
                      
 

 

 

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: 
 

22-26.11.2020r. Hotel Novotel Kraków City West****   
ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 

 

lub  
 

30.11-04.12.2020r. Hotel Novotel Kraków City West****   
ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
Pragniemy ponownie zaprosić Państwa do  udziału w pilotażowym szkoleniu i przedstawić nowe 
warunki jego realizacji z uwzględnieniem aktualnych  przepisów prawnych związanych ze stanem 
pandemii.  
Szkolenie odbędzie się w wersji online, jednak ponieważ celem głównym szkolenia jest jego 
ewaluacja  i zależy nam abyście Państwo uczestniczyli w całości i mieli dobre warunki do 
przyswajania wiedzy, zdecydowaliśmy się zaproponować Państwu noclegi w hotelu w Krakowie.  
Program szkolenia obejmuje ponad 30 godzin i zakładamy, że możecie Państwo nie mieć 
odpowiednich warunków w pracy czy w domu do tego, aby kilka godzin dziennie, poświecić  na 
udział w pilotażu i skoncentrować się na omawianych treściach, dlatego zachęcamy do skorzystania 
z tej formy zajęć.    W hotelu zostanie zorganizowana, z udziałem profesjonalnej firmy, transmisja 
online, a wykładowcy będą mieć dzięki temu odpowiednie warunki do pracy. Zależy nam, aby jakość 
transmisji była jak najlepsza. Każdy z Państwa, zgodnie z planem pierwotnym, będzie 
zakwaterowany w pokoju jednoosobowym, w którym znajduje się biurko do postawienia laptopa. 
Śniadania, obiady i kolacje będą serwowane w hotelu zgodnie z obwiązującymi przepisami 
prawnymi, natomiast  podczas przerw kawowych istnieje możliwość zamówienia kawy i słodkich 
przekąsek do pokoju.  Hotel jest 4 gwiazdkowy, pokoje są komfortowe i  zapewniają bardzo dobre 
warunki do pracy jak i do odpoczynku po pracy.  
 
 



                      
 

 

 

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 24 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 do 24  osób. Każdy będzie uczestniczył w szkoleniu online 
indywidualnie z pokoju hotelowego w Krakowie (Hotel Novotel Kraków City West****), w którym 
będzie zakwaterowany. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie komputera osobistego. Wszyscy 
uczestnicy mają zagwarantowany pokój jednoosobowy z krzesłem i biurkiem do pracy .  

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 zaświadczenie o udziale w szkoleniu 
podpisane przez dyrektora PARPA oraz realizatora.  

 

PROFILAKTYKA COVID: 

Uczestnicy oraz wykładowcy i ewaluatorzy będą nocować w pokojach jednoosobowych i nie będą 
się spotykać. Zarówno zajęcia jak i pilotaż odbędą się za pośrednictwem porozumiewania się na 
odległość, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.   Wszyscy otrzymają środki ochrony 
osobistej, czyli komplet maseczek na czas pobytu w hotelu oraz ogólnie dostępne środki do 
dezynfekcji. Podczas meldunku w hotelu nasz organizator, posiadający aktualny wynik na test 
COVID, rozda Państwu materiały edukacyjne, a przy wymeldowaniu ostatniego dnia, zaświadczenia 
o uczestnictwie w szkoleniu wraz z pisemnym podziękowaniem od Dyrektora PARPA za udział w 
projekcie pilotażowym. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają przed rozpoczęciem szkolenia 
oświadczenie RODO oraz ankietę epidemiologiczną - jest to związane z pobytem w hotelu. 
Zachęcamy tez Państwa do przyjazdu samochodem – koszty parkingu pokryje Organizator.  



                      
 

 

 

Zależy nam z jednej strony na tym, aby pilotaż się odbył i z drugiej na tym, aby zapewnić Państwu 
bezpieczeństwo poprzez zminimalizowanie kontaktów z innymi osobami.  
 

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 

SZKOLENIE ONLINE z propozycją noclegową dla 
uczestników  

I TERMIN  
22-26.11.2020r. Hotel Novotel Kraków City West****   

ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
 

1 dzień (niedziela) 22.11.2020r. 
18.30 – Rozpoczęcie szkolenia i omówienie programu oraz celu  
19.00  -  kolacja  
 

2 dzień (9 godzin dydaktycznych) poniedziałek 23.11.2020r. 
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.) wtorek 24.11.2020r. 
08.00 – 9.00  śniadanie 
09.00 -10.30 Specyfika pracy kuratora w kontekście motywowania do zmiany ( seminarium   
                        warsztatowe 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 – seminarium 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 – seminarium 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 – seminarium warsztatowe)-  Aleksandra Szołdra  
                        Kobus/Tomasz Głowik  
19.00 kolacja 
 

4 dzień (10 godz.)  środa 25.11.2020r. 
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.) czwartek 26.11.2020r. 
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  
30.11-4.12.2020r. Hotel Novotel Kraków City West**** 

ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
 
 

1 dzień (poniedziałek) 30.11.2020r. 
18.30 – Rozpoczęcie szkolenia i omówienie programu oraz celu  
19.00  -  kolacja  
 

2 dzień (9 godzin dydaktycznych) wtorek 1.12.2020r. 
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 2.12.2020r. 
08.00 – 9.00  śniadanie 
09.00 -10.30 Specyfika pracy kuratora w kontekście motywowania do zmiany (seminarium    
                       warsztatowe 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 – seminarium 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 – seminarium 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 – seminarium warsztatowe)-  Aleksandra Szołdra  
                        Kobus/ Izabela Kandyba 
19.00 kolacja 
 

4 dzień (10 godz.) czwartek 3.12.2020r. 
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 4.12.2020r. 
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 16.11.2020r.  

 
 

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)  
 
           22.11-26.11.2020r. Hotel Novotel Kraków City West****   
                                     ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
 
          30.11-04.12.2020r. Hotel Novotel Kraków City West****   
                                     ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
                                     

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  26.11.2020r. lub 4.12.2020 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 16.11.2020r. 
 

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 

  


