
                    
 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 
 
 

 
 

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić do udziału w: 

 
„Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia 
odwykowego w praktyce gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych” 
 

TERMIN I MIEJSCE: 
Hotel Novotel Kraków City West**** 
ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 

Data: 7-9.06.2021r.  
 

Szkolenie będzie obejmowało 20 godzin dydaktycznych, w tym   11 godzin  wykładów i 9 godzin 
warsztatów. adresowane jest do członków gminnych komisji profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych/ koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych pracujących w gminach o najniższych dochodach według kryterium dochodów 
opisanego poniżej. Planowana liczba uczestników szkolenia – 80 osób.  

Liczymy na to, że szkolenie będzie mogło być zrealizowane stacjonarnie całościowo wraz z 
wykładami zachowując wytyczne reżimu sanitarnego. Natomiast jeśli nie będzie to możliwe w 
związku z obostrzeniami, przewidujemy zakwaterowanie Państwa w hotelu w pokojach 
jednoosobowych, w którym znajduje się biurko do postawienia laptopa,  a transmisja 
szkolenia  z sali konferencyjnej odbędzie się online z udziałem profesjonalnej firmy. 
Wykładowcy będą  mieć dzięki temu odpowiednie warunki do pracy. Śniadania, obiady i 
kolacje będą serwowane w hotelu zgodnie z obwiązującymi przepisami prawnymi  w czasie  
realizacji szkolenia, 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.  

PROFILAKTYKA COVID: 

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 negatywny wynik testu na obecność COVID, rozda Państwu materiały edukacyjne, a przy 
wymeldowaniu ostatniego dnia, zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu. Ponadto wszyscy 
uczestnicy otrzymają przed rozpoczęciem szkolenia oświadczenie RODO oraz ankietę 
epidemiologiczną - jest to związane z pobytem w hotelu.  
 

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 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA: 

„Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia 
odwykowego w praktyce gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych” 
 
 

 
Dzień Pierwszy 07.06.2021r.   

12.30 – obiad 
13.30 – rozpoczęcie szkolenia i omówienie programu – dr Anna Przenzak i przedstawiciel SPS 
13.30 – 15.45 – Prawne aspekty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego – Kama Dąbrowska (3 
godz. dydaktyczne)  
15.45 – 16.15 – przerwa  
 
16.15 – 17.45 – wykład Dialog motywujący jako skuteczna metoda motywowania do leczenia odwykowego 
– założenia i zastosowanie dr Anna Przenzak  (2 godz.)  
 
19.00 Kolacja  
 

Dzień Drugi 08.06.2021r.   
08.00 – śniadanie  
09.00 – 10.30 – Podstawowe procesy i techniki Dialogu Motywującego wykład  Aleksandra Szołdra-
Kobus  (2 godz.)  
10.30 – 11.00 – przerwa  
 
11.00 – 12.30 – Gminna komisja jako strona postępowania sądowego – sądowa praktyka procedury - 
Sylwester Lewandowski, przewodniczący gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych w 
Grudziądzu wykład (2 godz.)  
 12.30 – 12.45 – przerwa  
 
12.45 – 14.15 – Wydobywanie i wzmacniania motywacji klientów – praca nad ambiwalencją   Magdalena 
Dolska-Topór wykład (2 godz.)  
 
14.15 – 15.30 – obiad  
15.30 – 17.00 – warsztaty Rozmowa z osobą uzależnioną od alkoholu w ramach procedury zobowiązania 
do leczenia odwykowego (2 godz.) Anna Przenzak, Aleksandra Szołdra-Kobus, Jarosław Banaszak, 
Magdalena Dolska-Topór 

   17.00 – 17.15 – przerwa  
17.15 – 18.45 – warsztaty (2 godz.)  
19.00 – kolacja 
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Dzień Trzeci 09.06.2021r.   
 
08.00 – śniadanie  
 
09.00 – 11.15 -  warsztaty (3 godz.)  
 
11.15 – 11.30 – przerwa  
 
11.30 – 13.00 – warsztaty (2 godz.)  
 
13.00  - zakończenie szkolenia  i rozdanie certyfikatów. 
 
13.15 – obiad  

  

 

 
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem:  

tel./fax: 12 636 92 85  lub fax.: 12 626 94 40  do dnia 28.05.2021r. 
 

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 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
„Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia 
odwykowego w praktyce gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych” 
 

TERMIN I MIEJSCE:    
07-09.06.2021r.           Hotel Novotel Kraków City West****   
                                     ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
 

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

literami) 

Nazwa Jednostki 

   
   

 
ADRES E-MAIL:_______________________________________________   
TELEFON KONTAKTOWY __________________________ 
 
Oświadczam, że dochody gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyły 150 000 zł.  
Dochody mojej gminy mieszczą się w jednym z poniższych przedziałów: 
 

� Do 25 000 zł  
� 25 000 zł -  50 000 zł  
� 50 000 zł – 75 000 zł 
� 75 000 zł – 100 000 zł  
� 100 000 zł – 125 000 zł 
� 125 000 zł – 150 000 zł 

W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały 
szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie, w tym przerwy kawowe i 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 28.05.2021r. 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu 


