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

 
„Szkolenie dla kuratorów sadowych sprawujących nadzory nad osobami 

zobowiązanymi przez sąd do podjęcia leczenia odwykowego” 
 

 
TERMINY I MIEJSCE: 

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

I termin: 
Data: 27.09.2021r. – 01.10.2021r. 

II termin: 
Data: 04.10.2021r. – 08.10.2021r. 

 
 

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

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

Data: 27.09.2021r. – 01.10.2021r. 
 
 

1 dzień ( 2 godziny) 27.09.2021r. Poniedziałek 
 
Od 15.00- przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia 
17.00 – Rozpoczęcie szkolenia i omówienie programu oraz celu szkolenia 

Zakres tematyczny: Przedstawienie się uczestników szkolenia, zebranie oczekiwań, budowanie 
atmosfery pracy w grupie 

17.15- 18.45 Różnicowanie problemów alkoholowych (wykład 2 godziny dydaktyczne) – prowadzenie 
dr Tomasz Głowik 

Zakres tematyczny: Zapoznanie uczestników z wzorami picia i kryteriami ich różnicowania, 
wyjaśnienie objawów uzależnienia, przedstawienie testów przesiewowych, przećwiczenie jednego z 
nich w grupie i omówienie metody pracy, jaką jest krótka interwencja 

19.00  -  kolacja  
 
 
2 dzień (9 godz.) 28.09.2021r. Wtorek 
08.00 – 9.00  śniadanie 
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9.00-10.30 Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zobowiązania do poddania się leczeniu  
odwykowemu wraz z omówieniem przesłanek do jej uruchomienia. Prawa pacjenta, a zobowiązanie 
do leczenia odwykowego – (wykład 2 godziny dydaktyczne) – prowadzenie Sylwester Lewandowski 
 
Zakres tematyczny: W toku wykładu omówione zostaną przesłanki stanowiące podstawę do wszczęcia 
i realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, wzbogacone o praktycznie wskazówki. 
Uczestnicy zapoznają się z przebiegiem procedury krok po kroku, utwierdzą się w przekonaniu, że 
kuratorzy również wnioskują do gminnych komisji o wszczęcie procedury. Dowiedzą się na czym polega 
udział członka gminnej komisji w rozprawie przed sądem i jak ważnym dowodem w sprawie jest 
kuratorski wywiad środowiskowy zrealizowany na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W dalszej części wykładu, uczestnikom szkolenia, w ustrukturalizowany sposób zostaną 
zaprezentowane  informacje odnoszące się do sfery praw pacjenta:  

- zasada autonomii pacjenta (tj. uprawnienie pacjenta do decydowania i samostanowienia 
o formach i zakresie interwencji medycznej jakim ma być on poddawany),  

- zakres ograniczenia autonomii pacjenta w szczególności niedobrowolność poddania się 
leczeniu przewidziana w przepisach prawa, 

- zakres ograniczenia autonomii pacjenta przy procedurze sądowego zobowiązania do leczenia 
odwykowego, 

- zakres ograniczenia autonomii pacjenta a środki przymusu, 
- prawa pacjenta oraz prawa pacjenta psychiatrycznego w kontekście zobowiązania do 

poddania się leczeniu odwykowemu.   
 
 
10.30 – 10.45 przerwa 
10.45-12.15 Czym różni się psychoterapia od innych form pomocy proponowanych osobom 
uzależnionym. Organizacja leczenia odwykowego. Cele terapii, programy zorientowane na 
abstynencję, ograniczenie picia i redukcję szkód  (wykład 2 godziny dydaktyczne) – prowadzenie dr 
Tomasz Głowik 

Zakres tematyczny: Przedstawienie, na czym polega terapia osób uzależnionych, omówienie 
przykładowych tematów pracy: radzenie sobie z głodem/przymusem zażywania, zapobiegania 
nawrotom, praca nad zmianą przekonań wg racjonalnej terapii emotywnej A. Ellisa, omówienie 
zdrowienia w nurcie samopomocowym, omówienie farmakoterapii oraz programów zorientowanych 
na abstynencję, ograniczenie picia i redukcję szkód 

12.15-12.30 przerwa 
12.30-14.00 W jaki sposób funkcjonowanie osoby uzależnionej zmienia życie pozostałych                      
członków rodziny oraz jak skutecznie im pomóc (wykład 2 godziny dydaktyczne) – prowadzenie 
Agnieszka Litwa-Janowska 
Zakres tematyczny:  W ramach wykładu zostaną przedstawione następujące zagadnienia: 
·       Przedstawienie cech systemu rodzinnego w kontekście jego funkcjonalności.  
·       Analiza znaczenia uzależnienia członka rodziny jako zmiennej wprowadzającej zakłócenie i 
owocującej dysfunkcją całego systemu.  
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·       Omówienie zakłóceń w różnych obszarach życia rodziny z problemem uzależnień m.in. poczucie 
bezpieczeństwa, podsystemy, granice, role i zadania, reguły, komunikacja, autonomia i zależność, 
wzajemne wsparcie, zaufanie i więź.  
·       Opis znaczenia wstydu i rodzinnego tabu dla zdolności rodziny do konstruktywnego radzenia sobie 
z problemami.  
·       Współuzależnienie- adaptacja partnera do nałogowego funkcjonowania osoby uzależnionej, 
schematy destrukcyjnego funkcjonowania osób bliskich.  
·       Doświadczenie dzieciństwa w rodzinie z problemem uzależnień, mechanizmy obronne dzieci- tzw. 
role.  
·       Traumatyczny zapis historii dorastania w rodzinie z problemem uzależnień a powstawanie 
syndromu DDA.  
·       Jak pomagać bliskim- możliwości i ograniczenia. Motywowanie do skorzystania z pomocy, 
dostępna oferta w Polsce.  
 
14.00-15.00 przerwa obiadowa 
15.00  - 15.45     Czynniki sprzyjające wprowadzeniu zmiany (wykład 1 godzina dydaktyczna) – 
prowadzenie dr Tomasz Głowik 

Zakres tematyczny:  Omówienie transteoretycznego modelu zmiany zachowań, roli i rozumienia 
motywacji. Przedstawienie i rola różnorodnych czynników sprzyjających zmianie 

15.45 – 17.00 przerwa 
17.00-18.30  warsztat wprowadzający ( 2 godziny dydaktyczne) prowadzenie dr Anna Przenzak,  
dr Tomasz Głowik 
 
19.00 Kolacja 
 
3 dzień  (8 godz.) 29.09.2021r. Środa 
08.00 – 9.00  śniadanie 
9.00 -10.30 Wykorzystanie metod właściwych dla Dialogu Motywującego ( wykład 2 godziny 
dydaktyczne) prowadzenie dr Anna Przenzak  
Zakres tematyczny: zapoznanie z definicją i podstawowymi założeniami Dialogu Motywującego: 
·        duch dialogu motywującego: współpraca, akceptacja, wywoływanie, troska; 
·        zasady dialogu motywującego: empatyczne reagowanie, rozwijanie rozbieżności, podążanie za 
oporem, wspieranie poczucia sprawczości; 
·        narzędzia dialogu motywującego: pytania otwarte, odzwierciedlenia, dowartościowania, 
podsumowania, udzielanie informacji i rad; 
·        miejsce dialogu motywującego w poszczególnych stadiach zmiany klienta 

 
 10.30 – 10.45 przerwa 
10.45 – 12.15 Specyfika pracy kuratora w kontekście procedury zobowiązania odwykowego i 
motywowania do zmiany ( warsztat 2 godziny dydaktyczne) -prowadzenie dr Anna Przenzak oraz dr 
Tomasz Głowik 
Zakres tematyczny: Przedstawienie ducha Dialogu Motywującego i istotnych zasad prowadzenia 
Dialogu w praktyce 
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Omówienie i przećwiczenie roli odzwierciedleń i pytań otwartych  w prowadzeniu rozmowy 
Omówienie i przećwiczenie roli podsumowań i afirmacji w prowadzeniu rozmowy 
Ambiwalencja i jej rozwijanie w procesie kształtowania motywacji do zmiany (ćwiczenie umiejętności) 
Wzbudzanie i rozwijanie języka zmiany (ćwiczenie umiejętności) 
Praca z klientami kuratorów na przykładzie wniesionych przez grupę indywidualnych przypadków – jak 
rozumieć, jak rozmawiać 
Szanse i ograniczenia Dialogu Motywującego jako metody pracy kuratora sądowego 
 
12.15  – 13.45 Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego (2 godziny 
dydaktyczne – zajęcia warsztatowe) -  prowadzenie dr Anna Przenzak oraz dr Tomasz Głowik 
Zakres tematyczny: Przedstawienie ducha Dialogu Motywującego i istotnych zasad prowadzenia 
Dialogu w praktyce 
Omówienie i przećwiczenie roli odzwierciedleń i pytań otwartych  w prowadzeniu rozmowy 
Omówienie i przećwiczenie roli podsumowań i afirmacji w prowadzeniu rozmowy 
Ambiwalencja i jej rozwijanie w procesie kształtowania motywacji do zmiany (ćwiczenie umiejętności) 
Wzbudzanie i rozwijanie języka zmiany (ćwiczenie umiejętności) 
Praca z klientami kuratorów na przykładzie wniesionych przez grupę indywidualnych przypadków – jak 
rozumieć, jak rozmawiać 
Szanse i ograniczenia Dialogu Motywującego jako metody pracy kuratora sądowego 
 
 13.45 – 14.45  przerwa obiadowa 
14.45 – 16.15 Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego (2 godziny  
dydaktyczne – zajęcia warsztatowe) – prowadzenie dr Anna Przenzak oraz dr Tomasz Głowik 
Zakres tematyczny: Przedstawienie ducha Dialogu Motywującego i istotnych zasad prowadzenia 
Dialogu w praktyce 
Omówienie i przećwiczenie roli odzwierciedleń i pytań otwartych  w prowadzeniu rozmowy 
Omówienie i przećwiczenie roli podsumowań i afirmacji w prowadzeniu rozmowy 
Ambiwalencja i jej rozwijanie w procesie kształtowania motywacji do zmiany (ćwiczenie umiejętności) 
Wzbudzanie i rozwijanie języka zmiany (ćwiczenie umiejętności) 
Praca z klientami kuratorów na przykładzie wniesionych przez grupę indywidualnych przypadków – jak 
rozumieć, jak rozmawiać 
Szanse i ograniczenia Dialogu Motywującego jako metody pracy kuratora sądowego 
 
19.00 Kolacja 
 
4 dzień (9 godzin dydaktycznych) 30.09.2021r. Czwartek 
08.00 – 9.00  śniadanie 
9.00 – 11.15  Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego ( 3 godziny 
dydaktyczne - zajęcia warsztatowe) - prowadzenie dr Anna Przenzak oraz dr Tomasz Głowik 
Zakres tematyczny:  
Przedstawienie ducha Dialogu Motywującego i istotnych zasad prowadzenia Dialogu w praktyce 
Omówienie i przećwiczenie roli odzwierciedleń i pytań otwartych  w prowadzeniu rozmowy 
Omówienie i przećwiczenie roli podsumowań i afirmacji w prowadzeniu rozmowy 
Ambiwalencja i jej rozwijanie w procesie kształtowania motywacji do zmiany (ćwiczenie umiejętności) 
Wzbudzanie i rozwijanie języka zmiany (ćwiczenie umiejętności) 
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Praca z klientami kuratorów na przykładzie wniesionych przez grupę indywidualnych przypadków – jak 
rozumieć, jak rozmawiać 
Szanse i ograniczenia Dialogu Motywującego jako metody pracy kuratora sądowego 
 
11.15 – 11.30 przerwa 
11.30  - 13.00  Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego  określonego w art. 30 a ustawy o z dnia 26 
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w duchu Dialogu 
Motywującego (2 godziny dydaktyczne – zajęcia warsztatowe) – prowadzenie dr Anna Przenzak oraz 
dr Tomasz Głowik 
Zakres tematyczny:  
• Rozwijanie umiejętności prowadzenia wywiadu z osobą uzależnioną od alkoholu i członkami ich 

rodzin w duchu dialogu motywującego. 
• Ćwiczenie praktycznych umiejętności zastosowanie podstawowych założeń i narzędzi dialogu 

motywującego na poziomie zbierania wywiadu osobami uzależnionymi od alkoholu, 
zobowiązanymi przez sąd do podjęcia leczenia odwykowego oraz członkami ich rodzin. 

 
13.00- 14.00 obiad 
14.00 – 14.45 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 ) – prowadzenie Alina Prusinowska-Marek 
Zakres tematyczny:  
Tematyka tego wykładu dotyczy praktycznych aspektów wykonywania przez kuratorów czynności 
określonych w art. 30a i 34 ust.4a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(wywiad środowiskowy) oraz sposobu sprawowania nadzoru nad osobą poddaną leczeniu 
odwykowemu, o którym mowa w art. 31 ust. 5 i 6 ustawy. W trakcie szkolenia zostaną omówione 
podstawy prawne wykonywania przez kuratorów czynności służbowych, procedura obejmowania i 
prowadzenia nadzoru nad osobą poddaną leczeniu, sposób dokumentowania podejmowanych przez 
kuratora czynności, w tym pisania wniosków do sądu i innych podmiotów (pozasądowych). 
 
14.45- 16.15 Metodyka prowadzenia nadzoru nad przebiegiem wykonania zobowiązania do leczenia 
odwykowego art. 31 ( wykład 2 godziny dydaktyczne  ) – prowadzenie Alina Prusinowska-Marek 
Zakres tematyczny: W trakcie tej części szkolenia uczestnicy będą zachęcani do wykorzystywania 
elementów metody Dialogu Motywującego w kontakcie z osobą poddaną leczeniu, członkami jej 
rodziny oraz przedstawicielami podmiotów wspomagających działania kuratorów. 
 
16.15 – 16.30 przerwa 
16.30 – 17.15 Metodyka prowadzenia nadzoru nad przebiegiem wykonania zobowiązania do leczenia 
odwykowego art. 31 ( wykład 1 godzina dydaktyczna) – prowadzenie Alina Prusinowska- Marek 
Zakres tematyczny: Podczas zajęć uczestnicy wykorzystają uzyskaną w trakcie szkolenia wiedzę na 
temat rozwiązywania problemów alkoholowych z elementami Dialogu Motywującego do 
zaprojektowania planu oddziaływań wobec osoby uzależnionej. W trakcie tej części szkolenia 
uczestnicy będą zachęcani do wykorzystywania elementów metody Dialogu Motywującego w 
kontakcie z osobą poddaną leczeniu, członkami jej rodziny oraz przedstawicielami podmiotów 
wspomagających działania kuratorów. 
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19.00 Kolacja 
 
5 dzień (4 godz.) 01.10.2021r. Piątek 
 
08.00-9.00 Śniadanie 
9.00 -  9.45  Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do 
poddania się leczeniu odwykowemu (wykład 1 godzina dydaktyczna)- prowadzenie Alina Prusinowska- 
Marek 
Zakres tematyczny:  
W tej części szkolenia zostaną omówione podstawowe definicje z Rozporządzenia Rady Unii 
Europejskiej (RODO) jak: dane osobowe, przetwarzanie danych, podmiot przetwarzający i odbiorca 
danych, zgodne z prawem przetwarzanie danych, aby kuratorzy wykorzystali tę wiedzę w toku 
podejmowanej z lokalnymi partnerami współpracy na rzecz pomocy osobie uzależnionej i członkom jej 
rodziny. 
W aspekcie współpracy kuratora z lokalnymi podmiotami zajmującymi się profilaktyką i leczeniem 
uzależnień oraz szeroko rozumianą pomocą społeczną zostaną omówione zagadnienia dotyczące 
ochrony danych osobowych i zgodnego z prawem ich przetwarzania. 
 
9.45 – 10.30 Omówienie dostępnych form pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i                                     
systemowych możliwości oddziaływania sytuację rodziny osoby zobowiązanej- (wykład 1 godzina 
dydaktyczna) - prowadzenie Alina Prusinowska- Marek 
Zakres tematyczny:  
W tej części zostaną omówione podstawowe możliwości inicjowania przez kuratora rodzinnego 
pomocy osobie uzależnionej i członkom jego rodziny w zakresie: materialnym i rzeczowym (ustawa o 
pomocy społecznej), pomocy psychologicznej i w obszarze edukacji (ustawa – prawo oświatowe i 
rozporządzenie o pomocy psychologicznej), zaspokojenia potrzeb lokalowych (ustawa o samorządzie 
gminnym), przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
ustawa o Policji i kodeks postępowania cywilnego w zakresie cywilnego nakazu opuszczenia lokalu 
przez sprawcę przemocy. Szczególny nacisk zostanie położony na ocenę bezpieczeństwa osób wspólnie 
zamieszkujących z osobą poddaną leczeniu oraz omówienie możliwości zapewnienia im 
bezpieczeństwa i podstaw podejmowania interwencji przez Policję. Dodatkowo omówione zostaną 
obowiązki prawne ciążące na kuratorze sądowym dotyczące inicjowania postepowań karnych i 
cywilnych. 
 
10.30 – 10.45 przerwa 
10.45 – 12.15 Omówienie dostępnych form pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i                                     
systemowych możliwości oddziaływania sytuację rodziny osoby zobowiązanej - ( wykład 2 godziny 
dydaktyczne) – prowadzenie Alina Prusinowska- Marek 
Zakres tematyczny: Ponadto uczestnicy będą w trakcie zajęć tworzyć lokalne mapy zasobów w 
obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i wspierania rodziny 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, które kurator może 
angażować do udzielania pomocy osobie poddanej leczeniu i członkom jej rodziny.  
 
12.15 – podsumowanie i ewaluacja szkolenia, rozdanie zaświadczeń  
 obiad  
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 Razem 32 godzin ( 19 godzin wykładów, 13 godzin warsztatów) 

 
 

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

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

Data: 04.10.2021r. – 08.10.2021r. 
 
 

1 dzień ( 2 godziny) 04.10.2021r. Poniedziałek 
 
Od 15.00- przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia 
17.00 – Rozpoczęcie szkolenia i omówienie programu oraz celu szkolenia 

Zakres tematyczny: Przedstawienie się uczestników szkolenia, zebranie oczekiwań, budowanie 
atmosfery pracy w grupie 

17.15- 18.45 Różnicowanie problemów alkoholowych (wykład 2 godziny dydaktyczne) – prowadzenie 
dr Tomasz Głowik 

Zakres tematyczny: Zapoznanie uczestników z wzorami picia i kryteriami ich różnicowania, 
wyjaśnienie objawów uzależnienia, przedstawienie testów przesiewowych, przećwiczenie jednego z 
nich w grupie i omówienie metody pracy, jaką jest krótka interwencja 

19.00  -  kolacja  
 
2 dzień (9 godz.) 05.10.2021r. Wtorek 
08.00 – 9.00  śniadanie 
9.00-10.30 Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zobowiązania do poddania się leczeniu  
odwykowemu wraz z omówieniem przesłanek do jej uruchomienia. Prawa pacjenta, a zobowiązanie 
do leczenia odwykowego – (wykład 2 godziny dydaktyczne) – prowadzenie Sylwester Lewandowski 
 
Zakres tematyczny: W toku wykładu omówione zostaną przesłanki stanowiące podstawę do wszczęcia 
i realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, wzbogacone o praktycznie wskazówki. 
Uczestnicy zapoznają się z przebiegiem procedury krok po kroku, utwierdzą się w przekonaniu, że 
kuratorzy również wnioskują do gminnych komisji o wszczęcie procedury. Dowiedzą się na czym polega 
udział członka gminnej komisji w rozprawie przed sądem i jak ważnym dowodem w sprawie jest 
kuratorski wywiad środowiskowy zrealizowany na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W dalszej części wykładu, uczestnikom szkolenia, w ustrukturalizowany sposób zostaną 
zaprezentowane  informacje odnoszące się do sfery praw pacjenta:  



                   
 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 
 
 

 
 

- zasada autonomii pacjenta (tj. uprawnienie pacjenta do decydowania i samostanowienia 
o formach i zakresie interwencji medycznej jakim ma być on poddawany),  

- zakres ograniczenia autonomii pacjenta w szczególności niedobrowolność poddania się 
leczeniu przewidziana w przepisach prawa, 

- zakres ograniczenia autonomii pacjenta przy procedurze sądowego zobowiązania do leczenia 
odwykowego, 

- zakres ograniczenia autonomii pacjenta a środki przymusu, 
- prawa pacjenta oraz prawa pacjenta psychiatrycznego w kontekście zobowiązania do 

poddania się leczeniu odwykowemu.   
 
 
10.30 – 10.45 przerwa 
10.45-12.15 Czym różni się psychoterapia od innych form pomocy proponowanych osobom 
uzależnionym. Organizacja leczenia odwykowego. Cele terapii, programy zorientowane na 
abstynencję, ograniczenie picia i redukcję szkód  (wykład 2 godziny dydaktyczne) – prowadzenie dr 
Tomasz Głowik 

Zakres tematyczny: Przedstawienie, na czym polega terapia osób uzależnionych, omówienie 
przykładowych tematów pracy: radzenie sobie z głodem/przymusem zażywania, zapobiegania 
nawrotom, praca nad zmianą przekonań wg racjonalnej terapii emotywnej A. Ellisa, omówienie 
zdrowienia w nurcie samopomocowym, omówienie farmakoterapii oraz programów zorientowanych 
na abstynencję, ograniczenie picia i redukcję szkód 

12.15-12.30 przerwa 
12.30-14.00 W jaki sposób funkcjonowanie osoby uzależnionej zmienia życie pozostałych                      
członków rodziny oraz jak skutecznie im pomóc (wykład 2 godziny dydaktyczne) – prowadzenie 
Agnieszka Litwa-Janowska 
Zakres tematyczny:  W ramach wykładu zostaną przedstawione następujące zagadnienia: 
·       Przedstawienie cech systemu rodzinnego w kontekście jego funkcjonalności.  
·       Analiza znaczenia uzależnienia członka rodziny jako zmiennej wprowadzającej zakłócenie i 
owocującej dysfunkcją całego systemu.  
·       Omówienie zakłóceń w różnych obszarach życia rodziny z problemem uzależnień m.in. poczucie 
bezpieczeństwa, podsystemy, granice, role i zadania, reguły, komunikacja, autonomia i zależność, 
wzajemne wsparcie, zaufanie i więź.  
·       Opis znaczenia wstydu i rodzinnego tabu dla zdolności rodziny do konstruktywnego radzenia sobie 
z problemami.  
·       Współuzależnienie- adaptacja partnera do nałogowego funkcjonowania osoby uzależnionej, 
schematy destrukcyjnego funkcjonowania osób bliskich.  
·       Doświadczenie dzieciństwa w rodzinie z problemem uzależnień, mechanizmy obronne dzieci- tzw. 
role.  
·       Traumatyczny zapis historii dorastania w rodzinie z problemem uzależnień a powstawanie 
syndromu DDA.  
·       Jak pomagać bliskim- możliwości i ograniczenia. Motywowanie do skorzystania z pomocy, 
dostępna oferta w Polsce.  
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14.00-15.00 przerwa obiadowa 
15.00  - 15.45     Czynniki sprzyjające wprowadzeniu zmiany (wykład 1 godzina dydaktyczna) – 
prowadzenie dr Tomasz Głowik 

Zakres tematyczny:  Omówienie transteoretycznego modelu zmiany zachowań, roli i rozumienia 
motywacji. Przedstawienie i rola różnorodnych czynników sprzyjających zmianie 

15.45 – 17.00 przerwa 
17.00-18.30  warsztat wprowadzający ( 2 godziny dydaktyczne) prowadzenie dr Anna Przenzak,  
dr Tomasz Głowik 
 
19.00 Kolacja 
 
 
3 dzień  (8 godz.) 06.10.2021r. Środa 
08.00 – 9.00  śniadanie 
9.00 -10.30 Wykorzystanie metod właściwych dla Dialogu Motywującego ( wykład 2 godziny 
dydaktyczne) prowadzenie dr Anna Przenzak  
Zakres tematyczny: zapoznanie z definicją i podstawowymi założeniami Dialogu Motywującego: 
·        duch dialogu motywującego: współpraca, akceptacja, wywoływanie, troska; 
·        zasady dialogu motywującego: empatyczne reagowanie, rozwijanie rozbieżności, podążanie za 
oporem, wspieranie poczucia sprawczości; 
·        narzędzia dialogu motywującego: pytania otwarte, odzwierciedlenia, dowartościowania, 
podsumowania, udzielanie informacji i rad; 
·        miejsce dialogu motywującego w poszczególnych stadiach zmiany klienta 

 
 10.30 – 10.45 przerwa 
10.45 – 12.15 Specyfika pracy kuratora w kontekście procedury zobowiązania odwykowego i 
motywowania do zmiany ( warsztat 2 godziny dydaktyczne) -prowadzenie dr Anna Przenzak oraz dr 
Tomasz Głowik 
Zakres tematyczny: Przedstawienie ducha Dialogu Motywującego i istotnych zasad prowadzenia 
Dialogu w praktyce 
Omówienie i przećwiczenie roli odzwierciedleń i pytań otwartych  w prowadzeniu rozmowy 
Omówienie i przećwiczenie roli podsumowań i afirmacji w prowadzeniu rozmowy 
Ambiwalencja i jej rozwijanie w procesie kształtowania motywacji do zmiany (ćwiczenie umiejętności) 
Wzbudzanie i rozwijanie języka zmiany (ćwiczenie umiejętności) 
Praca z klientami kuratorów na przykładzie wniesionych przez grupę indywidualnych przypadków – jak 
rozumieć, jak rozmawiać 
Szanse i ograniczenia Dialogu Motywującego jako metody pracy kuratora sądowego 
 
12.15  – 13.45 Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego (2 godziny 
dydaktyczne – zajęcia warsztatowe) -  prowadzenie dr Anna Przenzak oraz dr Tomasz Głowik 
Zakres tematyczny: Przedstawienie ducha Dialogu Motywującego i istotnych zasad prowadzenia 
Dialogu w praktyce 
Omówienie i przećwiczenie roli odzwierciedleń i pytań otwartych  w prowadzeniu rozmowy 
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Omówienie i przećwiczenie roli podsumowań i afirmacji w prowadzeniu rozmowy 
Ambiwalencja i jej rozwijanie w procesie kształtowania motywacji do zmiany (ćwiczenie umiejętności) 
Wzbudzanie i rozwijanie języka zmiany (ćwiczenie umiejętności) 
Praca z klientami kuratorów na przykładzie wniesionych przez grupę indywidualnych przypadków – jak 
rozumieć, jak rozmawiać 
Szanse i ograniczenia Dialogu Motywującego jako metody pracy kuratora sądowego 
 
 13.45 – 14.45  przerwa obiadowa 
14.45 – 16.15 Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego (2 godziny  
dydaktyczne – zajęcia warsztatowe) – prowadzenie dr Anna Przenzak oraz dr Tomasz Głowik 
Zakres tematyczny: Przedstawienie ducha Dialogu Motywującego i istotnych zasad prowadzenia 
Dialogu w praktyce 
Omówienie i przećwiczenie roli odzwierciedleń i pytań otwartych  w prowadzeniu rozmowy 
Omówienie i przećwiczenie roli podsumowań i afirmacji w prowadzeniu rozmowy 
Ambiwalencja i jej rozwijanie w procesie kształtowania motywacji do zmiany (ćwiczenie umiejętności) 
Wzbudzanie i rozwijanie języka zmiany (ćwiczenie umiejętności) 
Praca z klientami kuratorów na przykładzie wniesionych przez grupę indywidualnych przypadków – jak 
rozumieć, jak rozmawiać 
Szanse i ograniczenia Dialogu Motywującego jako metody pracy kuratora sądowego 
 
19.00 Kolacja 
 
4 dzień (9 godzin dydaktycznych) 07.10.2021r. Czwartek 
08.00 – 9.00  śniadanie 
9.00 – 11.15  Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego ( 3 godziny 
dydaktyczne - zajęcia warsztatowe) - prowadzenie dr Anna Przenzak oraz dr Tomasz Głowik 
Zakres tematyczny:  
Przedstawienie ducha Dialogu Motywującego i istotnych zasad prowadzenia Dialogu w praktyce 
Omówienie i przećwiczenie roli odzwierciedleń i pytań otwartych  w prowadzeniu rozmowy 
Omówienie i przećwiczenie roli podsumowań i afirmacji w prowadzeniu rozmowy 
Ambiwalencja i jej rozwijanie w procesie kształtowania motywacji do zmiany (ćwiczenie umiejętności) 
Wzbudzanie i rozwijanie języka zmiany (ćwiczenie umiejętności) 
Praca z klientami kuratorów na przykładzie wniesionych przez grupę indywidualnych przypadków – jak 
rozumieć, jak rozmawiać 
Szanse i ograniczenia Dialogu Motywującego jako metody pracy kuratora sądowego 
 
11.15 – 11.30 przerwa 
11.30  - 13.00  Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego  określonego w art. 30 a ustawy o z dnia 26 
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w duchu Dialogu 
Motywującego (2 godziny dydaktyczne – zajęcia warsztatowe) – prowadzenie dr Anna Przenzak oraz 
dr Tomasz Głowik 
Zakres tematyczny:  
• Rozwijanie umiejętności prowadzenia wywiadu z osobą uzależnioną od alkoholu i członkami ich 

rodzin w duchu dialogu motywującego. 
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• Ćwiczenie praktycznych umiejętności zastosowanie podstawowych założeń i narzędzi dialogu 
motywującego na poziomie zbierania wywiadu osobami uzależnionymi od alkoholu, 
zobowiązanymi przez sąd do podjęcia leczenia odwykowego oraz członkami ich rodzin. 

 
13.00- 14.00 obiad 
14.00 – 14.45 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 ) – prowadzenie Alina Prusinowska-Marek 
Zakres tematyczny:  
Tematyka tego wykładu dotyczy praktycznych aspektów wykonywania przez kuratorów czynności 
określonych w art. 30a i 34 ust.4a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(wywiad środowiskowy) oraz sposobu sprawowania nadzoru nad osobą poddaną leczeniu 
odwykowemu, o którym mowa w art. 31 ust. 5 i 6 ustawy. W trakcie szkolenia zostaną omówione 
podstawy prawne wykonywania przez kuratorów czynności służbowych, procedura obejmowania i 
prowadzenia nadzoru nad osobą poddaną leczeniu, sposób dokumentowania podejmowanych przez 
kuratora czynności, w tym pisania wniosków do sądu i innych podmiotów (pozasądowych). 
 
14.45- 16.15 Metodyka prowadzenia nadzoru nad przebiegiem wykonania zobowiązania do leczenia 
odwykowego art. 31 ( wykład 2 godziny dydaktyczne  ) – prowadzenie Alina Prusinowska-Marek 
Zakres tematyczny: W trakcie tej części szkolenia uczestnicy będą zachęcani do wykorzystywania 
elementów metody Dialogu Motywującego w kontakcie z osobą poddaną leczeniu, członkami jej 
rodziny oraz przedstawicielami podmiotów wspomagających działania kuratorów. 
 
16.15 – 16.30 przerwa 
16.30 – 17.15 Metodyka prowadzenia nadzoru nad przebiegiem wykonania zobowiązania do leczenia 
odwykowego art. 31 ( wykład 1 godzina dydaktyczna) – prowadzenie Alina Prusinowska- Marek 
Zakres tematyczny: Podczas zajęć uczestnicy wykorzystają uzyskaną w trakcie szkolenia wiedzę na 
temat rozwiązywania problemów alkoholowych z elementami Dialogu Motywującego do 
zaprojektowania planu oddziaływań wobec osoby uzależnionej. W trakcie tej części szkolenia 
uczestnicy będą zachęcani do wykorzystywania elementów metody Dialogu Motywującego w 
kontakcie z osobą poddaną leczeniu, członkami jej rodziny oraz przedstawicielami podmiotów 
wspomagających działania kuratorów. 
 
19.00 Kolacja 
 
5 dzień (4 godz.) 08.10.2021r. Piątek 
 
08.00-9.00 Śniadanie 
9.00 -  9.45  Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do 
poddania się leczeniu odwykowemu (wykład 1 godzina dydaktyczna)- prowadzenie Alina Prusinowska- 
Marek 
Zakres tematyczny:  
W tej części szkolenia zostaną omówione podstawowe definicje z Rozporządzenia Rady Unii 
Europejskiej (RODO) jak: dane osobowe, przetwarzanie danych, podmiot przetwarzający i odbiorca 
danych, zgodne z prawem przetwarzanie danych, aby kuratorzy wykorzystali tę wiedzę w toku 
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podejmowanej z lokalnymi partnerami współpracy na rzecz pomocy osobie uzależnionej i członkom jej 
rodziny. 
W aspekcie współpracy kuratora z lokalnymi podmiotami zajmującymi się profilaktyką i leczeniem 
uzależnień oraz szeroko rozumianą pomocą społeczną zostaną omówione zagadnienia dotyczące 
ochrony danych osobowych i zgodnego z prawem ich przetwarzania. 
 
9.45 – 10.30 Omówienie dostępnych form pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i                                     
systemowych możliwości oddziaływania sytuację rodziny osoby zobowiązanej- (wykład 1 godzina 
dydaktyczna) - prowadzenie Alina Prusinowska- Marek 
Zakres tematyczny:  
W tej części zostaną omówione podstawowe możliwości inicjowania przez kuratora rodzinnego 
pomocy osobie uzależnionej i członkom jego rodziny w zakresie: materialnym i rzeczowym (ustawa o 
pomocy społecznej), pomocy psychologicznej i w obszarze edukacji (ustawa – prawo oświatowe i 
rozporządzenie o pomocy psychologicznej), zaspokojenia potrzeb lokalowych (ustawa o samorządzie 
gminnym), przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
ustawa o Policji i kodeks postępowania cywilnego w zakresie cywilnego nakazu opuszczenia lokalu 
przez sprawcę przemocy. Szczególny nacisk zostanie położony na ocenę bezpieczeństwa osób wspólnie 
zamieszkujących z osobą poddaną leczeniu oraz omówienie możliwości zapewnienia im 
bezpieczeństwa i podstaw podejmowania interwencji przez Policję. Dodatkowo omówione zostaną 
obowiązki prawne ciążące na kuratorze sądowym dotyczące inicjowania postepowań karnych i 
cywilnych. 
 
10.30 – 10.45 przerwa 
10.45 – 12.15 Omówienie dostępnych form pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i                                     
systemowych możliwości oddziaływania sytuację rodziny osoby zobowiązanej - ( wykład 2 godziny 
dydaktyczne) – prowadzenie Alina Prusinowska- Marek 
Zakres tematyczny: Ponadto uczestnicy będą w trakcie zajęć tworzyć lokalne mapy zasobów w 
obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i wspierania rodziny 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, które kurator może 
angażować do udzielania pomocy osobie poddanej leczeniu i członkom jej rodziny.  
 
12.15 – podsumowanie i ewaluacja szkolenia, rozdanie zaświadczeń  
 obiad  
 

 

W każdym szkoleniu weźmie udział 36 osób. Szkolenie odbędzie się w hotelu w Krakowie, który 
spełnia kryteria hotelu trzygwiazdkowego. Uczestnicy oraz wykładowcy, będą nocować w 
pokojach jednoosobowych. Możliwość pokoi dwuosobowych na wyraźne życzenie uczestników. 
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 
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pandemią COVID, oświadczenie RODO, ankietę epidemiologiczną przed szkoleniem,  ankietę 
codzienną o stanie zdrowia (wszystkie wymienione dokumenty w załączeniu).   
Dla wszystkich będzie zapewnione pełne wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje) oraz przerwy 
kawowe. Sala wykładowa będzie wyposażona w sprzęt multimedialny i nagłośnienie, natomiast 
na salach warsztatowych będą  do dyspozycji tablice flipchart z mazakami.  
 
Uczestnicy otrzymają konspekty przygotowane przez wykładowców, program szkolenia, notes  
i długopis oraz  publikację „Zobowiązanie do leczenia odwykowego – nadzór kuratora nad osobami 
uzależnionymi od alkoholu”  autorstwa Pani Jadwigi Fudały, Pani Kamy Dąbrowskiej  oraz  Pani Aliny 
Prusinowskiej - Marek 

Jednym z zadań  kuratorów sądowych jest sprawowanie nadzoru nad osobami uzależnionymi od 
alkoholu wobec których sąd wydał orzeczenie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego. 
Zgodnie z art. 31 ust 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  wykonywanie tego zadania kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej powierza 
kuratorowi sądowemu mającemu odpowiednie przygotowanie w zakresie postępowania z osobami 
uzależnionymi od alkoholu. Aby dobrze wypełniać to zadanie konieczne jest posiadanie wiedzy 
zarówno dotyczącej samego uzależnienia i aktualnych metod leczenia a także prawnych i 
praktycznych aspektów związanych ze sprawowaniem nadzorów kuratorskich. W książce połączono 
aspekty psychologiczne z prawnymi i odniesiono je do praktyki pracy kuratorów, co czyni tę 
publikację wartościowym przewodnikiem do realizacji nadzorów kuratorskich.  Poniżej 
przedstawiamy spis treści. 

 

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, 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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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: 
„Szkolenie dla kuratorów sadowych sprawujących nadzory nad osobami zobowiązanymi 

przez sąd do podjęcia leczenia odwykowego” 
 

TERMIN DO WYBORU:    
  
27.09-01.10.2021r.    Hotel Novotel Kraków City West****   
                                 ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
 
04.10-08.10.2021r.    Hotel Novotel Kraków City West****   
                                 ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
   

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

Nazwa Jednostki 

   

   

Uczestnictwo w szkoleniu jest jednocześnie oświadczeniem, że wysłane osoby wezmą udział w ewaluacji na 
zakończenie szkolenia. 
 
ADRES E-MAIL:_____________________________________________________________ 
  
TELEFON KONTAKTOWY __________________________________________________ 

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

Nie pokrywamy kosztów dojazdu. Uczestnicy otrzymają 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 30.08.2021r. 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu 


