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Szkolenia i Konferencje „SEMPRE” 
serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej konferencji szkoleniowej z cyklu Żeby się 

chciało chcieć! pn.: 
 

Rodzina z problemem alkoholowym i problemem przemocy 
– działanie prawne oraz praktyczne aspekty współpracy ZI 

i GKRPA. 
Substancje psychoaktywne w Polsce a najnowsza polityka 

antynarkotykowa. 
 

 TERMIN I MIEJSCE: 
 
• 25-28 września 2022r. (niedziela - środa) 

w Zakopanem - Kościelisku   
• Centrum Konferencyjne  ”CZTERY PORY ROKU” 

      ul. Królewska 41, 34-511 Kościelisko 
              www.czteryporyroku.pl 
 

Willa „CZTERY PORY ROKU” położona jest na południowym stoku zbocza Gubałowskiego w zacisznym miejscu z 
widokiem na Tatry Zachodnie z masywem Giewontu i Czerwonych Wierchów na czele. Zaledwie 5 kilometrów dzieli ten 
obiekt od centrum Zakopanego - Krupówki. 
 

ADRESACI: 
Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym 
Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczących Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, koordynatorów 
gminnych programów, 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 osób 
zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia 
 
WYKŁADOWCY: 
 
Aneta Mikołajczyk - radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje m.in. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz 
współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Świadczy pomoc 
prawną na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Prowadzi od wielu lat szkolenia dotyczące prawnych aspektów 
przeciwdziałania przemocy domowej, zapewnienia przestrzegania praw w szczególności dzieci oraz osób wymagających 
pomocy, a także działań mających na celu udzielania pomocy osobom będących w trudnych sytuacjach. Uczestniczyła w 
podyplomowych studiach – Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk. Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem dr 
hab. prof. UW Moniki Płatek pt. „Pedofile i inni sprawcy wykorzystania seksualnego dzieci. Kryminologiczno-karna analiza 
art. 200 § 1 kk i wykonanie kary” została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Fundacje Dzieci Niczyje (obecnie 
Fundacje Dajemy Dzieciom Siłę).  
 
Robert Bretner - były funkcjonariusz Policji w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, koordynator 
na terenie województwa przedsięwzięć z obszaru przeciwdziałania narkomanii, współpracuje z wojewódzkimi organami 
władzy rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie kształtowania polityki bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w województwie. Udział we wdrażaniu wojewódzkich programów prewencyjnych związanych z ograniczaniem 
i przeciwdziałaniem narkomanii oraz oceny stanu ich realizacji.Udział w adaptowaniu i wdrażaniu rządowych i resortowych 
programów profilaktyki antynarkotykowej, a także monitoring i ocena społecznego odbioru. Współpraca ze środkami 
masowego przekazu w opracowaniu materiałów informacyjno - edukacyjnych upowszechniających konieczność aktywnego 
udziału społeczeństwa w zapobieganiu narkomanii. Prowadzenie działalności szkoleniowo - instruktażowej dla policjantów, 
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oraz instytucji i organizacji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. Współpraca z ośrodkami akademickimi, naukowymi oraz 
mediami w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Współautor  Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2014-2020. W przeszłości funkcjonariusz CBŚ KGP, konsultant MSWiA, delegat z ramienia MSW i MSZ do Stałego 
Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli celem wzmocnienia Wydziału ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych JHA w czasie polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ekspert krajowy 
wspierający prace Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków (HDG), ekspert w posiedzeniach Stałego Komitetu Współpracy 
Operacyjnej w Zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE (COSI) pracując i współtworząc razem z Komisją Europejską 
m.in. „Pakt Przeciwko Narkotykom Syntetycznym” i dopalaczom. Współpraca z delegacjami Państw Członkowskich UE w 
Brukseli oraz przedstawicielami INTERPOLU i EUROPOLU. Uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu LIBE (Wolności 
Obywatelskie, Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne) Parlamentu Europejskiego. 
Zainteresowania: instruktor Oyama Karate - 4 Dan, pełnomocnik Zarządu Polskiej Federacji Oyama Karate ds. 
międzynarodowych. Sędzia klasy międzynarodowej. Wychowawca dzieci i młodzieży. 
 
Izabela Banasiak- pedagog, trener, kurator sądowy, facylitator. Posiada 20-letnią praktykę zawodową. Jest absolwentką 
m.in. studiów podyplomowych UW Studium Terapii i Treningu Grupowego oraz SPP i SPPwR oraz Studium Prawa 
Europejskiego. Pracowała przez 8 lat w IPZ i w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieskiej Linii”. 
Posiada Certyfikat Specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadziła zajęcia w NAWA (Niebieska Akademia 
Warszawska). Od 12 lat zajmuje się m.in.  prowadzeniem szkoleń. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń 
zdobywała w IPSIR, IPZ - NL  oraz w firmach szkoleniowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, komunikacji, współpracy służb oraz prowadzenia programu edukacyjno-korekcyjnego według modelu 
z Duluth. Aktualnie współpracuje z IPZ, prowadząc od 7 lat zajęcia w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i  
Studium Pomocy Ofiarom Przemocy. 
 
 
 
 

CERTYFIKAT: 
Uczestnicy konferencji szkoleniowej otrzymują 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 z zakresu przeciwdziałania narkomanii w oparciu wymóg art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
 

 

 
Koordynator konferencji: Agnieszka Dudek, tel. 696 531 860 

 
 
 
 

PROGRAM KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ: 
 Rodzina z problemem alkoholowym i problemem przemocy – działanie 

prawne oraz praktyczne aspekty współpracy ZI i GKRPA. 
Substancje psychoaktywne w Polsce a najnowsza polityka 

antynarkotykowa. 
 

DZIEŃ 1 (25.09.2022r.) – NIEDZIELA 
 

Od godziny 12.00-20.00 – Przyjazd, zakwaterowanie uczestników konferencji.  
Zakwaterowanie w pokoju od godz. 15.00. W indywidulanych przypadkach, w sprawie dostępności pokoju przed 
godziną 15.00 prosimy o bezpośredni kontakt z recepcją: tel. +48 608 401 704  

 
Od godziny 17.00-19.00 – Obiadokolacja 
 

19.00 Powitanie, omówienie programu szkolenia, przekazanie materiałów 
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DZIEŃ 2 (26.09.2022r.) – PONIEDZIAŁEK 
 

07.00-09.00– Śniadanie. (10.30-11.00) przerwa kawowa  
09.00-13.00 Wykłady - prowadzenie Aneta Mikołajczyk 
 

Działania prawne w rodzinie, w której występuje problem przemocy w rodzinie lub 
alkoholizm: 

 

1. Analiza definicji „przemoc w rodzinie” i „członek rodziny” w porównaniu do definicji „przemoc domowa” oraz 
kontekst klasyfikacji prawnokarnej zjawiska przemocy – akty prawne tworzące system przeciwdziałania 
przemocy. 

2. Procedura Niebieskie Karty – prawne aspekty jej prowadzenia w tym w szczególności kwestie dotyczące 
dostępu do dokumentów, przekazania procedury w przypadku wyprowadzenia się OSP, ODP; istotność planu 
pomocy ODP. 

3. Działania mające na celu zainicjowanie postępowań sądowych 
4. Zabezpieczenie dzieci, sprawa o wgląd w sytuację rodziny, sprawa dot. ingerencji we władzę rodzicielską – 

wskazanie na co warto zwrócić uwagę przy formułowaniu pism w tym zakresie. 
5. Inicjowanie postępowania zmierzającego do wydania zobowiązania o obowiązku poddania się leczeniu – 

działania zespołu interdysplinarnego;  
6. procedura przed gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przed sądem – wskazanie na co 

zwrócić uwagę podczas przygotowania pism w sprawie 
 
13.00-14.00 DLA ZAINTERESOWANYCH: panel dyskusyjny z Panią Anetą Mikołajczyk  

 

13.00-15.00 Obiad   
15.00-19.00 Wycieczka z przewodnikiem tatrzańskim do Doliny Kościeliskiej 
19.30 Kolacja integracyjna w karczmie „Cztery Pory Roku”- grill z degustacją potraw regionalnych- zagra  
         kapela góralska   

 
DZIEŃ 3 (27.09.2022r.) – WTOREK 

 

07.00– 09.00– Śniadanie. (10.30-11.00) przerwa kawowa  
09.00-13.00 Wykłady - prowadzenie Robert Bretner 
 

Substancje psychoaktywne w Polsce a najnowsza polityka antynarkotykowa: 
 

Cel szkolenia:  
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie rozpoznawania klasycznych narkotyków, oraz Nowych Narkotyków 
występujących na polskim nielegalnym rynku. 
 

Korzyści dla uczestników z uczestnictwa w szkoleniu:  
Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę w zakresie rozpoznawania skutków używania klasycznych 
i „nowych narkotyków”, oraz aspektów prawnych wynikających ze znowelizowanej Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. 
 

Program szkolenia:  
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie rozpoznawania klasycznych narkotyków, oraz Nowych Narkotyków 
występujących na polskim nielegalnym rynku. 
 

1. Narkotyki a dopalacze ? Podobieństwa i różnice. 
2. Dlaczego powstały dopalacze? 
3. Czym są dopalacze ? 
  a. typowe nazewnictwo 
  b. definiowanie - prezentacja różnych ujęć 
  c. skład, przegląd substancji 
  d. postać i sposoby przyjmowania 
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4. Rodzaje dopalaczy z uwzględnieniem kryteriów podziału takich jak: 
  a. pochodzenie 
  b. skład 
  c. sposób działania 
  d. konsekwencje zdrowotne, poznawcze, społeczne, skala zatruć 
  e. częstotliwość występowania grup nowych substancji psychoaktywnych w latach 2015 – 2021  
5. Cała prawda o marketingu dopalaczy: 
  a. sposoby dystrybucji 
  b. mechanizm reklamy - czyli jak postrzegają dopalacze klienci a jak specjaliści? 
6. Istota niebezpieczeństwa dopalaczy - przegląd i dyskusja aspektów zagrożeń: 
  a. "atrakcyjność" dopalaczy, niebezpieczna promocja, powszechne mity 
  b. zagrożenia wynikające z nieokreślonego składu 
  c. Etazen, oraz inne nowości na rodzimym rynku 
7. Dopalacze a prawo: 
   Ustawa o PN "kolejne nowelizacje", załącznik do UPN, oraz Ustawy z dnia 21 sierpnia 2019 roku zmieniające  
     rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających, oraz NSP 
     (Dz. U. z 2019 r poz.852 i 1655) z wprowadzonymi zmianami.  
 

13.00-14.00 DLA ZAINTERESOWANYCH: panel dyskusyjny z Panem Robertem Bretnerem  
 

13.00-15.00 Obiad   
15.00-19.30 Czas wolny 
19.30 Kolacja bankietowa połączona z dyskoteką i karaoke 
 
 

DZIEŃ 4  (28.09.2022r.) – ŚRODA 
 

07.00 – 09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 10.00 i złożenie bagaży w bagażowni ośrodka) 
10.30-11.00 Przerwa kawowa  
09.00-13.00 Wykłady- prowadzenie Izabela Banasiak 
 

Współpraca GKRPA i ZI rzecz usprawniania systemu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie w środowisku lokalnym: 

 

1. Praktyczne aspekty interdyscyplinarnej współpracy służb na rzecz usprawniania systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym  

2. Narzędzia prawne ochrony ofiar i izolacji sprawców przemocy domowej 
3. Zastosowanie procedury Niebieskie Karty- dobre praktyki a prawo cywilne, rodzinne i karne 
4. Problem uzależnienia od środków zmieniających świadomość w tym alkoholu a problem przemocy-wskazówki 

łączące perspektywy pomocy 
5. Diagnoza potrzeb i zasobów osób uwikłanych w przemoc domową  
6. Grupa robocza jako narzędzie współpracy  
7. Budowanie indywidualnego planu pomocy rodzinie- podział zadań, dokumentacja, ewaluacja 
8. Specyfika pracy z osobą doznającą i stosującą przemoc w obszarze interwencji i pomocy psychologicznej –

prezentacje case study w tym eko mapa 
9. Zadania, obowiązki i kompetencje poszczególnych służb i instytucji. 
10. Niebieska Karta w sytuacjach niestandardowych  

 

13.00 Podsumowanie konferencji, wręczenie certyfikatów, zakończenie  
 

Od 13.00 Obiad 
 

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w 
całości lub w części bez zgody Szkolenie i Konferencje „SEMPRE” jest zabronione. 
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Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji szkoleniowej  (Prosimy wypełnić drukowanymi literami) 
 

Temat: 

  Rodzina z problemem alkoholowym i problemem przemocy – działanie 
prawne oraz praktyczne aspekty współpracy ZI i GKRPA. 

Substancje psychoaktywne w Polsce a najnowsza polityka 
antynarkotykowa. 

Data i miejsce: 
      25-28.09.2022r. Centrum Konferencyjne „Cztery Pory Roku” 
      ul. Królewska 41, 34-511 Zakopane - Kościelisko  

 

1. Imię i nazwisko  
 

2. Imię i nazwisko  
 

3. Imię i nazwisko  
 

4. Imię i nazwisko  
 

5. Imię i nazwisko  
 

6. Imię i nazwisko  
 

 
ADRES E-MAIL: _______________________________________________ TELEFONKONTAKTOWY________________________________________________ 

   FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ: 
 
NABYWCA: _________________________________________ ADRES: _______________________________________________________  NIP: ___________________ 
 
 
 
ODBIORCA: ______________________________________   ADRES: ______________________________________________________   NIP: __________________ 

 

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI: 1490zł od Osoby. Najlepsza cena konferencji na rynku szkoleń dla GKRPA i ZI!  
Cena obejmuje: 

- wykłady, autorskie materiały konferencyjne, 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 z zakresu przeciwdziałania narkomanii w oparciu wymóg art. 

10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
- zakwaterowanie wraz z wyżywieniem: 3 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2-3 osobowe, pokoje 1 osobowe dodatkowo płatne 250zł)  

1 obiadokolacja, 3 obiady, 2 kolacje integracyjne, serwis kawowy, wycieczkę pieszą z przewodnikiem 
 DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. PARKING BEZPŁATNY  

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Szkolenia i Konferencje 
SEMPRE, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa w celu przesyłania treści 
marketingowych na adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym. 
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie 
przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: biuro@szkolenia-sempre.pl 
pod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo 
profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane 
organizacjom międzynarodowym. 

 
Pieczęć i                Data i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej 
 
 

 ____  Data:  ______________ Podpis______________________________ 
 

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: biuro@szkolenia-sempre.pl lub faksem: 22 398 86 39 do dnia 02.09.2022r. 
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w konferencji szkoleniowej  
Należność za udział w konferencji należy przesłać po konferencji, po otrzymaniu faktury VAT w terminie 7 dni. 

 
 

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji w formie pisemnej (faksem) po terminie 02.09.2022r. Instytucja lub Osoba 
zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów udziału w konferencji - niezależnie od powodów rezygnacji, a w przypadku 

rezygnacji po terminie 07.09.2022r. instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 100% kosztów udziału w konferencji- 
niezależnie od powodów rezygnacji 


