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

„Rekomendacje prawno – finansowe  
i merytoryczne  do realizacji gminnych programów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii   

(z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych)”. 
 
W programie również m.in.: 
 

– Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii  - rekomendacje i najczęściej popełniane błędy i uchybienia – 

 
– Finansowanie zadań w ramach nowych gminnych profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom behawioralnym – 

 

– Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego w ujęciu prawnym i praktycznym – 
 

– Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w ramach nowych 
gminnych programów profilaktyki w oparciu o prawne aspekty zjawiska narkomanii – 

 
– Reklama i promocja napojów alkoholowych - aspekty prawne – 

 

Szkolenie odbędzie się w dniach: 
27 - 30  listopada 2022r. (niedziela - środa) w Zakopanem 

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami” 
ul. S. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane 

 

 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
- parking bezpłatny. Dojazd we własnym zakresie.  
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27.11.2022r. (niedziela) 
DZIEŃ PIERWSZY 

 
Od 16.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia  
 

28.11.2022r. (poniedziałek) 
DZIEŃ DRUGI- prowadzi Katarzyna Łukowska 

 

07.00-09.00 Śniadanie  
09.00-14.00 Powitanie, rozpoczęcie szkolenia: 
 
Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii  - rekomendacje i najczęściej popełniane błędy i 
uchybienia:  

 

1. Trzy kluczowe podstawy prawne do budowy gminnych programów profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  w tym 
Narodowy Program Zdrowia  i wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 2: 
Profilaktyka uzależnień   

2. Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom 
3. Uzależnienie od tytoniu (nikotyny) 
4. Uzależnienie od alkoholu 
5. Uzależnienia od zachowań (uzależnienia behawioralne) 

 

6. Najczęściej popełniane błędy przy realizacji gminnych programów  z uwzględnieniem  
konkretnych zapisów z gminnych programów 
a) wydatki na zadania niezgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi i kwestionowane przez organy nadzorcze  
b)  zasady finansowania prac gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz wynagrodzenia pełnomocników  
e) finansowanie remontów i inwestycji  
f) finansowanie placówek wsparcia dziennego, zajęć socjoterapeutycznych oraz 
świetlic wiejskich i półkolonii profilaktycznych ze środków pochodzących z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wyniki Kontroli NIK.   
g) edukacja vs profilaktyka – czym się różnią  
h) finansowanie zajęć profilaktycznych w tym zajęć sportowych  - jakie oferty nie 
spełniają standardów skuteczności. Wyniki kontroli NIK.   
 

7. Dodatkowe wpływy do budżetu gminy na  przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom spożywania alkoholu - opłaty od hurtowników przy zaopatrzeniu w 
napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju 
nieprzekraczającej 300 ml. 

8. Finansowanie gminnych programów – korkowe” vs „małpkowe” – jakie zadania 
mogą być finansowane z tych źródeł, a jakie tylko z tzw. „małpkowego”  

9. Pytania i odpowiedzi 
 

14.00-15.00 Obiad 
Od 15.00 Czas wolny lub dla zainteresowanych wycieczka z przewodnikiem po  
               Zakopanem 
Od 19.30 Kolacja bankietowa połączona z udziałem kapeli góralskiej  
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29.11.2022r. (wtorek) 
DZIEŃ TRZECI- prowadzi Katarzyna Łukowska i Sylwester Lewandowski 

 

07.00-09.00 Śniadanie  
09.00-14.00  
 

Część I   
09.00 – 11.30 Katarzyna Łukowska  
Finansowanie zadań w ramach nowych gminnych profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom behawioralnym.  

1. Ustawa o zdrowiu publicznym jako podstawa do realizacji zadań i wyjątki od niej:  
2. Czy mamy do czynienia z powierzeniem realizacji zadania, czy to gmina jest jego realizatorem lub 

współrealizatorem?  
3. Czy mamy do czynienia z zakupem usług?  
4. Czy mamy do czynienia z zadaniem, które wymaga zakupu świadczeń gwarantowanych, 

programów zdrowotnych lub programów profilaktyki zdrowotnej?  
5. Czy mamy do czynienia z zadaniem wpisującym się do katalogu zadań z art. 114 ustawy o 

działalności leczniczej (remont placówki odwykowej, szkolenie kadry lecznictwa odwykowego, 
zakup sprzętu lub aparatury dla placówki leczniczej itp.)?  

6. Czy mamy do czynienia z zadaniem, które jest realizowane w trybie ustaw szczególnych (np. 
placówki wsparcia dziennego)? 

7. Przykład postępowań konkursowych z ustawy o zdrowiu publicznym  
 
Część II Sylwester Lewandowski  
11.45 – 14.00  

Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego w ujęciu prawnym i praktycznym: 
1. Przesłanki do wszczęcia procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu oraz ich 

istota w ujęciu prawnym, 
2. Etapy procedury zobowiązania, 
3. Wniosek do sądu i dowody na jego zasadność, 
4. Postępowanie rozpoznawcze, 
5. Udział przedstawiciela gminnej komisji w posiedzeniu Sądu - praktyka z sądowej sali rozpraw, 
6. Postępowanie wykonawcze, 
7. Środki odwoławcze: apelacja i kasacja. 

 
 
14.00-15.00 Obiad 
Od 15.00 Czas wolny w Zakopanem 
19.00 Kolacja  
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30.11.2022r. (środa) 
DZIEŃ CZWARTY- prowadzi Sylwester Lewandowski 

 

07.00-09.00 Śniadanie (wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00)  
09.00-13.30: 
 

1. Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w ramach nowych 
gminnych programów profilaktyki w oparciu o prawne aspekty zjawiska narkomanii: 
1. Zażywanie narkotyków. 
2. Posiadanie narkotyków. 
3. Udzielanie narkotyków. 
4. Warunkowe umorzenie postępowania karnego. 
5. Przekłamania i niedomówienia skutkujące wzrostem zainteresowania środkami narkotycznymi. 
6. Nowe środki psychoaktywne w tym dopalacze. 

• 2. Kontrola gminnej komisji w punkcie sprzedaży/podawania alkoholu: 
• Dlaczego prowadząc kontrole trzeba dokładnie znać przepisy prawne w tym 

zakresie? 
• Kto może kontrolować? 
• Schemat procedury kontroli wraz z obowiązkiem zawiadamiania. 
• Zakres kontroli czyli co można kontrolować?  ( m.in. jakie inne zasady i warunki 

określone przepisami prawa).  
• Zakłócenia porządku publicznego związane z działalnością punktu.  
• Kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu.  
• Organizacja sprzedaży alkoholu na terenie punktu.  
• Czy członkowie komisji mają obowiązek posiadania legitymacji służbowej?   
• Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w oparciu o art. 47 Ustawy Prawo 

Przedsiębiorców.  
• Rodzaje kontroli.  
• Dokumentowanie kontroli. 
• Taktyka kontroli w czasie epidemii. 
• Stwierdzone nieprawidłowości w kontroli i co dalej – postepowanie administracyjne i karne  
• Funkcja profilaktyczna kontroli.  
 
3. Reklama i promocja napojów alkoholowych - aspekty prawne: 

 
• Co to jest reklama napojów alkoholowych? (publiczne rozpowszechnianie, znaki towarowe i 

przykłady prezentowania napoju alkoholowego nie będącego reklamą).  
• Dozwolone i niedozwolone formy reklamy na podstawie art. 13 [1] ust 1 i 2 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – przykłady. 
• Strona internetowa i witryna sklepowa jako powierzchnia reklamowa. 
• Zbieranie dowodów jako element kontroli  

 
 

13.30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia 

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

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU  
 

NAZWA FORMY DOSKONALENIA: „Rekomendacje prawno – finansowe i merytoryczne  
do realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii  (z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych)”. 

TERMIN: 27-30.11.2022r. Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami” 
                                           34-500 Zakopane, ul. S. Goszczyńskiego 24 
 

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 
– parking bezpłatny. Dojazd we własnym zakresie 
 

 
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 

17.11.2022r.  
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 10.11.2022r. instytucja lub osoba zgłaszająca 

rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia - niezależnie od powodów rezygnacji, a w przypadku rezygnacji po terminie 
17.11.2022r. Instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 100% kosztów kwoty szkolenia - niezależnie od powodów rezygnacji 

 


