
ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

22 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. Z tej okazji Wolters Kluwer Polska wraz Fundacją Pomocy 
Ofiarom Przestępstw zapraszają na bezpłatne szkolenie online „Prawa pokrzywdzonych – gdzie szukać pomocy?”. 

Webinar odbędzie się 22 lutego o  godz. 10.00, a  jego prelegentem będzie ceniony ekspert Grzegorz Wrona – adwokat 
i certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie kierujemy do osób, które na co dzień pomagają ofiarom przestępstw i chcą rozwinąć swoją wiedzę nt. przepisów 
i  mechanizmów wsparcia. Zapraszamy m.in. sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz pracowników ośrodków pomocy 
społecznej i organizacji pozarządowych.

Webinar poprowadzi:
Grzegorz Wrona – doktor nauk prawnych, adwokat, certyfikowany specjalista z  zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie; konsultant w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Okręgowym Ośrodku 
Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Warszawie, certyfikowany superwizor z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.
 Serdecznie zapraszamy! 
 Zespół Wolters Kluwer Polska

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. • ul. Przyokopowa 33 • 01-208 Warszawa Infolinia 801 04 45 45 • 22 535 88 00 • email: PL-poczta@wolterskluwer.com • www.wolterskluwer.pl

Prawa pokrzywdzonych  
– gdzie szukać pomocy

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE   KLIKNIJ TUTAJ

Prawa osoby pokrzywdzonej 
w postępowaniu karnym.

Identyfikacja potrzeb osób 
pokrzywdzonych.

Miejsca, w których osoba pokrzywdzona 
może uzyskać bezpłatną pomoc.

Pomoc państwa dla osób  
pokrzywdzonych w celu zminimali-
zowania skutków przestępstwa.

Program szkolenia:

 22 lutego 2022 r.    10:00Bezpłatne szkolenie online

1 2

3 4

Organizatorami szkolenia są Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz jej fundator Wolters Kluwer Polska.

https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/prawa-pokrzywdzonych-gdzie-szukac-pomocy,2137.html?utm_source=izby&utm_medium=mail&utm_campaign=WKPL_LEG_ACQ_LKP-WEB-ACT-pomoc-pokrzywdzonym-02-22_LFM/PRX0122001_PON005&utm_term=web&utm_content=mail
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Grzegorz Wrona – doktor nauk praw-
nych, adwokat, certyfikowany spe-
cjalista z  zakresu przeciwdziałania 
przemocy w  rodzinie; konsultant 
w  Warszawskim Ośrodku Interwen-
cji Kryzysowej oraz w  Okręgowym 

Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 
w  Warszawie, certyfikowany superwizor z  zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Serdecznie zapraszamy! 
 Zespół Wolters Kluwer Polska
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