
 
 

Regulamin uczestnictwa w superwizji i szkoleniach specjalistycznych 
dedykowanych członkom gminnych zespołów interdyscyplinarnych, 

 realizowanych na terenie gminy, 
 a organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie  

w ramach działań własnych z dofinansowaniem Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego 

 
 

 
§1  

Postanowienia ogólne  
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w superwizji i szkoleniach 
specjalistycznych organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Krakowie (ROPS) w ramach działań własnych z udziałem dofinansowania ze 
środków otrzymanych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwanych dalej 
superwizją i szkoleniami specjalistycznymi. 

2. Superwizja oraz szkolenia specjalistyczne dedykowane są członkom zespołów 
interdyscyplinarnych (zwanych dalej ZI) z terenu województwa małopolskiego. ROPS 
podpisze Porozumienia z gminami, z których zespoły interdyscyplinarne zostaną 
zakwalifikowane do udziału w superwizji i szkoleniach specjalistycznych, regulujące 
zasady współdziałania w obszarze ich realizacji. Wzór porozumienia stanowi 
załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Superwizja realizowana będzie: 
1) dla każdej grupy w ciągu 6 spotkań, każde spotkanie odbywać się będzie  

w wymiarze 4 godzin dydaktycznych,  
2) w zakresie obejmującym w szczególności omawianie aspektów związanych  

z realizacją procedury „Niebieskie Karty”, w tym m. in.  analiza własnych reakcji, 

dbanie o swoje bezpieczeństwo i komfort – granice w relacji z klientem, 

ograniczenia: klienta, własne, instytucjonalne, etyczne aspekty pracy.  

4. Szkolenia specjalistyczne realizowane będą: 

1) w łącznym wymiarze 24 godzin dydaktycznych,  

2) w specjalistycznej tematyce związanej z realizacją procedury „Niebieskie Karty”, 

która ustalona zostanie w oparciu o zapotrzebowanie określone przez członków 

zespołów interdyscyplinarnych - uczestników superwizji oraz rekomendacje 

przygotowane przez prowadzącego spotkania superwizyjne.  

5. Superwizja i szkolenia specjalistyczne realizowane będą na terenie gminy, z ramienia 

której zgłoszenia dokonał zespół interdyscyplinarny.  

6. Regulamin określa w szczególności:  
1) kryteria uczestnictwa w superwizji i szkoleniach,  
2) zasady rekrutacji uczestników superwizji i szkoleń, 
3) zasady organizacji superwizji i szkoleń specjalistycznych,  
4) zasady rezygnacji z uczestnictwa w superwizji i szkoleniach specjalistycznych.  

7. Zespół Działu Polityki Społecznej ROPS odpowiedzialny jest za organizację, 
superwizji i szkoleń specjalistycznych w tym za:  
1) przygotowanie superwizji i szkoleń,  
2) promocję usług wśród grupy docelowej, 
3) prowadzenie naboru uczestników superwizji i szkoleń specjalistycznych,  
4) monitorowanie przebiegu superwizji i szkoleń, jak również frekwencji uczestników.  



 
 

8. Uczestnik superwizji i szkoleń specjalistycznych, zwany dalej Uczestnikiem, jest 
zobowiązany do podania prawdziwych informacji w dokumentach przedstawianych  
w związku z uczestnictwem w superwizji i szkoleniach specjalistycznych 
organizowanych przez ROPS. 

 
§2  

Kryteria uczestnictwa  
 

Uczestnikiem superwizji/szkoleń specjalistycznych może być wyłącznie osoba, która: 
1) jest członkiem zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, o których mowa  

w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
2) została skierowana do udziału w superwizji i szkoleniach specjalistycznych przez 

Przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, 
3) akceptuje Regulamin,  
4) złożyła kompletny, czytelnie wypełniony, podpisany formularz zgłoszeniowy, 
5) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 
§3 

Zasady rekrutacji 
 

1. Informacja o superwizji oraz szkoleniach specjalistycznych, skierowana zostanie 
bezpośrednio do wszystkich małopolskich gmin za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, ponadto zamieszczona zostanie na stronie internetowej 
www.rops.krakow.pl. 

2. Każdorazowo zgłoszenie członka zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej 
poprzedzone musi zostać przesłaniem skierowania Przewodniczącego ZI kierującego 
zainteresowane osoby do udziału w superwizji i szkoleniu specjalistycznym. Wzór 
skierowania na superwizje stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, wzór skierowania 
na szkolenia specjalistyczne stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.  

3. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego zainteresowani udziałem w superwizji  
i szkoleniach specjalistycznych spełniający wszystkie warunki określone w § 2  
pkt. 1,3 i 5, którzy jednocześnie zostali skierowani na superwizje i szkolenie 
specjalistyczne przez Przewodniczącego ZI mogą zgłaszać swój udział poprzez 
wypełnienie i przesłanie do ROPS skanu uzupełnionego formularza. Wzór formularza 
zgłoszeniowego na superwizje stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, wzór 
formularza zgłoszeniowego na szkolenia specjalistyczne stanowi załącznik nr 5 do 
Regulaminu.  

4. Skierowanie, o którym mowa w ust. 2 oraz formularz zgłoszeniowy o którym mowa  
w ust. 3 należy przesłać łącznie na adres poczty elektronicznej wskazany w informacji 
o superwizji oraz szkoleniach specjalistycznych.  

5. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające kompletne, prawidłowo 
wypełnione i podpisane formularze, w tym .  

6. W procesie rekrutacji do udziału w superwizji i szkoleniach specjalistycznych brane 
pod uwagę będą następujące kryteria:  
1) stosunek liczby członków ZI zgłoszonych w procesie rekrutacji do ogólnej liczby 

członków ZI w danej gminie, 
2) liczba „Niebieskich Kart” prowadzonych przez ZI w ciągu całego roku 

poprzedzającego datę zgłoszenia w stosunku do liczby mieszkańców gminy, 
3) kolejność zgłoszeń (dzień, godzina, minuta). 

7. W przypadku dużego zainteresowania udziałem w superwizji (liczba formalnie 

poprawnych zgłoszeń przekraczająca liczbę zespołów interdyscyplinarnych 



 
 

przewidzianych do udziału w superwizji) do udziału kwalifikuje się ZI, który zgodnie z 

wymieniona kolejnością:  

1) jest Laureatem w Konkursie „Przeciw Przemocy” na najlepsze działania 

prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki 

administracji samorządowej na szczeblu gminnym, powiatowym oraz organizacje 

pozarządowe, 

2) został wyróżniony w Konkursie „Przeciw Przemocy”, lub 

3) złożył zgłoszenie do Konkursu „Przeciw Przemocy”. 

8. W przypadku dużego zainteresowania udziałem w superwizji (liczba formalnie 
poprawnych zgłoszeń przekraczająca liczbę zespołów interdyscyplinarnych 
przewidzianych do udziału w superwizji) do udziału kwalifikuje się ZI:  
1) który dotychczas nie korzystał z superwizji dedykowanej całemu zespołowi 

interdyscyplinarnemu, 
2) którego przynajmniej 60% członków nie korzystało do tej pory z superwizji  

w obszarze pracy z rodzinami uwikłanymi w przemoc. 
9. W przypadku zrekrutowania większej albo mniejszej liczby zespołów 

interdyscyplinarnych niż przewidywana przez realizatora liczba miejsc, uczestnikiem 
superwizji może zostać: 
1) w pierwszej kolejności - złożyły formularz zgłoszeniowy w terminie ustalonym 

przez zespół Działu Polityki Społecznej ROPS wskazanym w piśmie informującym  
o realizowanym superwizji i szkoleń specjalistycznych oraz w informacji na stronie 
internetowej www.rops.krakow.pl. oraz spełniają warunki udziału w superwizji  
i szkoleniach specjalistycznych, ale nie zakwalifikowały się do udziału ze względu 
na przyjęte kryteria rekrutacji;  

2) złożyły formularz zgłoszeniowy po terminie ustalonym przez zespół Działu Polityki 
Społecznej ROPS wskazanym w piśmie informującym o realizowanej superwizji  
i szkoleniach specjalistycznych oraz spełniają warunki udziału w superwizji 
szkoleniach specjalistycznych. 

10. Informacja o zakwalifikowaniu zespołu interdyscyplinarnego do udziału w superwizji  
i szkoleniach specjalistycznych, przekazana będzie drogą elektroniczną lub 
telefonicznie wyłącznie Przewodniczącym ZI, które zostały zakwalifikowane do 
udziału w superwizji oraz szkoleniach specjalistycznych.  
 
 
 

§4 
Zasady organizacji superwizji i szkoleń specjalistycznych 

 
1. Każda superwizja odbywa się:  

1) w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w przedziale czasowym między 8:00  
a 16:00,  
2) na terenie gminy, która została zakwalifikowana do udziału w superwizji  
i szkoleniach specjalistycznych,  
3) w grupach maksymalnie 12- osobowych, 
4) w trakcie 6 spotkań 4-godzinnych (1 godzina = 45 minut), wraz z jedną 15 
minutową przerwą 

2. Każde szkolenie specjalistyczne odbywa się:  
1) w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w przedziale czasowym między 8:00  

a 16:00,  



 
 

2) na terenie gminy, która została zakwalifikowana do udziału w superwizji  
i szkoleniach specjalistycznych,  

3) w grupach maksymalnie 20-osobowych,  
4) w trakcie 3 dni szkoleniowych, w wymiarze 8 godzin dydaktyczne każde,  

wraz z dwoma 10-minutowymi przerwami. 
3. Realizacja superwizji i szkoleń specjalistycznych dla zespołów interdyscyplinarnych 

jest bezpłatna. Superwizora oraz trenerów zapewnia ROPS.  
4. Sale na spotkania superwizyjne oraz szkolenia, odbywające się na terenie gminy oraz  

ewentualny catering zapewnia gmina.  
5. Każdy uczestnik szkoleń specjalistycznych otrzymuje materiały szkoleniowe.  
6. Każdy uczestnik superwizji i szkoleń specjalistycznych otrzymuje zaświadczenie  

o jego ukończeniu. 
7. Każdy uczestnik superwizji lub szkoleń specjalistycznych ma obowiązek:  

1) dostarczyć oryginał formularza zgłoszeniowego najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
superwizji/szkolenia specjalistycznego, na które został zakwalifikowany,  

2) regularnie, punktualnie i aktywnie uczestniczyć w superwizji/szkoleniach 
specjalistycznych, 

3) każdorazowo potwierdzać obecność na liście uczestników superwizji/szkolenia 
specjalistycznego,  

4) na zakończenie superwizji/szkoleń specjalistycznych wypełnić ankietę 

ewaluacyjną, 

5) informować koordynatora superwizji/szkoleń specjalistycznych o planowanej 
nieobecności na 2 dni robocze przed terminem superwizji/szkolenia 
specjalistycznego,  

6) informować zespół Działu Polityki Społecznej ROPS o zmianie danych osobowych  
i adresowych.  

8. W przypadku superwizji usprawiedliwione nieobecności uczestnika z powodu 
wystąpienia zdarzeń losowych mogą objąć maksymalnie 20% zaplanowanych godzin 
superwizji/szkoleń specjalistach. 
 

 
 
 

§5 
Zasady rezygnacji członków ZI z uczestnictwa w superwizji/szkoleniu 

specjalistycznym 
 

1. Członek ZI może zrezygnować z superwizji/szkolenia specjalistycznego bez żadnych 
konsekwencji w terminie do 3 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w informacji o naborze na 
superwizję lub szkolenia specjalistyczne. 

2. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem 
superwizji/szkolenia specjalistycznego Przewodniczący ZI zgłaszający uczestnika jest 
zobowiązany zapewnić zastępstwo innego członka ZI, spełniającego wszystkie 
kryteria naboru. Rezygnację i wypełniony formularz zgłoszeniowy nowej osoby 
Przewodniczący ZI powinien pocztą elektroniczną (w formie skanu) na adres 
wskazany w informacji o naborze na superwizję lub szkolenia specjalistyczne. 

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 2, pracownicy jednostki, 

której sytuacja dotyczyła, mogą zostać wyłączeni z uczestnictwa w szkoleniach/ 

seminariach/superwizji organizowanych przez ROPS na okres sześciu miesięcy od 

tego zdarzenia. 


