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Konferencja  

 

„Zagadnienia prawne związane z zadaniami i kompetencjami komisji 

rozwiązywania    problemów alkoholowych” 

Centrum konferencyjne ZIG w budynku Narodowego Banku Polskiego,  
ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, Wrocław. 

16.10.2017 
 

PROGRAM KONFERENCJI 
 

09.45 – 10.15  rejestracja uczestników, kawa 

10.15 – 12.00 - "Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w świetle Ustawy o zdrowiu publicznym oraz Narodowego Programu 

Zdrowia": 

•  gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle ustawy o zdrowiu 

publicznym oraz NPZ,  w szczególności omówienie celu operacyjnego II profilaktyka i rozwiązywanie 

problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi 

zachowaniami ryzykownymi (omówienie najczęściej pojawiających się pytań), 

•  zadania z zakresu zdrowia publicznego; podmioty, które realizują te zadania, zasady finansowania 

zadań, monitoring i sprawozdania, sposób powierzenia realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego 

(wytyczne MZ, najczęściej zadawane pytania),  ustawa o zdrowiu publicznym a stosowanie przepisów 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

12.00 – 12.15  przerwa kawowa 

12.15 – 13.30 - "Zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu część I” : 

•  uprawnienia i obowiązki gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

•  omówienie przesłanek społecznych,   

•  przetwarzanie danych osobowych wrażliwych, 

•  udostępnianie danych, 

•  procedura sądowa, sporządzanie wniosku, opłaty sądowe, 

• podsumowanie uwag Najwyższej Izby Kontroli w zakresie kontroli procedury przymusowego kierowania 

osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe. 

13.30 – 14.00 obiad  

14.00 – 15.00 "Zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu część II”: 

•  uprawnienia i obowiązki gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

•  omówienie przesłanek społecznych,   

•  przetwarzanie danych osobowych wrażliwych, 

•  udostępnianie danych, 

•  procedura sądowa, sporządzanie wniosku, opłaty sądowe, 

mailto:biuro@profilaktycznie.pl


                                                                                                                                 

Grupa Profilaktycznie.pl  
ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań 
NIP: 6171542544, REGON: 361433038 
tel. 697-022-263, 502-608-286                                       
e-mail: biuro@profilaktycznie.pl                                        www.profilaktycznie.pl                                                             
                                                     

• podsumowanie uwag Najwyższej Izby Kontroli w zakresie kontroli procedury przymusowego kierowania 

osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe. 

 

15.00 Zakończenie konferencji.  

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu. 

 

 
 

PRELEGENT 
 

 

ANNA PUCHACZ-KOZIOŁ 
 

Radca prawny, posiadająca wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami 

samorządu gminnego (w tym komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych) w 

zakresie prawnych aspektów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Prelegentka/wykładowczyni z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Autorka licznych artykułów merytorycznych i prawnych w 

prasie branżowej oraz broszury informacyjnej „Zasady sprzedaży alkoholu – informator dla 

przedsiębiorców”.    

mailto:biuro@profilaktycznie.pl

