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Szkolenie online (webinarium) 

„Działalność komisji rozwiązywania problemów alkoholowych a 

regulacje związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom 

rozprzestrzeniania się koronawirusa - 14 maja 2020 r.” 

godz. 12.00 – 14.00 
 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

1.  Omówienie aktów prawnych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem 

skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa w kontekście funkcjonowania 

gminnych komisji: 

a)     formy posiedzeń członków gminnych komisji: 

- bezpośrednie- jeżeli tak to w jaki sposób? (zalecenia), 

- z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnych, 

 

b) procedura zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu – etapy procedury oraz 

możliwości ich realizacji dobie epidemii, czy wniosek gminnej komisji skierowany do sądu 

można zaliczyć  do spraw pilnych, o jakich mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych? forma korespondencji z sądem,  

 

c) przepisy o zawieszeniu biegu terminów a kontrola punktów sprzedaży, czy w okresie 

epidemii możliwa jest kontrola punktów sprzedaży przez gminną komisję? 

 

2. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

a) podstawa prawna realizacji zadań określonych w gminnym programie co można 

finansować a czego nie w dobie epidemii, 

 

b) funkcjonowanie punktów konsultacyjnych, 

 

c) finansowanie podmiotów leczniczych. 

 

3. Sesja pytań i odpowiedzi.  
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PRELEGENT 
 

Anna Puchacz-Kozioł 

 
Radca prawny, od lat związana z administracją publiczną. W swojej karierze zawodowej 

zajmująca się m.in.  regulacjami prawnymi w zakresie polityki alkoholowej na etapie ich 

tworzenia jak i stosowania.  

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zagadnień prawnych 

związanych z działalnością gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w 

szczególności sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego, kontrole punktów 

sprzedaży, opiniowanie punktów sprzedaży zgodnie z uchwałami Rady Gminy odnośnie 

zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych.  

Autorka licznych prawnych artykułów związanych z analizami obowiązujących przepisów 

prawa w tym ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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