
 

 

FUNDUSZ MAŁPKOWY I FUNDUSZ ALKOHOLOWY 
 - ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

Z  ROZRÓŻNIENIEM DWÓCH ODRĘBNYCH FUNDUSZY 
 

INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Gminy mają obowiązek wydatkowania dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na działania profilaktyczne, 
mające na celu przeciwdziałanie chorobie alkoholowej, narkomanii, przemocy w rodzinie oraz uzależnieniom 
behawioralnym. Ponadto, na mocy znowelizowanej ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, otrzymały dodatkowe środki finansowe tzw. „małpkowe”. Środki te są niezależne od gminy i przesyłane 
są, często w zaskakującej wysokości, z Urzędu Skarbowego. Analiza wyników kontroli RIO i NIK w wielu gminach pokazuje, 
że jednostki popełniają stale te same błędy w zakresie gospodarowania środkami z funduszu „kapslowego”, ale także 
nieprawidłowo wydatkują środki „małpkowe”, uznając je za podobne do środków alkoholowych.  
W związku z tym zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego prowadzący przeanalizuje zasady wydatkowania 
środków „małpkowych” w odróżnieniu od budżetu alkoholowego, przedstawi idealnie pasujący projekt profilaktyczny, 
możliwy do wdrożenia w każdej gminie w oparciu o finansowanie ze środków „małpkowych” oraz skonsultuje Państwa 
pomysły, związane z prawidłowym wydatkowaniem funduszu alkoholowego i budżetu „małpkowego”. 

 

CELE I KORZYŚCI: 

 Przekazanie wskazówek dotyczących wydatkowania środków w ramach gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wskazanie, na co mogą być wydatkowane te środki, na co z pewnością nie 
mogą czy nie powinny być przeznaczone. Przedstawienie, jakie są najczęściej popełniane błędy w tym zakresie. 

 Możliwość uzyskania praktycznych porad i  wskazówek dotyczących problematycznych kwestii z zakresu prawidłowego 
wydawania środków z „opłaty korkowej” i funduszu „małpkowego” w celu ustrzeżenia się przed nieprawidłowościami.  

 Wymiana doświadczeń, konsultacje z  ekspertem - praktykiem i innymi uczestnikami szkolenia. 

PROGRAM: 
1. Zadania własne gminy z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii, przemocy w rodzinie oraz uzależnień 

behawioralnych w kontekście zapisów w Narodowym Programie Zdrowia. 
2. Zasady wydatkowania środków finansowych, czyli na co można wydać "pieniądze alkoholowe": 

 najczęstsze nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dochodów z opłat za zezwolenia, 

 dyscyplina finansów publicznych w zakresie nieprawidłowości w wydatkowaniu tych środków. 
3. Zasady wydatkowania budżetu „małpkowego” w porównaniu z budżetem alkoholowym. 
4. Projekt profilaktyczny "Wędkowanie bez alkoholu" jako wzorcowe działanie profilaktyczne w oparciu o budżet 

„małpkowy”. 
5. Dyskusja na temat propozycji ze strony gmin na wydatkowanie budżetu „małpkowego” i realizacji zadań z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom. 
6. Odpowiedzi na pytania. 

ADRESACI:  
członkowie GKRPA, radni, osoby odpowiedzialne za tworzenie i realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz wydatkowanie środków z tzw. „funduszu korkowego”, kadra kierownicza i pracownicy jst i ośrodków 
pomocy społecznej, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia. 

PROWADZĄCY:  
Wieloletni pracownik PARPA, dyplomowany specjalista z zakresu profilaktyki społecznej, praktyk- wieloletni członek komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoleniowiec z 15 letnim doświadczeniem, przeszkolił ponad 500 komisji 
w  Polsce.  

SZKOLENIE ON LINE 
1 grudnia 2022 r.  



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Fundusz małpkowy i fundusz alkoholowy - zasady wydatkowania środków 
finansowych z rozróżnieniem dwóch odrębnych funduszy 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
1 grudnia 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-13:00 

  

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze 
al. Niepodległości 16/9, 65 – 048 Zielona Góra 
tel. 68 453 22 09, e-mail: szkolenia.zg@frdl.org.pl,  
www.zg.frdl.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym 
w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie:  

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.zg.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 
i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.zg.frdl.pl  
do 28 listopada 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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