
 
 

Cel szkolenia: 

 

Celem szkolenia jest 

podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa osobistego 

pracowników socjalnych podczas 

wykonywania czynności 

zawodowych. Zależy nam na 

poszerzeniu wiedzy 

pracowników socjalnych na 

temat bezpieczeństwa pracy 

socjalnej, a także na 

wypracowaniu odpowiednich 

rozwiązań w pracy socjalnej w 

sytuacji stresowych.  

Wyróżnia nas fakt, iż 

prowadzone przez nas szkolenia 

umożliwia nabycie umiejętności 

stosowania podstawowych 

technik samoobrony oraz 

zachowania się w sytuacjach 

zagrożenia. 

 

Adresaci: 

 

Pracownicy socjalni zatrudnieni 

w: 

- Ośrodku Pomocy Społecznej; 

- Centrum Usług Społecznych, o 

którym mowa w ustawie z dnia 

19 lipca 2019 r. o realizowaniu 

usług społecznych przez centrum 

usług społecznych; 

- Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie  

- Wszyscy zainteresowani ową 

tematyką. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE OTWARTE  

 

KROSNO 16-18 LISTOPADA 2022 r. 

 

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

PODCZAS WYKONYWANIA ZADAŃ – 

 SZKOLENIE Z ELEMENTAMI SAMOOBRONY 
 

 

Zgodnie z art. 121 ust. 2c ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 r. 

poz. 2268 z późn.zm.), pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku 

pomocy społecznej, centrum usług społecznych, o którym mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez 

centrum usług społecznych, lub w powiatowym centrum pomocy 

rodzinie ma prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa 

osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych. Szkolenia 

przeprowadza pracodawca co najmniej raz na 2 lata. 

 

PROGRAM:  

 

I DZIEŃ - ZAJĘCIA TEORETYCZNE 

16 LISTOPADA 2022 R.-  GODZ. 9.00 - 13.00 

 

1. Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć. / 

2. Obrona konieczna.  

3. Przekroczenie granic obrony koniecznej -  odpowiedzialność 

karna. 

4. Sposoby radzenia sobie stresem w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy.   

5. Przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym i zapobieganie 

eskalacji przemocy w sytuacji kryzysowej.  

 

II DZIEŃ - ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

17 LISTOPADA 2022 R. -  GODZ. 9.00 - 15.00 

 

1. Obrona przed uchwytami i uwolnienie z uchwytów - różne 

kombinacje.  

2. Techniki deeskalacyjne w komunikacji z klientem pomocy 

społecznej.  

3. Techniki bezpiecznego, kontrolowanego upadku.  

 

III DZIEŃ - ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

18 LISTOPADA 2022 R. -  GODZ. 9.00 - 15.00 

 

1. Obrona przed ciosem - różne warianty.  

2. Obrona w sytuacjach nietypowych - obrona przed duszeniem w 

parterze, uwolnienie z trzymania <parter>, uwolnienie z 

trzymania <ściana>.  

3. Obrona przed osobnikiem uzbrojonym w niebezpieczne 

przedmioty np. nóż, pałkę i inne nietypowe przedmioty. 

 



 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

Termin: 

16-18 listopada br. 

 

16.11.2022 R.-  GODZ. 9.00 - 13.00 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE 

 

17.11.2022 R.-  GODZ. 9.00 - 15.00 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

 

18.11.2022 R.-  GODZ. 9.00 - 15.00 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący:  

 

Wykwalifikowani i legitymizujący się państwowymi uprawnieniami 

instruktorzy samoobrony, wieloletni trenerzy pszczyńskiej sztuki walki, 

posiadający doświadczenie w pracy z ludźmi, realizujący szeroko 

rozumiane zajęcia i kursy samoobrony. 

 

Cena: 920 zł netto/os*  

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków 

publicznych.  

 

Cena obejmuje:  

• 18 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne – 4 godz. , 

zajęcia praktyczne – 14 godz.; 

• materiały szkoleniowe; 

• lunch;  

• przerwy kawowe; 

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 

 

Zgłoszenie proszę przekazywać poprzez rejestrację online –  

dostępna pod każdym tematem szkolenia 

 

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie równoznaczne 

z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia. 

 

 

 

 

WAŻNE !!!  

Na zajęcia praktyczne należy przyjść w stroju 

sportowym. 
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