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Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network  
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości 
ambasador bezpieczeństwa i zdrowia w pracy zaprasza na seminarium  

 

Niebezpieczne substancje psychoaktywne  

w miejscu pracy 
dnia 19 czerwca 2018 r., godz. 1345  

do siedziby FRP w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, front II piętro 
W programie m.in.: 
 Związki psychostymulujące stosowane w celu zwiększenia wydajności pracy 

umysłowej – przykłady, użytkownicy, aspekty toksyczne i etyczne 
 Nowe związki psychoaktywne („dopalacze”) – przykłady, użytkownicy, działania 

toksyczne 
związki naśladujące działanie marihuany, amfetamin i kokainy, morfiny/heroiny 

 Leki dostępne bez recepty stosowane jako środki odurzające – przykłady, 
użytkownicy, działania toksyczne 

 Sesja pytań i odpowiedzi 
 

Prelegent 
Prof. dr hab. n. farm. Jolanta B. Zawilska, absolwentka Wydziału Farmaceutycznego 
Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi. Jest specjalistą w zakresie neuropsychofarmakologii i chronobiologii. Liczne staże naukowe 
w jednostkach naukowych w Europie (Węgry, Wielka Brytania, Francja) i w Stanach Zjednoczonych.   
Obszary jej zainteresowań naukowych to mechanizmy molekularne działania leków, zegary 
biologiczne i ich znaczenie w fizjologii i patologii, receptory i szlaki transdukcji sygnału, substancje 
psychoaktywne o działaniu uzależniającym. Członek Komitetu Neurobiologii PAN i Komitetu Fizjologii 
i Farmakologii PAN. Autorka wielu wykładów popularno-naukowych z zakresu substancji 
psychoaktywnych i ich oddziaływań na organizm człowieka. 
 
Seminarium jest częścią międzynarodowej kampanii na lata 2018-2019 

 

 
 
 

 
Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
Zgłaszam uczestnictwo w seminarium 

Niebezpieczne substancje psychoaktywne w miejscu pracy 
 19 czerwca 2018 r. 

Imię i nazwisko:  

Miejsce pracy:  

Branża: 

Adres miejsca pracy:  

Tel./email miejsca pracy: 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, 
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź, KRS 0000057880, w celu 
 rekrutacji, realizacji seminarium, ewaluacji i wystawienia zaświadczenia,  
 przesyłania drogą elektroniczną informacji o usługach Fundacji (zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 
 

 ......................................................................  
Podpis uczestnika 

O seminarium dowiedziałam/em się z: 

 ogłoszenie prasowe  znajomi  

 ogłoszenie internetowe  e-mail 

 www (jaka?)  ..................................................................   ulotka 

 rozmowa telefoniczna  inne (jakie?)  .....................................................  

 spotkanie bezpośrednie  
 

Chcę otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium: 

 TAK   Podaję PESEL ……………………………………. miejsce urodzenia ……………………….………..   NIE 
Opłata za wystawienie zaświadczenia 24, 60 zł brutto 
 

 
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy wysłać na adres e-mail: fundacja@frp.lodz.pl lub faksem 

 
 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości  
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź 

tel. 42 630 36 67, faks 42 632 90 89, e-mail: fundacja@frp.lodz.pl, www.frp.lodz.pl 
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