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

chciało chcieć! pn.: 
 

„Działania Gminnych Komisji RPA  w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom na poziomie gminy - nowa sytuacja społeczno - prawna na 

2023 rok.  
Uzależnienia behawioralne wg Wytycznych KCPU”. 

 
 

 TERMIN I MIEJSCE: 
 
• 20-23 listopada 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, członków GKRPA, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, 
a także do samorządowców odpowiedzialnych za realizacje gminnych programów oraz osób zajmujących się 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych,  przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom 
behawioralnym  
 
WYKŁADOWCY: 
dr Jolanta Celebucka- kierownik Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, 
specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Autor programu terapeutycznego dla 
pacjentów z problemem hazardowym, autorka kilku publikacji dotyczących hazardu 
Robert Lemański – 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), niezależny ekspert, 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) oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w oparciu wymóg art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym 
 

 
 

Koordynator konferencji: Agnieszka Dudek, tel. 696 531 860 
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PROGRAM KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ: 
„Działania Gminnych Komisji RPA  w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom na poziomie gminy - nowa sytuacja społeczno - prawna na 
2023 rok. Uzależnienia behawioralne wg Wytycznych KCPU”. 

 
DZIEŃ 1 (20.11.2022r.) – 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 
 

DZIEŃ 2 (21.11.2022r.) – PONIEDZIAŁEK 
 

07.00-09.00– Śniadanie. (10.30-11.00) przerwa kawowa  
09.00-13.0 Wykłady - prowadzenie dr Jolanta Celebucka 
 

Uzależnienia behawioralne według najnowszych wytycznych Krajowego Centrum 
Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU)- program szkolenia:  

1. Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych 
2. Uzależnienia behawioralne wskazane we wskazówkach KCPU: 

A) Populacja 15+: 
- hazard.  
- Internet 
- Zakupy 
- Praca 
    B)   Zjawisko uzależnień behawioralnych w grupie młodzieży szkolnej: 
- granie w gry hazardowe 
- media społecznościowe 
- gry cyfrowe 
- czas spędzany w Internecie 
- inicjacja internetowa 
- problemowe użytkowanie Internetu (PUI) 
        C) Korzystanie z urządzeń mobilnych przez dzieci 
3. Hazard i e-hazard – diagnoza i iluzyjne myślenie u problemowych graczy. 
4. Leczenie różnych uzależnień behawioralnych – wskazówki dla praktyki  
     pomocowej. 
5. Pytania i odpowiedzi 

 

13.00-14.00 DLA ZAINTERESOWANYCH: panel dyskusyjny z dr Jolantą Celebucką  
 

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

DZIEŃ 3 (22.11.2022r.) – WTOREK 
 

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

 
Działania Gminnych Komisji RPA  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na poziomie gminy 

- nowa sytuacja społeczno - prawna na 2023 rok: 
 
1. Zadania własne gminy z zakresu uzależnień wynikające z poszczególnych aktów prawnych  
    (omówienie stosownych ustaw oraz rozporządzeń) 
Omówimy wszystkie zapisy dotyczące poszczególnych zadań dla gminy w obszarze profilaktyki uzależnień. 
Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że obowiązki gminy zapisane zostały zarówno w ustawie "alkoholowej", 
"narkotykowej", 'pomocy społecznej" , "zatrudnieniu socjalnym", "zdrowiu publicznym", oraz licznych 
rozporządzeniach.   
 
2. Profilaktyka na poziomie gminy -  nowe wytyczne odnośnie ukierunkowania na osoby dorosłe  
    w tym seniorów. 
Gminy wydają od lat duże środki na profilaktykę, skupiając się na dzieciach i młodzieży. Jednak kontrole 
merytoryczne zwracają uwagę na pomijanie w tych działaniach najliczniejszej grupy mieszkańców, czyli osób 
dorosłych, w tym seniorów. Omówimy przykłady działań z różnych gmin wobec tej grupy osób. 
 
3. Nowe zadania punktów konsultacyjnych  - rozszerzenie zakresu działań wynikające z wymogów  
    ustawowych. Punkty konsultacyjne stanowią "zbrojne ramię komisji" jednak w większości  
    przypadków konsultanci nie są członkami komisji.  
Omówimy zasady współpracy pomiędzy komisją a punktem konsultacyjnym. Omówimy także nowy zakres 
obowiązków dla punktów konsultacyjnych, w tym uwzględnimy nowe zasady wynagradzania dla konsultantów. 
 
4. Procedura Niebieskie karty w komisji. 
Oczywiście komisja to nie Zespół Interdyscyplinarny, jednak obowiązki związane z procedurą NK nadal 
obowiązują. Omówimy praktyczne aspekty realizacji procedury, z uwzględnieniem rozpoczynania procedury a 
także późniejszego wynagradzania członków komisji za udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego 
lub grup roboczych. 
 
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 bankietowa połączona z dyskoteką i karaoke 
 
 

DZIEŃ 4  (23.11.2022r.) – 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 Robert Lemański 
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Działania Gminnych Komisji RPA  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na poziomie gminy 
- nowa sytuacja społeczno - prawna na 2023 rok: 

1. Procedura antyinflacyjna dla gminnych komisji rpa 
Wysokość inflacji w Polsce określona przez GUS jest na poziomie ponad 15%. Oznacza to, że zasadnym wydaje 
się uruchomienie antyinflacyjnej tarczy zarówno w kontekście wynagrodzeń dla członków komisji jak i w 
kontekście stawek za wykonywane usługi w ramach profilaktyki uzależnień. 
 
2. Przygotowanie działań w obliczu wyzwań kryzysu społeczno - ekonomicznego  
        społeczności lokalnej. 
Biorąc pod uwagę doświadczenia z ostatniego kryzysu ekonomicznego można zakładać że wzrośnie liczba 
mieszkańców, którzy mogą sięgać po środki psychoaktywne w ramach łagodzenia odczuwania trudności życia 
codziennego. Przed komisją stoi zadanie wyprzedzenia tej sytuacji i zainicjowanie działań, które zmienią 
formę odreagowania mieszkańców na problemy społeczne. Jednocześnie omówimy powiązanie działań OPS z 
komisjami w zakresie oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych. 
 
3. Nowi mieszkańcy gminy - obywatele Ukrainy: jak i na co wydawać środki alkoholowe? 
Liczba obywateli Ukrainy w każdej gminie powoduje, że zaplanowane działania pomocowe wymagają 
zdecydowanie wyższych środków niż to zaplanowano. Dlatego zagrożeniem dla środków alkoholowych stanowi 
zielone światło jakie ustawodawca dał na wydatkowanie tych środków na cele pomocowe. Omówimy jak i kiedy 
i na co warto wydawać środki alkoholowe  w kontekście pomocy osobom z Ukrainy. 
 
4. Środki „małpkowe” - jak, kiedy i na co je wydawać? 
Środki „małpkowe” stanowią powyżej 10% budżetu alkoholowego i co ważne objęte są zupełnie innymi 
wymogami odnośnie zasadności wydatkowania. 
Omówimy przykłady wydatków z różnych gmin z tych środków oraz omówimy dokładnie w jaki sposób 
argumentować wydatkowanie tych środków w przypadku kontroli RIO i NIKu. 
 
5. Zasady wydatkowania środków alkoholowych w kontekście rekomendacji Krajowego Centrum 
Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz wytycznych pokontrolnych NIK i RIO. 
Omówimy katalog wydatków, które można dokonywać ze środków alkoholowych przy realizacji konkretnych 
działań. 
 
6. 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: 
 „Działania Gminnych Komisji RPA  w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom na poziomie gminy - nowa sytuacja społeczno - prawna na 
2023 rok. Uzależnienia behawioralne wg Wytycznych KCPU”. 

Data i miejsce: 
20-23.11.2022r. 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!  
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) oraz z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii w oparciu o 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 10.11.2022r. 
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 04.11.2022r. Instytucja lub Osoba 
zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów udziału w konferencji - niezależnie od powodów rezygnacji, a w przypadku 

rezygnacji po terminie 09.11.2022r. instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 100% kosztów udziału w konferencji- 
niezależnie od powodów rezygnacji 


