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Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji dla 

samorządów gminnych: 
 

„Edukacja samorządów gminnych w zakresie ograniczania 
dostępności alkoholu oraz podejmowania interwencji w sprawie 

nielegalnej promocji i reklamy napojów alkoholowych” 
 

 Do Wyboru  
TERMINY I MIEJSCA: 

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

Data: 9-10.08.2021r. 
 

Hotel Ibis Poznań Centrum*** 
Plac Andersa 1, 61-898 Poznań 

Data: 11-12.08.2021r. 
 
 

Szanowni Państwo, 
 
Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej konferencji, której celem jest podsumowanie 
działań podejmowanych w ramach kampanii edukacyjnej "Ogranicz dostępność alkoholu". 
Podczas konferencji omówione zostaną podstawy naukowe i prawne w zakresie ograniczania 
dostępności alkoholu w gminach i miastach oraz w zakresie podejmowania interwencji w 
przypadkach nielegalnej reklamy i promocji napojów alkoholowych.  
Szczególnie zachęcamy do udziału wójtów/burmistrzów/prezydentów miast. 

Konferencje zaplanowane są w dwóch miejscach Polski – jedna w Poznaniu, druga w Krakowie. 

Uczestnicy oraz wykładowcy, 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 miał 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. (wszystkie 
wymienione dokumenty w załączniku)   
 

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 

Program konferencji:  
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Hotel Novotel Kraków City West**** 
ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 

Data: 9-10.08.2021r. 

09.08.2021r. Dzień pierwszy: 

Od 14.00 przyjazd i zakwaterowanie w hotelu 

18.30 Powitanie i omówienie harmonogramu konferencji 

19.00 kolacja 

 

10.08.2021r. Dzień drugi: 

7.00-9.00 Śniadanie 

09.00 - 09.15 Rozpoczęcie konferencji  

09.15 - 10.00 - Ograniczania dostępności alkoholu przegląd z badań  - dr Łukasz Wieczorek 

10.00 - 10.45 - Reklama i problemy alkoholowe – dr Katarzyna Dąbrowska 

10.45 - 11.00 Przerwa kawowa  

11.00 - 11.45 - Zadania gmin w zakresie ograniczania dostępności alkoholu- Sylwester 
Lewandowski  

11.45 - 12.45 - Przypadki nielegalnej reklamy alkoholu i sposób podejmowania interwencji przez 
samorządy gminne-  Marta Oleszczuk 

12.45 - 13.30 - Podsumowanie realizacji zadania i sprawozdanie z podjętych działań oraz 
rozstrzygnięcie konkursu dla gmin – Sylwester Lewandowski  

13.45 - obiad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program konferencji:  
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Hotel Ibis Poznań Centrum*** 
Plac Andersa 1, 61-898 Poznań 

Data: 11-12.08.2021r. 

11.08.2021r. Dzień pierwszy: 

Od 14.00 przyjazd i zakwaterowanie w hotelu 

18.30 Powitanie i omówienie harmonogramu konferencji 

19.00 kolacja 

 

12.08.2021r. Dzień drugi: 

7.00-9.00 Śniadanie 

09.00 - 09.15 Rozpoczęcie konferencji  

09.15 - 10.00 - Ograniczania dostępności alkoholu przegląd z badań  - dr Łukasz Wieczorek 

10.00 - 10.45 - Reklama i problemy alkoholowe – dr Katarzyna Dąbrowska 

10.45 - 11.00 Przerwa kawowa  

11.00 - 11.45 - Zadania gmin w zakresie ograniczania dostępności alkoholu- Sylwester 
Lewandowski  

11.45 - 12.45 - Przypadki nielegalnej reklamy alkoholu i sposób podejmowania interwencji przez 
samorządy gminne-  Anna Puchacz-Kozioł 

12.45 - 13.30 - Podsumowanie realizacji zadania i sprawozdanie z podjętych działań oraz 
rozstrzygnięcie konkursu dla gmin – Sylwester Lewandowski  

13.45 - obiad  
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

 
„Edukacja samorządów gminnych w zakresie ograniczania dostępności alkoholu oraz 

podejmowania interwencji w sprawie nielegalnej promocji i reklamy napojów 
alkoholowych” 

TERMIN I MIEJSCE:   (proszę zaznaczyć krzyżykiem wybrany termin)  
 
           9-10.08.2021r. Hotel Novotel Kraków City West****   
                                     ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
 
          11-12.08 2021r. Hotel Ibis Poznań Centrum*** 
                                  Plac Andersa 1, 61-898 Poznań 
 

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

literami) 

Nazwa Jednostki 

   
   

W konferencji mogą wziąć udział dwie osoby z każdej gminy.  
 
ADRES E-MAIL:_______________________________________________   
TELEFON KONTAKTOWY __________________________ 

W ramach konferencji 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 

konferencji 

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

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

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu 
 

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem:  
tel./fax: 12 636 92 85  lub fax.: 12 626 94 40  do dnia 30.06.2021r. 

 
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 
 

  


