 zł
brutto

Szkolenie w formie on-line; odbywać się będzie za 
 pośrednictwem platformy internetowej Microsoft Teams



Lidia Makarska - radca prawny, mediator, trener. Doświadczony pełnomocnik
procesowy - od ponad 10 lat prowadzi liczne sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Konsultant w ramach Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – Pogotowia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie. Powołana do zespołu ekspertów, których zadaniem jest
opracowanie wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla
województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026. Na co dzień współpracuje z
podmiotami z obszaru pomocy społecznej.

Prowadzi szkolenia dla sektora publicznego, szkolenia dla instytucji pomocy
społecznej, w szczególności dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup
roboczych, instytucji zaangażowanych w realizację procedury Niebieskiej Karty,
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz placówek oświatowych. Prelegent
konferencji, realizator projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

NOTATKA TRENERSKA



KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
LIDIA MAKARSKA

ul. Generała Franciszka Kleeberga 2,
85-791 Bydgoszcz, 

ADRES 

kontakt@makarska-kancelaria.pl
www.makarska-kancelaria.pl

KONTAKT

kom. 603 801 618
kom. 737 874 614

TELEFON


