
 
 
 

STUDIO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 
Aleja 29 Listopada 39 A, 31-425 Kraków 

tel. centrala: 12 636 92 85, 12 636 37 93; fax: 12 626 94 40, 12 626 94 41 
www.sps.org.pl  sps@sps.org.pl 

Koordynator szkolenia – Aneta Udalska tel.: (12) 636-92-85 

 

SPS zaprasza na kolejną edycję szkolenia ONLINE  
  

 
 

„Realizacja gminnych programów profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz praca 

gminnej komisji w czasach zagrożenia  
COVID-19; wytyczne i praktyka w oparciu o najnowsze 

stanowisko PARPA.” 
 

 
 

SZKOLENIA ONLINE  
Terminy: 

08.06.2020r. (poniedziałek )- godz.8.30-11.30  
lub 

09.06.2020r.  (wtorek  ) godz.8.30-11.30 
MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB NA JEDNYM SZKOLENIU 15-20 

 
Odbiorcy: 
Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, 
pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych, radnych, wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i 
realizacje gminnych programów. 
 
 
 
 
 
Uczestnicy szkolenia otrzymują :materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez 
Dyrektora SPS w oparciu o wymóg art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (wymóg odbycia przeszkolenia 
przez członków KRPA) oraz w oparciu o art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
 

 
Ważne! Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń! 

 
 
 

Kontakt : Agnieszka Dudek 660 675 194 
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PROGRAM SZKOLENIA:  
„Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz praca gminnej komisji w czasach zagrożenia COVID-19; 

 wytyczne i praktyka w oparciu o najnowsze stanowisko PARPA.” 
 

1. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  - które zadania są możliwe do 
realizacji w nowych warunkach i jak je bezpiecznie realizować:  
• sposoby na zapewnienie dostępności pomocy dla osób  uzależnionych od alkoholu i ich rodzin; w tym 

dofinansowanie porad, które nie są finansowane przez NFZ, 
• potrzeba działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii w czasach zwiększonego ryzyka sięgania po alkohol i stosowania 
przemocy wobec bliskich,  

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych na rzecz rozwiązywania 
problemów alkoholowych – nowe formy dostosowane do reżimu sanitarnego,   

• finansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do zdalnej pracy gminnej komisji oraz 
innych osób zaangażowanych w realizację gminnych programów,  

• inicjowanie działań lokalnych na rzecz ograniczania dostępności napojów alkoholowych, 
• organizacja szkoleń i konferencji – jak i na którym etapie znoszenia ograniczeń, 
• czy można środki z tzw. „korkowego” przeznaczyć na walkę z koronowirusem i w jakim 

zakresie zgodnie z prawem.  
2. Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego; w jaki sposób i w jakim zakresie realizować procedurę. 

• przesłanki do wszczęcia procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu,  
• formalne możliwości zawieszenia procedury.  

3. Realizacja kontroli w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych; podstawy prawne i taktyka kontroli w 
czasie epidemii. 

4. Praca gminnej komisji w okresie trwania stanu epidemii: 
• stosowanie środków ochrony osobistej, 
• posiedzenia komisji i podejmowanie rozstrzygnięć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość – rozwiązania formalno-prawne, 
• prawne aspekty umorzenia bądź odroczenia opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w stanie epidemii – stanowisko PARPA, 
• sprzedaż napojów alkoholowych z dowozem do klienta w tym przez Internet – problemy w czasie 

epidemii i stan prawny.  
5. Procedura Niebieskie Karty – realizacja zadań w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Perspektywa nowelizacji ustaw w kierunku izolacji osoby stosującej przemoc w 
rodzinie na poziomie interwencji Policji.  

 
 

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 250 zł od 1 osoby i obejmuje:  
- materiały szkoleniowe   

- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Dyrektora SPS 
Należność za udział w szkoleniu należy przesłać po szkoleniu, po otrzymaniu FV, w terminie 7 dni 

  
Wymagania techniczne: komputer, smartfon lub tablet podłączony do Internetu z prędkością̨ łączą 

od 512 KB/sek. 
 

Dostęp do wirtualnego szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 2 dni 
przed terminem jego rozpoczęcia. 
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…………….………………………….dnia 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
 
 

NAZWA FORMY DOSKONALENIA: „Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
                                                          problemów alkoholowych oraz praca gminnej komisji w czasach   
                                                          zagrożenia COVID-19;wytyczne i praktyka w oparciu o najnowsze      
                                                          stanowisko PARPA”. 
TERMIN DO WYBORU: 

�  08.06.2020r. ( poniedziałek )- 8.30-11.30 
�  09.06.2020r. (wtorek) – 8.30-11.30 

 
 

L.p. Imię i nazwisko  
(dane prosimy wpisywać drukowanymi literami) 

Funkcja 

   
   
   

 
ADRES E-MAIL: _______________________________________________     TELEFON KONTAKTOWY ________________________________________ 

 FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ: 
 
NABYWCA: _________________________________________    ADRES: _____________________________________________  NIP: ______________________ 
 
 
 
ODBIORCA: ______________________________________      ADRES: _____________________________________________    NIP: _____________________ 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Suprema Lex CSKiS oraz 
Studio Profilaktyki Społecznej z siedzibą: Aleja 29 Listopada 39A,  
31-425 Kraków, w celu przesyłania treści marketingowych na adres e-mail podany 
powyżej w formularzu kontaktowym. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać 
cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-
mail: kierownik@supremalex.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. 
Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą 
przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 
Pieczęć i Podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej 

 
 

Oświadczam, iż środki wydatkowane na w/w szkolenie pochodzą w co 
najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych. 
 
 
 

Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej  
 

 
 

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 250,00 zł od 1 osoby i obejmuje:  
- materiały szkoleniowe   

- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Dyrektora SPS 
 

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać mailem: sps@sps.org.pl  do dnia 03.06.2020r.  
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu i akceptacją regulaminu szkoleń 

dostępnego na stronie ww.sps.org.pl 
Uwaga! Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
Należność za udział w szkoleniu należy przesłać na konto: 

Studio Profilaktyki Społecznej  
BNP Paribas Bank Polska S. A. II O/ Kraków, nr rachunku 22 1600 1198 0002 0021 6455 1001 

 
 
 

Ważne! W przypadku rezygnacji ze szkolenia w formie pisemnej (email po terminie 25.05.2020r. instytucja lub osoba 
zgłaszająca rezygnację ponosi  100% kosztów kwoty szkolenia - niezależnie od powodów rezygnacji 


