Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Warszawa, 7 marca 2017 r.

ZAPROSZENIE
do udziału w seminarium
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ma przyjemność
zaprosić na seminarium pt.:

„Wykorzystanie aktualnych przepisów prawa karnego w działaniach na
rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie”

Nie ulega wątpliwości, że ostatnich kilkanaście miesięcy to czas wielu zmian legislacyjnych. W prawie
wprowadzane są coraz to nowe rozwiązania ale nie jest łatwo za nimi nadążyć. Dlatego serdecznie
zapraszamy Państwa do spotkania z prawnikiem-praktykiem, który nie tylko zna aktualne przepisy
ale także stosuje je w codziennej pracy.
Celem seminarium jest wyposażenie uczestników w wiedzę pozwalającą na efektywniejsze
wykonywanie obowiązków zawodowych, skuteczniejsze oddziaływanie na osobę stosującą
przemoc, inicjowanie postępowań przed odpowiednimi organami oraz formułowanie pism
procesowych, w szczególności zawiadomień o przestępstwie i zażaleń na postawienia o odmowie
wszczęcia bądź umorzeniu postępowania. Przekazywana wiedza może być także wykorzystywana
w pracy z osobą doznającą przemocy w ramach zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej,
w szczególności informowania jej o przysługujących uprawnieniach i pomocy w efektywnej ich
realizacji.
Podczas seminarium poruszone zostaną następujące zagadnienia:



Omówienie przestępstw z udziałem przemocy w rodzinie ściganych na gruncie Kodeksu
karnego;
Założenia znowelizowanej procedury karnej – Przyśpieszenie, uproszczenie
i odformalizowanie postępowania. Wzmocnienie zasady prawdy materialnej oraz gwarancji
procesowych stron, w szczególności pokrzywdzonego. Omówienie art. 2, 167 i 366 kk;
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Omówienie zasad mieszanego procesu karnego. Aktywność sądu i stron w poszukiwaniu
dowodów. Podstawy prawa dowodowego. Rodzaje dowodów i ich wartość w sprawach
o przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie. Rola dowodów prywatnych. Sposób
przeprowadzania dowodów w postępowaniu przygotowawczym i sądowym. Omówienie
artykułu 168a kpk;
Rola pełnomocnika pokrzywdzonego przemocą domową. Zasady przyznawania pomocy
prawnej z urzędu i sposoby ustanawiania pełnomocnika obowiązujące od 15 kwietnia 2016
r.;
Zaskarżanie postanowień o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu postępowania. Tryb
wydawania w/w decyzji procesowych w dochodzeniu i śledztwie. Problem możliwości
zaskarżania postanowień przez zespół interdyscyplinarny. Wymogi formalne zażalenia. Tryb
rozpoznawania zażaleń na postanowienie o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu
postępowania;
Zasady stosowania środków zapobiegawczych wobec sprawcy przemocy domowej.
Podstawy zatrzymania - art. 244 § 1a i 1b kk. Nowe zasady orzekania nakazu opuszczenia
lokalu – art. 275 b kpk. Omówienie oddania pod dozór Policji sprawcy przemocy domowej
i możliwości, jakie daje ten środek;
Przebieg rozprawy. Brak obowiązku stawiennictwa oskarżonego i konsekwencje jego
niestawiennictwa. Przebieg postępowania apelacyjnego. Konsensualne sposoby zakończenia
postępowania i problem ich stosowania w postępowaniu wobec sprawcy przemocy
w rodzinie;
Sugestie dla podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w zakresie
inicjowania postępowań karnych i dokumentowania podejmowanych czynności;
Założenia znowelizowanego kodeksu karnego. Nowelizacja katalogu kar środków karnych
i środków probacyjnych, w szczególności wobec sprawcy przemocy domowej;
Omówienie trybu orzekania nakazu opuszczenia lokalu oraz zakazu zbliżania się sprawcy do
pokrzywdzonego przemocą domową (możliwość orzekania tych instytucji, jako środków
karnych bądź probacyjnych);
Definicja procedury niebieskie karty dla przypomnienia. treść paragrafu 2 rozporządzenia w
sprawie procedury niebieskie karty – wszczęcie procedury i jego udokumentowanie. Treść
§ 8 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”;
Zasada dokumentacji wszelkich działań w toku procedury „NK” - § 10 Rozporządzenia. Forma
czynności w ramach procedury „NK”. Co powinna zawierać dokumentacja czynności „NK”.
Wymogi formalne dokumentacji;
Dokumentacja nieskutecznych czynności w ramach procedury;
Zalecenia w prowadzeniu bieżącej dokumentacji NK;
Problem zakończenia procedury NK – forma, organ dokonujący zakończenia procedury,
sytuacje uprawniające do zakończenia. Problemy związane ze zmianą postawy osoby
doznającej przemocy – brak woli dalszego uczestnictwa, ochrona sprawcy, unikanie kontaktu
z ZI/GR;



Prognozowane kierunki zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
i procedurze „Niebieskie Karty” oraz w ustawie o Policji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Prowadzenie seminarium:
Adam Grochoła - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie –
Skłodowskiej w Lublinie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach (13 lat stażu pracy). Członek
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta
i Gminy w Słubicach. Od 2012 r. Prowadzi szkolenia dla podmiotów wykonujących zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz
Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Termin seminarium: 25 kwietnia 2017 r.
Czas szkolenia: godz. 10.00 – 16.00

Cena szkolenia:
200 zł od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, barek
kawowy)
Miejsce szkolenia:
Siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4, Warszawa (okolice Muzeum Powstania Warszawskiego).

Prosimy o nadsyłanie ankiet zgłoszeniowych do dnia 11 kwietnia 2017 r.
(jedną wybraną drogą) na adres:
 w wersji elektronicznej na adres e-mail: p.kleminska@niebieskalinia.org
 pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa - z dopiskiem „Seminarium”
Po tym terminie otrzymacie Państwo informację o sposobie dokonania płatności.
UWAGA! Prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania
do udziału w seminarium ze strony Stowarzyszenia „Niebieska Linia“, tj. po 11 kwietnia 2017 r.

Informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu
zgłoszeniowym.
Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decydować będzie
kolejność zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobą koordynującą organizację seminarium (Paula
Klemińska, e-mail: p.kleminska@niebieskalinia.org, tel. 881-711-107 czynny od poniedziałku do
piątku w godzinach 9.00-16.00) lub z biurem Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (tel. 22 499-37-33,
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00).
Zachęcamy do udziału w seminarium!

Paula Klemińska
Koordynatorka seminariów szkoleniowych
Stowarzyszenie „Niebieska Linia”

