
                                                                                                   
 

„Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, 
realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”. 

 

 
 

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 
mają zaszczyt zaprosić do udziału w szkoleniu dla kuratorów: 

 

„Szkolenie dla kuratorów sadowych sprawujących nadzory nad osobami 
zobowiązanymi przez sąd do podjęcia leczenia odwykowego” 

 
 

TERMINY I MIEJSCE: 
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami” 

ul. S. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane 
I termin: 

Data: 27.06.2022r. – 01.07.2022r. 
II termin: 

Hotel Novotel Kraków City West**** 

ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
Data: 04.07.2022r. – 08.07.2022r. 

 
 

Szkolenie dla kuratorów sadowych sprawujących nadzory nad osobami 
zobowiązanymi przez sąd do podjęcia leczenia odwykowego 

 
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami” 

ul. S. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane 
Data: 27.06.2022r. – 01.07.2022r. 

 
 
1 dzień ( 2 godziny) 27.06.2022r. Poniedziałek 
 
Od 15.00- przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia 
17.00 – Rozpoczęcie szkolenia i omówienie programu oraz celu szkolenia 
17.15- 18.45 Różnicowanie problemów alkoholowych (wykład 2 godziny dydaktyczne) – prowadzenie 
Jadwiga Fudała 
19.00  -  kolacja  
 
 
2 dzień (9 godz.) 28.06.2022r. Wtorek 
08.00 – 9.00  śniadanie 
9.00-10.30 Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zobowiązania do poddania się leczeniu  
odwykowemu wraz z omówieniem przesłanek do jej uruchomienia. Prawa pacjenta, a zobowiązanie 
do leczenia odwykowego – (wykład 2 godziny dydaktyczne) – prowadzenie Sylwester Lewandowski 
 
10.30 – 10.45 przerwa 
10.45-12.15 Czym różni się psychoterapia od innych form pomocy proponowanych osobom 
uzależnionym. Organizacja leczenia odwykowego. Cele terapii, programy zorientowane na 
abstynencję, ograniczenie picia i redukcję szkód  (wykład 2 godziny dydaktyczne) – prowadzenie 
Jadwiga Fudała 
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12.15-12.30 przerwa 
12.30-14.00 W jaki sposób funkcjonowanie osoby uzależnionej zmienia życie pozostałych                      
członków rodziny oraz jak skutecznie im pomóc (wykład 2 godziny dydaktyczne) – prowadzenie 
Jadwiga Fudała 
 
14.00-15.00 przerwa obiadowa 
15.00  - 15.45     Czynniki sprzyjające wprowadzeniu zmiany (wykład 1 godzina dydaktyczna) – 
prowadzenie Jadwiga Fudała 
15.45 – 17.00 przerwa 
17.00-18.30  warsztat wprowadzający (2 godziny dydaktyczne) prowadzenie Magdalena Dolska-
Topór, Jadwiga Fudała 
 
19.00 Kolacja 
 
3 dzień  (8 godz.) 29.06.2022r. Środa 
08.00 – 9.00  śniadanie 
9.00 -10.30 Wykorzystanie metod właściwych dla Dialogu Motywującego ( wykład 2 godziny 
dydaktyczne) prowadzenie Magdalena Dolska-Topór 
 
 10.30 – 10.45 przerwa 
10.45 – 12.15 Specyfika pracy kuratora w kontekście procedury zobowiązania odwykowego i 
motywowania do zmiany ( warsztat 2 godziny dydaktyczne) -prowadzenie Magdalena Dolska-Topór 
oraz Jadwiga Fudała 
12.15  – 13.45 Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego (2 godziny 
dydaktyczne – zajęcia warsztatowe) -  prowadzenie Magdalena Dolska-Topór oraz Jadwiga Fudała 
 
 13.45 – 14.45  przerwa obiadowa 
14.45 – 16.15 Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego (2 godziny  
dydaktyczne – zajęcia warsztatowe) – prowadzenie Magdalena Dolska-Topór oraz Jadwiga Fudała 
 
19.00 Kolacja 
 
4 dzień (9 godzin dydaktycznych) 30.06.2022r. Czwartek 
08.00 – 9.00  śniadanie 
9.00 – 11.15  Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego ( 3 godziny 
dydaktyczne - zajęcia warsztatowe) - prowadzenie Magdalena Dolska-Topór oraz Jadwiga Fudała 
 
11.15 – 11.30 przerwa 
11.30  - 13.00  Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego  określonego w art. 30 a ustawy o z dnia 
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w duchu 
Dialogu Motywującego (2 godziny dydaktyczne – zajęcia warsztatowe) – prowadzenie Magdalena 
Dolska-Topór oraz Jadwiga Fudała 
 
13.00- 14.00 obiad 
14.00 – 14.45 Realizacja przez kuratora obowiązku określonego w art. 30 a i 34a ustawy z dnia 26 
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – ( 1 godzina 
dydaktyczna -wykład ) – prowadzenie Alina Prusinowska-Marek 
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14.45- 16.15 Metodyka prowadzenia nadzoru nad przebiegiem wykonania zobowiązania do leczenia 
odwykowego art. 31 ( wykład 2 godziny dydaktyczne  ) – prowadzenie Alina Prusinowska-Marek 
 
16.15 – 16.30 przerwa 
16.30 – 17.15 Metodyka prowadzenia nadzoru nad przebiegiem wykonania zobowiązania do leczenia 
odwykowego art. 31 ( wykład 1 godzina dydaktyczna) – prowadzenie Alina Prusinowska- Marek 
 
19.00 Kolacja 
 
5 dzień (4 godz.) 01.07.2022r. Piątek 
 
08.00-9.00 Śniadanie 
9.00 -  9.45  Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do 
poddania się leczeniu odwykowemu (wykład 1 godzina dydaktyczna)- prowadzenie Alina 
Prusinowska- Marek 
 
9.45 – 10.30 Omówienie dostępnych form pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i                                     
systemowych możliwości oddziaływania sytuację rodziny osoby zobowiązanej- (wykład 1 godzina 
dydaktyczna) - prowadzenie Alina Prusinowska- Marek 
 
10.30 – 10.45 przerwa 
10.45 – 12.15 Omówienie dostępnych form pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i                                     
systemowych możliwości oddziaływania sytuację rodziny osoby zobowiązanej - ( wykład 2 godziny 
dydaktyczne) – prowadzenie Alina Prusinowska- Marek 
 
12.15 – podsumowanie i ewaluacja szkolenia, rozdanie zaświadczeń  
 obiad  
 
 Razem 32 godzin ( 19 godzin wykładów, 13 godzin warsztatów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 

„Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, 
realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”. 

 

 
 

Szkolenie dla kuratorów sadowych sprawujących nadzory nad osobami 
zobowiązanymi przez sąd do podjęcia leczenia odwykowego 

 

Hotel Novotel Kraków City West**** 

ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
Data: 04.07.2022r. – 08.07.2022r. 

 
 

1 dzień ( 2 godziny) 04.07.2022r. Poniedziałek 
 
Od 15.00- przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia 
17.00 – Rozpoczęcie szkolenia i omówienie programu oraz celu szkolenia 
17.15- 18.45 Różnicowanie problemów alkoholowych (wykład 2 godziny dydaktyczne) – prowadzenie 
dr Tomasz Głowik 
19.00  -  kolacja  
 
2 dzień (9 godz.) 05.07.2022r. Wtorek 
08.00 – 9.00  śniadanie 
9.00-10.30 Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zobowiązania do poddania się leczeniu  
odwykowemu wraz z omówieniem przesłanek do jej uruchomienia. Prawa pacjenta, a zobowiązanie 
do leczenia odwykowego – (wykład 2 godziny dydaktyczne) – prowadzenie Sylwester Lewandowski 
 
10.30 – 10.45 przerwa 
10.45-12.15 Czym różni się psychoterapia od innych form pomocy proponowanych osobom 
uzależnionym. Organizacja leczenia odwykowego. Cele terapii, programy zorientowane na 
abstynencję, ograniczenie picia i redukcję szkód  (wykład 2 godziny dydaktyczne) – prowadzenie dr 
Tomasz Głowik 
12.15-12.30 przerwa 
12.30-14.00 W jaki sposób funkcjonowanie osoby uzależnionej zmienia życie pozostałych                      
członków rodziny oraz jak skutecznie im pomóc (wykład 2 godziny dydaktyczne) – prowadzenie 
Agnieszka Litwa-Janowska 
 
14.00-15.00 przerwa obiadowa 
15.00  - 15.45     Czynniki sprzyjające wprowadzeniu zmiany (wykład 1 godzina dydaktyczna) – 
prowadzenie dr Tomasz Głowik 
15.45 – 17.00 przerwa 
17.00-18.30  warsztat wprowadzający ( 2 godziny dydaktyczne) prowadzenie dr Anna Przenzak,  
dr Tomasz Głowik 
 
19.00 Kolacja 
 
3 dzień  (8 godz.) 06.07.2022r. Środa 
08.00 – 9.00  śniadanie 
9.00 -10.30 Wykorzystanie metod właściwych dla Dialogu Motywującego ( wykład 2 godziny 
dydaktyczne) prowadzenie dr Anna Przenzak  
10.30 – 10.45 przerwa 
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10.45 – 12.15 Specyfika pracy kuratora w kontekście procedury zobowiązania odwykowego i 
motywowania do zmiany ( warsztat 2 godziny dydaktyczne) -prowadzenie dr Anna Przenzak oraz dr 
Tomasz Głowik 
 
12.15  – 13.45 Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego (2 godziny 
dydaktyczne – zajęcia warsztatowe) -  prowadzenie dr Anna Przenzak oraz dr Tomasz Głowik 
 
 13.45 – 14.45  przerwa obiadowa 
14.45 – 16.15 Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego (2 godziny  
dydaktyczne – zajęcia warsztatowe) – prowadzenie dr Anna Przenzak oraz dr Tomasz Głowik 
 
19.00 Kolacja 
 
4 dzień (9 godzin dydaktycznych) 07.07.2022r. Czwartek 
08.00 – 9.00  śniadanie 
9.00 – 11.15  Wykorzystanie metod Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego ( 3 godziny 
dydaktyczne - zajęcia warsztatowe) - prowadzenie dr Anna Przenzak oraz dr Tomasz Głowik 
 
11.15 – 11.30 przerwa 
11.30  - 13.00  Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego  określonego w art. 30 a ustawy o z dnia 
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w duchu 
Dialogu Motywującego (2 godziny dydaktyczne – zajęcia warsztatowe) – prowadzenie dr Anna 
Przenzak oraz dr Tomasz Głowik 
 
13.00- 14.00 obiad 
14.00 – 14.45 Realizacja przez kuratora obowiązku określonego w art. 30 a i 34a ustawy z dnia 26 
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – ( 1 godzina 
dydaktyczna -wykład ) – prowadzenie Alina Prusinowska-Marek 
 
14.45- 16.15 Metodyka prowadzenia nadzoru nad przebiegiem wykonania zobowiązania do leczenia 
odwykowego art. 31 ( wykład 2 godziny dydaktyczne  ) – prowadzenie Alina Prusinowska-Marek 
 
16.15 – 16.30 przerwa 
16.30 – 17.15 Metodyka prowadzenia nadzoru nad przebiegiem wykonania zobowiązania do leczenia 
odwykowego art. 31 ( wykład 1 godzina dydaktyczna) – prowadzenie Alina Prusinowska- Marek 
 
19.00 Kolacja 
 
5 dzień (4 godz.) 08.07.2022r. Piątek 
 
08.00-9.00 Śniadanie 
9.00 -  9.45  Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do 
poddania się leczeniu odwykowemu (wykład 1 godzina dydaktyczna)- prowadzenie Alina 
Prusinowska- Marek 
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9.45 – 10.30 Omówienie dostępnych form pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i                                     
systemowych możliwości oddziaływania sytuację rodziny osoby zobowiązanej- (wykład 1 godzina 
dydaktyczna) - prowadzenie Alina Prusinowska- Marek 
 
10.30 – 10.45 przerwa 
10.45 – 12.15 Omówienie dostępnych form pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i                                     
systemowych możliwości oddziaływania sytuację rodziny osoby zobowiązanej - ( wykład 2 godziny 
dydaktyczne) – prowadzenie Alina Prusinowska- Marek 
 
12.15 – podsumowanie i ewaluacja szkolenia, rozdanie zaświadczeń  
 obiad  
 

 

 

Uczestnicy otrzymają konspekty przygotowane przez wykładowców, program szkolenia, notes  

i długopis oraz  publikację „Zobowiązanie do leczenia odwykowego – nadzór kuratora nad osobami 

uzależnionymi od alkoholu”  autorstwa Pani Jadwigi Fudały, Pani Kamy Dąbrowskiej  oraz  Pani Aliny 

Prusinowskiej - Marek 

 

 
W sprawie zapisu na szkolenia zapraszamy do kontaktu: 

 
Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator szkoleń 

Joanna Słowik -  sps@sps.org.pl  tel.  505 011 742   Specjalista ds. rekrutacji 

 

 

 

 

 

 

 

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem:  
tel./fax: 12 636 92 85  lub fax.: 12 626 94 40  do dnia 20.06.2021r. 

 
Agnieszka Dudek – kierownik@sps.org.pl tel. 660 675 194 Koordynator szkoleń 

                    Joanna Słowik -  sps@sps.org.pl  tel.  505 011 742   Specjalista ds. rekrutacji 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu 

 



                                                                                                   
 

„Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, 
realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”. 

 

 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: 

„Szkolenie dla kuratorów sadowych sprawujących nadzory nad osobami zobowiązanymi 
przez sąd do podjęcia leczenia odwykowego” 

 
TERMIN DO WYBORU:    
  
27.06-01.07.2022r.    Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami” 
                                 ul. S. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane 
 
04.07-08.07.2022r.    Hotel Novotel Kraków City West****   
                                 ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków 
   

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

Nazwa Jednostki 

   

   

 
ADRES E-MAIL:_____________________________________________________________ 
  
TELEFON KONTAKTOWY __________________________________________________ 

W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały 
szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie, w tym przerwy kawowe i noclegi  

Nie pokrywamy kosztów dojazdu. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w 
szkoleniu 

 

Data ……………..     Czytelny podpis………………………………… 
  Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej                

 
Uwaga! Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem:  

tel./fax: 12 636 92 85  lub fax.: 12 626 94 40  do dnia 20.06.2022r. 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu 


