
                      
 

 

 

ZAPROSZENIE  
Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić do udziału w: 
 

„Pilotażowe szkolenie dla kuratorskiej służby sądowej w zakresie sprawowania 
nadzoru nad osobą uzależnioną od alkoholu, wobec której sąd orzekł 

zobowiązanie do leczenia odwykowego” 
 

TERMINY I MIEJSCA SZKOLEŃ: 
 

2-6.11.2020r. Hotel Novotel Kraków City West****   
ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 

 

lub  
 
 

16-20.11.2020r. Hotel AUSTERIA*** CONFERENCE & SPA  
ul. Bema 32, 87-720 Ciechocinek 

 
CEL:  

1. Przygotowanie zweryfikowanego w ewaluacji programu szkolenia dla kuratorów sądowych 
pracujących przy wydziałach rodzinnych sądów rejonowych w zakresie pracy z osobami 
uzależnionymi od alkoholu  

2. Przygotowanie kuratorów sądowych pracujących przy wydziałach rodzinnych do pracy z 
osobami zobowiązanymi do leczenia odwykowego.  

ADRESAT: 

Grupą docelową są kuratorzy sądowi pracujący przy wydziałach rodzinnych sądów rejonowych w 
zakresie pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu.  Szkolenie pozwoli im lepiej realizować jedno 
z zadań zawodowych, jakim jest praca z osobami zobowiązanymi do podjęcia leczenia odwykowego.  
W każdym szkoleniu weźmie udział 28 kuratorów.  
 
OPIS REALIZACJI ZADANIA:  

Realizacja zadania będzie polegała na przeprowadzeniu dwóch pilotażowych szkoleń dla kuratorów 
sądowych pracujących przy wydziałach rodzinnych oraz ich ewaluacji. 



                      
 

 

 

W każdym szkoleniu weźmie udział 28 osób. Szkolenie odbędzie się w hotelach w Krakowie i 
Ciechocinku, które spełniają kryteria hoteli trzygwiazdkowych. Dla wszystkich będzie zapewnione 
pełne wyżywienie  (śniadania, obiad i kolacja) oraz przerwy kawowe. Sala wykładowa będzie 
wyposażona w sprzęt multimedialny i nagłośnienie, natomiast na salach warsztatowych będą  do 
dyspozycji tablice flipchart z mazakami.  

Ponieważ głównym celem zadania jest przeprowadzenie ewaluacji, dlatego uczestnicy, poprzez 
podpisanie oświadczenia,  zostaną zobowiązani do udziału w całym szkoleniu, w tym w ewaluacji.  
Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczeni o udziale w szkoleniu 
podpisane przez dyrektora PARPA oraz realizatora.  

 

PROFILAKTYKA COVID: 

Uczestnicy oraz wykładowcy, ewaluatorzy oraz obserwatorzy będą nocować w pokojach 
jednoosobowych.  Wszyscy otrzymają środki ochrony osobistej, czyli komplet maseczek na czas 
trwania szkolenia oraz ogólnie dostępne środki do dezynfekcji, codzienny pomiar temperatury i 
kontroli stanu zdrowia na podstawie ankiety. Każdy z uczestników będzie miała przypisane jedno 
miejsce na cały czas trwania szkolenia. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają przed rozpoczęciem 
szkolenia: procedury bezpieczeństwa podczas świadczenia usług szkoleniowych w związku z 
pandemią COVID, oświadczenie RODO, ankietę epidemiologiczną przed szkoleniem,  ankietę 
codzienną o stanie zdrowia. 

 
 

W sprawie zapisu na szkolenia zapraszamy do kontaktu: 
 

Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator szkoleń 

Aneta Udalska -  sps@sps.org.pl  tel.  604 250 422   Specjalista ds. rekrutacji 

 

Poniżej propozycja dwóch terminów szkoleń  do wyboru.  

Z poważaniem 

Agnieszka Dudek  

Koordynator projektu 

 

 

 



                      
 

 

 

 

Program szkolenia dla kuratorów sadowych sprawujących nadzory nad 
osobami zobowiązanymi przez sąd do podjęcia leczenia odwykowego 

I TERMIN  
2-6.11.2020r. Hotel Novotel Kraków City West****   

ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
 

1 dzień (poniedziałek) 2.11.2020r. 
18.30 – Rozpoczęcie szkolenia i omówienie programu oraz celu  
19.00  -  kolacja  
 

2 dzień (9 godzin dydaktycznych) wtorek 3.11.2020r. 
08.00 – 9.00  śniadanie 
09.00-10.30 - Różnicowanie problemów alkoholowych (wykład 2 godziny dydaktyczne) – Tomasz  
                      Głowik  
10.45-12.15 Czym różni się psychoterapia od innych form pomocy proponowanych                            
                       osobom uzależnionym (wykład 2 godziny dydaktyczne) Tomasz Głowik  
12.15-12.30 przerwa 
12.30-14.00 Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zobowiązania do poddania się leczeniu   
                     odwykowemu wraz z omówieniem przesłanek do jej uruchomienia – (2 godziny  
                     dydaktyczne wykład) -  Sylwester Lewandowski  
14.00-15.00 przerwa obiadowa 
15.00-15.45  Czynniki sprzyjające wprowadzeniu zmiany (wykład 1 godzina dydaktyczna) Tomasz  
                     Głowik  
15.45-16.00 przerwa 
16.00-17.30  W jaki sposób funkcjonowanie osoby uzależnionej zmienia życie pozostałych                       
                     członków rodziny oraz jak skutecznie im pomóc (wykład 2 godziny dydaktyczne)     
                     Andrzej Wojciechowski 
18.30 Kolacja 
 

3 dzień  (11 godz.) środa 4.11.2020r. 
08.00 – 9.00  śniadanie 
09.00 -10.30 Specyfika pracy kuratora w kontekście motywowania do zmiany ( warsztat 2 godziny  
                        dydaktyczne) – Aleksandra Szołdra Kobus/Tomasz Głowik  
10.30 – 10.45 przerwa 
10.45 – 12.15 Wykorzystanie metod właściwych dla Dialogu Motywującego ( wykład 2 godziny  
                         dydaktyczne) Aleksandra Szołdra-Kobus 



                      
 

 

 

12.15–13.45 Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego (2  
                         godziny dydaktyczne – zajęcia warsztatowe) -  Aleksandra Szołdra Kobus/Tomasz   
                        Głowik  
13.45 -14.45  przerwa obiadowa 
14.45-17.00 Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego (3 godziny   
                       dydaktyczne – zajęcia warsztatowe)-  Aleksandra Szołdra Kobus/Tomasz Głowik  
17.00 – 17.15 – przerwa 
17.15 – 18.45  Warsztaty – Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora  
                        sądowego (2 godziny dydaktyczne – zajęcia warsztatowe)-  Aleksandra Szołdra  
                        Kobus/Tomasz Głowik  
19.00 kolacja 
 

4 dzień (10 godz.) czwartek 5.11.2020r. 
08.00 – 9.00  śniadanie 
09.00 – 9.45 Realizacja przez kuratora obowiązku określonego w art. 30 a i 34a ustawy z dnia 26  
                       października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
                      – ( 1 godzina dydaktyczna -wykład ) – Alina Prusinowska-Marek 
09.45-10.00 przerwa 
10.00 – 10.45  Metodyka prowadzenia nadzoru nad przebiegiem wykonania zobowiązania do  
                          leczenia odwykowego art. 31 ( 1 godzina dydaktyczna -wykład ) – Alina  
                          Prusinowska-Marek 
10.45-11.00 przerwa 
11.00-12.30 Metodyka prowadzenia nadzoru nad przebiegiem wykonania zobowiązania do  
                        leczenia odwykowego art. 31 (2 godziny dydaktyczne seminarium warsztatowe) -  
                        Alina Prusinowska-Marek 
12.30-13.15 Przetwarzanie danych osobowych i wymiana informacji w postępowaniu w                           
                        przedmiocie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu – (wykład 1  
                        godzina dydaktyczna) Alina Prusinowska-Marek 
13.15-13.30 przerwa 
13.30 -14.15 Omówienie dostępnych form pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i                                      
                       systemowych możliwości oddziaływania sytuację rodziny osoby zobowiązanej-  
                       (wykład 1 godzina dydaktyczna) Alina Prusinowska-Marek 
14.15 – 15.15 obiad 
15.15-16.45 Omówienie dostępnych form pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i                                      
                        systemowych możliwości oddziaływania sytuację rodziny osoby zobowiązanej - (2  
                        godziny dydaktyczne seminarium warsztatowe) - Alina Prusinowska-Marek 
16.45 – 17.00 przerwa 



                      
 

 

 

17.00-18.30  Prawa pacjenta a zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu. Zasada     
                         autonomii pacjenta i jej ograniczenia w przepisach prawa –  (wykład 2 godz.  
                        dydaktyczne)  - Anna Puchacz Kozioł     
19.00 Kolacja 
             

5 dzień (2 godz.) piątek 6.11.2020r. 
09.00-9.45  Organizacja leczenia odwykowego w przepisach prawa – (wykład 1 godzina  
                         dydaktyczna) Anna Puchacz Kozioł                     
 09.45-10.00 przerwa  
10.00-11.45  - dyskusja grupowa w ramach ewaluacji  
12.00-12.45 – podsumowanie szkolenia, pytania, dzielenie się wątpliwościami –  (seminarium  
                          warsztatowe 1 godzina dydaktyczna) 
12.45- 13.00 - zakończenie szkolenia i rozdanie zaświadczeń  
13.00 -  obiad  
 Razem: 32 godziny dydaktyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                      
 

 

 

Program szkolenia dla kuratorów sadowych sprawujących nadzory nad 
osobami zobowiązanymi przez sąd do podjęcia leczenia odwykowego 

II TERMIN  
16-20.11.2020r. Hotel AUSTERIA*** CONFERENCE & SPA  

ul. Bema 32, 87-720 Ciechocinek 
 

1 dzień (poniedziałek) 16.11.2020r. 
18.30 – Rozpoczęcie szkolenia i omówienie programu oraz celu  
19.00  -  kolacja  
 

2 dzień (9 godzin dydaktycznych) wtorek 17.11.2020r. 
08.00 – 9.00  śniadanie 
09.00-10.30 - Różnicowanie problemów alkoholowych (wykład 2 godziny dydaktyczne) – Izabela  
                      Kandyba 
10.45-12.15 Czym różni się psychoterapia od innych form pomocy proponowanych                            
                       osobom uzależnionym (wykład 2 godziny dydaktyczne)  Izabela Kandyba 
12.15-12.30 przerwa 
12.30-14.00 Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zobowiązania do poddania się leczeniu   
                     odwykowemu wraz z omówieniem przesłanek do jej uruchomienia – (2 godziny  
                     dydaktyczne wykład) -  Sylwester Lewandowski  
14.00-15.00 przerwa obiadowa 
15.00-15.45  Czynniki sprzyjające wprowadzeniu zmiany (wykład 1 godzina dydaktyczna) Izabela             
                      Kandyba 
15.45-16.00 przerwa 
16.00-17.30  W jaki sposób funkcjonowanie osoby uzależnionej zmienia życie pozostałych                       
                     członków rodziny oraz jak skutecznie im pomóc (wykład 2 godziny dydaktyczne)     
                     Andrzej Wojciechowski 
18.30 Kolacja 
 

3 dzień  (11 godz.) środa 18.11.2020r. 
08.00 – 9.00  śniadanie 
09.00 -10.30 Specyfika pracy kuratora w kontekście motywowania do zmiany ( warsztat 2 godziny  
                        dydaktyczne) – Aleksandra Szołdra Kobus/ Izabela Kandyba 
10.30 – 10.45 przerwa 
10.45 – 12.15 Wykorzystanie metod właściwych dla Dialogu Motywującego ( wykład 2 godziny  
                         dydaktyczne) Aleksandra Szołdra-Kobus 



                      
 

 

 

12.15–13.45 Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego (2  
                         godziny dydaktyczne – zajęcia warsztatowe) -  Aleksandra Szołdra Kobus/ Izabela  
                        Kandyba 
13.45 -14.45  przerwa obiadowa 
14.45-17.00 Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego (3 godziny   
                       dydaktyczne – zajęcia warsztatowe)-  Aleksandra Szołdra Kobus/ Izabela Kandyba 
17.00 – 17.15 – przerwa 
17.15 – 18.45  Warsztaty – Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora  
                        sądowego (2 godziny dydaktyczne – zajęcia warsztatowe)-  Aleksandra Szołdra  
                        Kobus/ Izabela Kandyba 
19.00 kolacja 
 

4 dzień (10 godz.) czwartek 19.11.2020r. 
08.00 – 9.00  śniadanie 
09.00 – 9.45 Realizacja przez kuratora obowiązku określonego w art. 30 a i 34a ustawy z dnia 26  
                       października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
                      – ( 1 godzina dydaktyczna -wykład ) – Alina Prusinowska-Marek 
09.45-10.00 przerwa 
10.00 – 10.45  Metodyka prowadzenia nadzoru nad przebiegiem wykonania zobowiązania do  
                          leczenia odwykowego art. 31 ( 1 godzina dydaktyczna -wykład ) – Alina  
                          Prusinowska-Marek 
10.45-11.00 przerwa 
11.00-12.30 Metodyka prowadzenia nadzoru nad przebiegiem wykonania zobowiązania do  
                        leczenia odwykowego art. 31 (2 godziny dydaktyczne seminarium warsztatowe) -  
                        Alina Prusinowska-Marek 
12.30-13.15 Przetwarzanie danych osobowych i wymiana informacji w postępowaniu w                           
                        przedmiocie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu – (wykład 1  
                        godzina dydaktyczna) Alina Prusinowska-Marek 
13.15-13.30 przerwa 
13.30 -14.15 Omówienie dostępnych form pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i                                      
                       systemowych możliwości oddziaływania sytuację rodziny osoby zobowiązanej-  
                       (wykład 1 godzina dydaktyczna) Alina Prusinowska-Marek 
14.15 – 15.15 obiad 
15.15-16.45 Omówienie dostępnych form pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i                                      
                        systemowych możliwości oddziaływania sytuację rodziny osoby zobowiązanej - (2  
                        godziny dydaktyczne seminarium warsztatowe) - Alina Prusinowska-Marek 
16.45 – 17.00 przerwa 



                      
 

 

 

17.00-18.30  Prawa pacjenta a zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu. Zasada     
                         autonomii pacjenta i jej ograniczenia w przepisach prawa –  (wykład 2 godz.  
                        dydaktyczne)  - Anna Puchacz Kozioł     
19.00 Kolacja 
             

5 dzień (2 godz.) piątek 20.11.2020r. 
09.00-9.45  Organizacja leczenia odwykowego w przepisach prawa – (wykład 1 godzina  
                         dydaktyczna) Anna Puchacz Kozioł                     
 09.45-10.00 przerwa  
10.00-11.45  - dyskusja grupowa w ramach ewaluacji  
12.00-12.45 – podsumowanie szkolenia, pytania, dzielenie się wątpliwościami –  (seminarium  
                          warsztatowe 1 godzina dydaktyczna) 
12.45- 13.00 - zakończenie szkolenia i rozdanie zaświadczeń  
13.00 -  obiad  
 Razem: 32 godziny dydaktyczne 

 
 
 
 
 

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem lub e-mailem 
tel./fax: (12) 636 92 85  lub fax.: (12) 626 94 40  do dnia 22.10.2020r.  

 
 

Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator szkoleń 

Aneta Udalska -  sps@sps.org.pl  tel.  604 250 4222   Specjalista ds. rekrutacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                      
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
„Pilotażowe szkolenie dla kuratorskiej służby sądowej w zakresie sprawowania nadzoru nad 
osobą uzależnioną od alkoholu, wobec której sąd orzekł zobowiązanie do leczenia odwykowego” 
 
TERMIN I MIEJSCE:   (proszę zaznaczyć krzyżykiem wybrany termin)  
 
           2-6.11.2020r. Hotel Novotel Kraków City West****   
                                     ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
 
          16-20.11.2020r. Hotel AUSTERIA*** CONFERENCE & SPA  
                                        ul. Bema 32, 87-720 Ciechocinek 
                                     

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

literami) 

Nazwa Jednostki 

   
   

 
Uczestnictwo w szkoleniu jest jednocześnie oświadczam, że wysłane osoby wezmą udział w ewaluacji na zakończenie 
szkolenia w dniu  06.11.2020r. lub 20.11.2020 w godz.10.00-12.45. 
 
Data ……………..   Czytelny podpis uczestnika …………………………………………….. 
 
 
ADRES E-MAIL: _______________________________________________  TELEFON KONTAKTOWY __________________________ 

W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe 
oraz całodzienne wyżywienie, w tym przerwy kawowe i cztery noclegi w pokojach 

jednoosobowych. 
 Nie pokrywamy kosztów dojazdu. Uczestnicy dostaną zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu  

Data ……………..     Czytelny podpis………………………………………….. 
  Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej                

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

 
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem:  

tel./fax: 12 636 92 85  lub fax.: 12 626 94 40  do dnia 22.10.2020r. 
 

Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator szkoleń 

                    Aneta Udalska -  sps@sps.org.pl  tel.  604 250 422   Specjalista ds. rekrutacji 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu 

  


