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SPS serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z cyklu „Jesień w Komisjach” pn.: 

„Działalność Komisji RPA i Zespołu 
Interdyscyplinarnego- nowe zadania  

w 2022 roku”. 
 
 

Szkolenie odbędzie się w dniach: 
25-28 września 2022r. (niedziela - środa) w Kołobrzegu 

Hotel Baltic Plaza mediSPA & FIT****,  
ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg https://www.balticplaza.eu 

 
 

Odbiorcy: 
Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym 
Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (gkrpa), Pełnomocników ds. rpa, Przewodniczących i członków Zespołów 
Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kierowników OPS, pracowników 
socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, 
dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób 
zainteresowanych tematyką szkolenia i chcących podnieść́ swoje kwalifikacje w tym zakresie. 
 

SZKOLENIE POPROWADZĄ:  
 

Dorota Jaszczak - Kuźmińska – absolwentka studiów magisterskich z zakresu resocjalizacji oraz 
studiów podyplomowych z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Ukończyła Studium Dialogu 
Motywującego otrzymując tytuł Terapeuty Motywującego. Certyfikowany Specjalista w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 
ponad 20 lat zaangażowana w realizację przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie w tym jako kurator sądowy prowadzący dozoru w rodzinach z problemem przemocy. 
Posiada bardzo bogate doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń m.in. nt. procedury 
„Niebieskie Karty”, oraz kontaktu z osobami stosującymi przemoc i doznającymi przemocy. Autorka i 
współautorka publikacji dotyczących zagadnienia przemocy w rodzinie. Pracuje w Punkcie 
informacyjno- konsultacyjnym dzielnicy Warszawa-Bemowo, gdzie prowadzi konsultacje i grupy dla 
osób doświadczających przemocy. 
 

Kama Dąbrowska – radca prawny, wieloletni kierownik Działu Prawnego Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, autorka licznych publikacji z zakresu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 

Sylwester Lewandowski – Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Krajowego 
Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (Zarządzenie nr 28/2022 Dyrektora KCPU z dnia 
21.04.2022r.), policjant Wydziału Prewencji w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu, wieloletni 
koordynator procedury „Niebieskie Karty”; wykładowca uczelni wyższej; inicjator i współautor 
projektu socjalnego „Zespół Prewencyjny” realizowanego we współpracy MOPR w Grudziądzu i Policji 
zapewniającego od 5 lat monitoring środowisk zagrożonych przemocą; inicjator i współautor 
działającej skutecznie od 8 lat „Procedury zabezpieczenia dziecka w sytuacji kryzysowej”; ukończył I 
stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia „Niebieska Linia” 
w  Warszawie; członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Grudziądzu; uczestnik prac grup roboczych, 
w których poza przemocą występuje problem uzależnienia od alkoholu; Przewodniczący Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grudziądzu; trener programu korekcyjno – 
edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. 
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25.09.2022r. (niedziela) 
DZIEŃ PIERWSZY 

 
Od 16.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia  
 

26.09.2022r. (poniedziałek) 
DZIEŃ DRUGI- prowadzi Dorota Jaszczak-Kuźmińska 

 

07.00-09.00 Śniadanie  
09.00-14.00 Powitanie, rozpoczęcie szkolenia: 
 

Ofiara przemocy - w kontekście pracy Komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego: 
1. Czym jest przemoc w rodzinie i czy możliwe jest się przed nią obronić? 
- mechanizmy przemocy ( zjawisko „prania mózgu”, „wyuczonej bezradności”, cykl  
  przemocy, wtórna wiktymizacja, „syndrom sztokholmski”) 
- czynniki ryzyka pojawienia się przemocy w relacji interpersonalnej; 
- przemoc jako stres chroniczny i jako trauma. 
2. Co mnie nie zabije to mnie wzmocni? - czyli o konsekwencjach doznawania przemocy. 
- konsekwencje przemocy – fizyczne, zdrowotne, psychologiczne, społeczne, ekonomiczne,  
  prawne; 
- konsekwencje krótko i długo terminowe; 
- zaburzenia lękowe (PTSD) i emocjonalne (depresja) jako następstwa doznawania  
  przemocy; 
- psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób krzywdzonych. 
3. Towarzyszenie osobom doznającym przemocy w procesie wychodzenia z przemocy. 
- co zrobić by klient chciał do nas przyjść kolejny raz (pierwszy kontakt); 
- poszanowanie podmiotowości i autonomii klienta; 
-  diagnoza sytuacji i potrzeb ofiary przemocy; 
- czego należy unikać, a z czego korzystać by być pomocnym. 
- motywowanie do zmiany.  
 

14.00-15.00 Obiad 
Od 15.00 Czas wolny lub dla zainteresowanych wycieczka piesza z przewodnikiem  
Od 19.30 Kolacja bankietowa z muzyką 
 
 

27.09.2022r. (wtorek) 
DZIEŃ TRZECI- prowadzi Sylwester Lewandowski 

 

07.00-09.00 Śniadanie  
09.00-14.00: 
 
Realizacja zadań członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i członka Zespołu 
Interdyscyplinarnego: 
  

1. Zadania gminnej komisji na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zadania wynikające z NPZ 
oraz wytycznych KCPU:  
• Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  uzależnionych od alkoholu. 
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• Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy  psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz finansowanie tych działań ze środków 
pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości 
nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. 

• Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom 
behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.  

• Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych  służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych. 
 

2. Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego: 
a) Przesłanki do wszczęcia procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, ich istota w ujęciu 

praktycznym i dokumentowanie. 
b) Etapy procedury, w tym udział gminnej komisji w posiedzeniu Sądu: 

• wniosek do Sądu i dowody na jego zasadność, 
• postępowanie rozpoznawcze, 
• udział przedstawiciela gminnej komisji w posiedzeniu Sądu - praktyka z sali rozpraw. 

 
3. Kontrola gminnej komisji w punkcie sprzedaży/podawania alkoholu: 
a) Schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. 
b) Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa i opracowanie harmonogramu kontroli. 
c) Realizacja kontroli w praktyce: 

• podjęcie czynności kontrolnych, 
• zakres i dokumentowanie kontroli, 

 
4. Procedura Niebieskie Karty:  
a) Formy przemocy i ich symptomy.  
b) Procedura Niebieskie Karty od wszczęcia do zakończenia. Etapy praktycznej realizacji.  
c) Cykl przemocy i jego znaczenie dla pracy grupy roboczej / diagnostyczno-pomocowej. 
d) Prawo w ochronie rodziny doznającej przemocy. Tryby ścigania przestępstw oraz omówienie przykładów 

przestępstw najczęściej popełnianych na szkodę osób najbliższych. 
e) Zadania przedstawiciela gminnej komisji w pracy grupy roboczej / diagnostyczno-pomocowej realizującej 

procedurę NK. 
 
14.00-15.00 Obiad 
Od 15.00 Czas wolny  
Od 19.00 Kolacja  
 

28.09.2022r. (środa) 
DZIEŃ CZWARTY- prowadzi Kama Dąbrowska 

 

07.00-09.00 Śniadanie (wykwaterowanie z pokoi do godziny 10.00)  
09.00-13.30:  
 
Zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu 
1. Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zobowiązania do poddania się leczeniu  
     odwykowemu: 

a) przesłanki orzeczenia zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu; 
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b) procedura poprzedzająca wystąpienie z wnioskiem do sądu (uprawnienia uczestników 
postępowania, gromadzenie materiału dowodowego); 

c) współpraca instytucji oraz wymiana informacji w ramach procedury. 
2. Postępowanie sądowe (udział Gminnych komisji w postępowaniu sądowym – prawa i  
     obowiązki, postępowanie dowodowe); 
3. Prawa pacjenta a zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu. Zasada  
      autonomii pacjenta i jej ograniczenia w przepisach prawa. 

a) zasada autonomii pacjenta i jej ograniczenia w przepisach prawa. 
b) prawa pacjenta oraz prawa pacjenta psychiatrycznego w kontekście zobowiązania do 

poddania się leczeniu odwykowemu. 
3.  Organizacja leczenia odwykowego w przepisach prawa  

a) podmioty i osoby uprawnione do prowadzenia leczenia  
b) zasady dostępu do świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień dla 

osób uzależnionych i członków ich rodzin. 
 

Reklama napojów alkoholowych 

1) definicje pojęć reklamy i promocji i informowania o sponsorowaniu w rozumieniu ustawy z dnia  
     26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

2) ustawowe ograniczenia reklamy piwa; 

3) sankcje za naruszenie zakazu reklamy napojów alkoholowych 

4) uprawnienia gminy w ramach podejmowanej interwencji; 

5) przestrzegania przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych jako obowiązek  
     przedsiębiorców  korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

13.30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia 
Od 13.30 Obiad  
 
 
 
 

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA wynosi: 1590 zł od 1 osoby. 
 Cena obejmuje: 

- autorskie materiały szkoleniowe , konsultacje, opiekę logistyczną organizatora na miejscu,  
- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców w oparciu o art. 6 
ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz z zakresu profilaktyki i rpa, w oparciu 

o wymóg art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (wymóg odbycia przeszkolenia przez 
członków gkrpa) oraz  

 - zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2- osobowe, pokoje 1 
osobowe dodatkowo płatne 300zł) 

- 3 obiady, 2 kolacje, w tym jedna uroczysta, serwis kawowy, wycieczka z przewodnikiem 
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. PARKING PŁATNY WG CENNIKA HOTELU  
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…………….………………………….dnia 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU  

 

NAZWA FORMY DOSKONALENIA: „Działalność Komisji RPA i Zespołu 
Interdyscyplinarnego - nowe zadania w 2022 roku”. 
 
 
TERMIN: 25-28.09.2022r.  Hotel Baltic Plaza mediSPA & FIT****,   ul. Plażowa 1,  
                                               78-100 Kołobrzeg https://www.balticplaza.eu   
 
 

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

Funkcja 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA wynosi: 1590 zł od 1 osoby. Cena obejmuje: 
- autorskie materiały szkoleniowe , konsultacje, opiekę logistyczną organizatora na miejscu,  

- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców w oparciu o art. 6 
ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz z zakresu profilaktyki i rpa, w oparciu 

o wymóg art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (wymóg odbycia przeszkolenia przez 
członków gkrpa) oraz  

 - zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2- osobowe, pokoje 1 
osobowe dodatkowo płatne 300zł) 

- 3 obiady, 2 kolacje, w tym jedna uroczysta, serwis kawowy, wycieczka z przewodnikiem,  
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. PARKING PŁATNY WG CENNIKA HOTELU  

 
 

FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ NA: 
   
 
NABYWCA:________________________________________ ADRES: ____________________________________________ NIP: _________ 
 
 

 
 
 
ODBIORCA:______________________________________ ADRES: _____________________________________________ NIP: __________ 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Studio Profilaktyki Społecznej Sp. z o.o. oraz Suprema Lex CSSiK Sp. z 
o.o. dla potrzeb zgłoszonego uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
1997 r. Nr 133, poz. .883). Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o kursach, szkoleniach i usługach firmy Studio Profilaktyki 
Społecznej Sp. z o.o. oraz Suprema Lex CSSiK Sp. z o.o. w rozumieniu ust. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
na adres e-mail. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.  
 
 
 
 
Data _____________________    Podpis Uczestnika____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej 

________________________________________________________ 
 

 
Oświadczam, iż środki wydatkowane na w/w szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków 

publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej 
________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem: sps@sps.org.pl lub faksem: 12 626 94 40 do dnia 

30.08.2022r.  
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu  

i akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie ww.sps.org.pl 
 
Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
Ważne! W przypadku rezygnacji ze szkolenia w formie pisemnej (faksem) po terminie 30.08.2022r. instytucja lub osoba 

zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia - niezależnie od powodów rezygnacji, a w przypadku 
rezygnacji po terminie 07.09.2022r. Instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 100% kosztów kwoty szkolenia 

- niezależnie od powodów rezygnacji 


