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

chciało chcieć! pn.: 
 

Gminne Komisje rozwiązywania problemów 
alkoholowych  - przygotowanie działań na 2023 rok. 
Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów i 

zapobieganiu przemocy. 
 

TERMIN I MIEJSCE: 
 

• 23-26 października 2021r. Karpacz 
liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 

• Hotel Dziki Potok ***Konferencje & SPA 
      ul. Myśliwska 22, 58-540 Karpacz 
      https://www.dzikipotok.karpacz.pl/karpacz 
   
Przygotowaliśmy komfortowy, kameralny obiekt położony w malowniczej części Karkonoszy – w sąsiedztwie lasów, gór i przyjemnie   
szumiącego potoku. 

 
 
 

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, członków, kandydatów i nowo powołanych członków GKRPA, nauczycieli, pedagogów szkolnych, 
pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, a także innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych,  przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym  
 
 
WYKŁADOWCY: 
 
Sędzia Anna Maria Wesołowska - łódzka sędzia w stanie spoczynku, znany autorytet w dziedzinie prawa, która od wielu 
lat pracuje w obszarze szeroko rozumianej edukacji prawnej społeczeństwa, także w zakresie mediacji rodzinnych, czy 
przeciwdziałania przemocy. Współautorka  ustawy o świadku koronnym, orędowniczka „Niebieskiego pokoju” -bezpiecznego 
miejsca przesłuchań dzieci – świadków i ofiar przestępstw. Występowała w programach Sędzia Anna Maria Wesołowska 
oraz Wesołowska i mediatorzy  
Robert Lemański – niezależny ekspert, dyplomowany specjalista w zakresie profilaktyki społecznej, w latach 2007-2008 
Kierownik Działu Programów Lokalnych PARPA i Koordynator Projektu Sieć Gmin Wiodących PARPA, od 20 lat prowadzi 
szkolenia specjalistyczne dla członków GKRPA oraz pracowników socjalnych, od 20 lat członek kilku Gminnych Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym przewodniczący). Od stycznia 2022 roku skonsultował w kilkudziesięciu 
gminach projekty gminnych programów. Praktyk, nie teoretyk. Warszawa 
 

CERTYFIKAT: 
Uczestnicy konferencji szkoleniowej otrzymują 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)  
 

 

Koordynator konferencji: Agnieszka Dudek, tel. 696 531 860 
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PROGRAM KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ: 
 Gminne Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych  - przygotowanie 

działań na 2023 rok. 
Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów i zapobieganiu przemocy. 

 
DZIEŃ 1 (23.10.2022r.) – NIEDZIELA 

 

Od godziny 16.00 – Przyjazd, zakwaterowanie uczestników konferencji.  
 

DZIEŃ 2 (24.10.2022r.) – PONIEDZIAŁEK 
 

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

Gminne Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych  - przygotowanie działań na 
2023 rok: 

 

1. Aktualna sytuacja prawna w kontekście komisji: zapisy ustawowe dotyczące rozszerzonych obowiązków komisji, nowe  
    wytyczne odnośnie zapisów gminnego programu, procedury administracyjne obowiązujące w ramach prac komisji; 
 

2. Gminny Program na 2023 rok: dla gmin, które przyjęły program na kilka lat - wskazówki co warto dołączyć do już  
    przyjętego programu, dla gmin, które będą przyjmowały program na 2023 rok wskazówki jak przygotować program z  
    uwzględnieniem nowych dodatkowych zadań; 
 

3. Zakres obowiązków komisji: co komisja musi robić? Omówimy obowiązkowe i fakultatywne działania komisji w  
     kontekście konkretnych zapisów prawnych. Odpowiedzialność członków komisji w przypadku stwierdzenia  
     nieprawidłowości działań - na co warto zwracać uwagę? Kto jest uprawniony do kontrolowania pracy komisji? 
 

4. Dane osobowe w komisji. Omówimy, kto i kiedy może przekazywać dane osobowe do komisji, kiedy i komu komisja  
    może przekazywać dane, które posiada. Jak zwracać się do instytucji o dane osobowe, aby je otrzymać? Jak  
    przechowywać dane w komisji? Jak i kiedy archiwizować dane i kiedy je utylizować (czyli kiedy kończy  
    się postępowanie w komisji). 
 
13.00-14.00 DLA ZAINTERESOWANYCH: panel dyskusyjny z Panem Robertem Lemańskim  

 

13.00-15.00 Obiad   
15.00-19.00 Wycieczka z przewodnikiem  
19.30 Kolacja uroczysta z muzyką  

 
DZIEŃ 3 (25.10.2022r.) – WTOREK 

 

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

Gminne Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych  - przygotowanie działań na 
2023 rok: 

 

1. Procedura Niebieskie karty w komisji. omówimy, kiedy i jak rozpocząć procedurę. Kto i na jakich zasadach finansowych  
    powinien reprezentować komisję w pracach Zespołu interdyscyplinarnego (grupy roboczej). 
 

2. Jak przeprowadzić kontrole punktów sprzedaży zgodnie z prawem? Omówimy poszczególne elementy kontroli ze  
     szczególnym uwzględnieniem zagadnienia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. kontrola poza  
     wymogami prawnymi to przede wszystkim działanie edukacyjno - profilaktyczne, stąd tak ważne abyśmy byli do tego  
     przygotowani. 
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3. Kontrola RIO oraz NIK  - jak przygotować się do sporządzenia wyjaśnień dla inspektorów kontrolnych.  
      Uczestnicy dowiedzą się jak uzasadniać wydatki, które będą wzbudzały wątpliwości organów kontrolnych.  
 

4. Fundusz „małpkowy”, oraz środki alkoholowe na pomoc dla Ukrainy. Omówimy ustawowe i praktyczne przesłanki do  
    wydatkowania funduszu „małpkowego”. Pokazane zostaną liczne przykłady z różnych gmin, na co wydatkowano  
    „małpkowe” jako przykład kierunków działań do wykorzystania w 2023 roku. Omówione zostanie także zagadnienie  
    wykorzystania środków alkoholowych na pomoc dla Ukrainy na poziomie gminy. 
 

5. Zasady wynagradzania członków komisji oraz zasady finansowania szkoleń dla członków komisji. Omówimy prawidłowe  
    oraz nieprawidłowe formy występujące w gminach związane z wynagradzaniem członków komisji oraz ich uczestnictwa  
    w szkoleniach (stacjonarnych i wyjazdowych). 

 

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

13.00-15.00 Obiad   
15.00-19.30 Czas wolny 
19.30 Kolacja  
 

 
 

DZIEŃ 4  (26.10.2022r.) – ŚRODA 
 

07.00 – 09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 10.00 i złożenie bagaży w bagażowni hotelu) 
10.30-11.00 Przerwa kawowa  
09.00-13.00 Wykłady- prowadzenie Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 

Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów i zapobieganiu przemocy: 
 

1. Rola instytucji pomocowych w budowaniu bezpiecznego otoczenia dziecka. 
2. Mediacje rówieśnicze jako metoda konstruktywnego rozwiązywania konfliktów szkolnych i zapobiegania  
    przemocy: 
3. Propagowanie mediacji ws nieletnich w społeczności lokalnej jako forma budowania społeczeństwa obywatelskiego. 
4. Zasady działania instytucji wspomagających rodzinę w procesie wychowawczym. 
5. Rola Zespołu Interdyscyplinarnego w zapobieganiu przemocy w rodzinie: 
a) edukacja prawna rodziców w zakresie praw i obowiązków wobec dziecka i szkoły 
b) diagnozowanie problemów dziecka w rodzinie i w placówkach oświatowych i budowanie w oparciu o konkretne wyniki  
    celowych programów profilaktycznych poprzez nowe formy: 
- lekcje wychowawcze w sądzie 
- kąciki prawne 
- skrzynki korczakowskie 
- symulacje rozpraw sądowych i symulacje mediacji 
6. Dziecko w konflikcie okołorozwodowym: 
a) prawo dziecka do wysłuchania przez sąd 
b) zasady wysłuchania dziecka 
7. Pytania i odpowiedzi 
 

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: 

  Gminne Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych  - 
przygotowanie działań na 2023 rok. 

Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów i zapobieganiu przemocy. 
 

Data i miejsce: 
      23-26.10.2022r. Hotel Dziki Potok*** Konferencje & SPA 
                                       ul. Myśliwska 22, 58-540 Karpacz 
 

 

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!  
Cena obejmuje: 

- wykłady, autorskie materiały konferencyjne, 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)  
- 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.   

 
 

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 30.09.2022r. 
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 30.09.2022r. Instytucja lub Osoba 
zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów udziału w konferencji - niezależnie od powodów rezygnacji, a w przypadku 

rezygnacji po terminie 06.10.2022r. instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 100% kosztów udziału w konferencji- 
niezależnie od powodów rezygnacji 


