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

 
 

„Samorządy wobec problemów alkoholowych, 
narkomanii oraz uzależnień behawioralnych   

- współczesne perspektywy”. 
 

 
 

W programie również m.in.: 
 
– Uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz zachowań (behawioralne) – różnice i podobieństwa 

-  aktualny obraz kliniczny i metody leczenia – 
 

– Profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych oparta na 
dowodach naukowych i dobrej praktyce. Prawne aspekty przeciwdziałania narkomanii – 

 
 

– Narkotyki i narkomania a przeciwdziałanie uzależnieniom na poziomie lokalnym – 
 
 
 

Szkolenie (stacjonarne) odbędzie się w dniach: 
23 - 26  października 2022r. (niedziela - środa) w Krakowie 

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

 

 
 

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:  

 

Katarzyna Łukowska - psycholog, doktorantka na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, 
wykładowca akademicki, przez 20 lat pracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, obecnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 
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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. 
 

Artur Malczewski - doktor nauk społecznych, od ponad 20 lat pracownik KBPN obecnie w 
Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Autor i współautor blisko 200 
publikacji dotyczących uzależnień. W 2021 otrzymał nagrodę Europejskiego Towarzystwa 
Badań w Profilaktyce (https://euspr.org)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 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 z zakresu przeciwdziałania narkomanii w oparciu  
wymóg art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  

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

- 3 obiady, 2 kolacje, w tym 1 uroczysta, serwis kawowy, wycieczka z przewodnikiem 
- wstęp do strefy Wellnes i strefy basenowej 

- parking bezpłatny. Dojazd we własnym zakresie.  
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23.10.2022r. (niedziela) 
DZIEŃ PIERWSZY 

 
Od 16.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia  
 

24.10.2022r. (poniedziałek) 
DZIEŃ DRUGI- prowadzi Katarzyna Łukowska 

 

07.00-09.00 Śniadanie  
09.00-14.00 Powitanie, rozpoczęcie szkolenia: 
 
Uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz zachowań (behawioralne) – różnice i 

podobieństwa -  aktualny obraz kliniczny i metody leczenia:  

• Uzależnienia – geneza psychologiczna, biologiczna i społeczna czyli dlaczego 

niektórzy z nas się uzależniają  

• Podstawowe kryteria do opisu uzależnień behawioralnych  i ich rodzaje 

• Uzależnienia od substancji vs uzależnienia od zachowań – podobieństwa, 

różnice oraz – diagnoza w oparciu o kryteria diagnostyczne ICD-10/ICD 11 i 

DSM-V  

• Rodzaje zaburzeń związanych z używaniem alkoholu: picie szkodliwe vs 

uzależnienie  

• Abstynencja, ograniczenie picia czy redukcja szkód – aktualne podejście w 

leczeniu uzależnień  i organizacja oraz oferta placówek leczenia  

• Farmakoterapia – czy mamy lekarstwo na uzależnienia  

• Dlaczego osoby uzależnione nie chcą się leczyć? Mechanizmy obronne w tym 

zniekształcenia poznawcze na przykładzie osób uzależnionych od alkoholu oraz 

od hazardu  

• Specyfika zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi u dzieci i młodzież (nowe 

technologie, gry, PUI i FOMO) 

• Pytania i odpowiedzi 
 

14.00-15.00 Obiad 
Od 15.00 Czas wolny lub dla zainteresowanych wycieczka z przewodnikiem po  
               malowniczym Krakowie  
Od 19.30 Kolacja bankietowa połączona z udziałem kapeli krakowskiej  
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25.10.2022r. (wtorek) 
DZIEŃ TRZECI- prowadzi Sylwester Lewandowski 

 

07.00-09.00 Śniadanie  
09.00-14.00  
 

Profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych 

oparta na dowodach naukowych i dobrej praktyce. Prawne aspekty 

przeciwdziałania narkomanii: 

 

1. Profilaktyka jako działania na czynniki chroniące i czynniki ryzyka  

2. Wiodące i uzupełniające strategie profilaktyczne  

3. Zawartość rekomendowanych programów profilaktycznych na podstawie Systemu 

Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego  

4. Wdrożenie skutecznych metod profilaktyki w Grudziądzu – przepis na dobrą praktykę 

krok po kroku  

5. Prawne aspekty przeciwdziałania narkomanii – (m.in. zażywane, posiadanie, 

udzielanie narkotyków, karanie)   

6. Pytania i odpowiedzi 

 
14.00-15.00 Obiad 
Od 15.00 Czas wolny w Krakowie 
19.00 Kolacja  
 

26.10.2022r. (środa) 
DZIEŃ CZWARTY- prowadzi dr Artur Malczewski 

 

07.00-09.00 Śniadanie (wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00)  
09.00-13.30: 
 
Narkotyki i narkomania a przeciwdziałanie uzależnieniom na poziomie lokalnym: 
 

1)  Wyniki badań Fundacji CBOS i KCPU na młodzieży z końca 2021 roku na młodzieży 
dotyczące substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych  
 

2)  Najnowszy raporty Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 
(EMCDDA) z Lizbony z 2022 roku (agenda Komisji Europejskiej) dotyczące problemów 
uzależnień – czy zagrożenia na świecie mogą być również problemem na poziomie 
lokalnym? 

 
3)  Opis narkotyków oraz „dopalaczy”: działanie, wygląd, efekty, zagrożenia 
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4) „Dopalacze” na świecie - najnowsze informacje dotyczące skali problemu w Polsce i w 
Europie oraz przeciwdziałanie „dopalaczom” 

 
5) Przykładowe materiały profilaktyczno-edukacyjne w pracy z młodzieżą i rodzicami 

dotyczące uzależnień  
 
6) Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień  

 
7) Marihuana oraz marihuana medyczna – mity i fakty 

 
8) Pytania i odpowiedzi 

 

13.30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia 

Od 13.30 Obiad  
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…………….………………………….dnia 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU  
 

NAZWA FORMY DOSKONALENIA: „Samorządy wobec problemów alkoholowych, 
narkomanii oraz uzależnień behawioralnych  - współczesne perspektywy”. 

TERMIN: 23-26.10.2022r. Hotel NOVOTEL Kraków City West ****   
                                 ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków  
 

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

Funkcja 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 
Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi: 1590 zł 

  
Cena obejmuje: 
– uczestnictwo w zajęciach, konsultacje, materiały szkoleniowe, opieka logistyczna organizatora,   
– certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców 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 z zakresu przeciwdziałania narkomanii w oparciu wymóg art. 10 ust. 1 ustawy o  
   przeciwdziałaniu narkomanii oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o art. 6 ust. 2 ustawy z o  
    przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
– zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem – 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2- osobowe, pokoje 1  
   osobowe dodatkowo płatne 300zł- konieczność wcześniejszego zgłoszenia) 
– 3 obiady, 2 kolacje w tym 1 uroczysta, serwis kawowy, wycieczka piesza z przewodnikiem 
– wstęp do strefy Wellnes i strefy basenowej 
– parking bezpłatny. Dojazd we własnym zakresie 
 

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

 
ODBIORCA:______________________________________ ADRES: _____________________________________________ NIP: __________ 
 
 



 

 STUDIO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SP. Z O.O. 
 

Aleja 29 Listopada 39 A, 31-425 Kraków 
tel. centrala: 12 636 92 85, 12 636-37 93; fax: 12 626 94 40 

www.sps.org.pl, e-mail: sps@sps.org.pl 

Koordynator szkolenia – Agnieszka Dudek tel.: +48 660 675 194, 12 636 92 85 

 

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 

07.10.2022r.  
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 30.09.2022r. instytucja lub osoba zgłaszająca 

rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia - niezależnie od powodów rezygnacji, a w przypadku rezygnacji po terminie 
07.10.2022r. Instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 100% kosztów kwoty szkolenia - niezależnie od powodów rezygnacji 

 


