
 

 

 

.......................................................................    ........................................... 
     imię i nazwisko osoby zgłaszającej        miejscowość, data 

 

....................................................................... 
          adres 

....................................................................... 

 

....................................................................... 
         telefon 

....................................................................... 
       stopień pokrewieństwa/ zależności z osobą zgłaszaną 
 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

WE WRĘCZYCY WIELKIEJ 

UL. SIENKIEWICZA 1 

 

 W związku z konsekwencjami nadużywania alkoholu (właściwe proszę podkreślić) : 

- rozkład życia rodzinnego, 

- demoralizacja nieletnich, 

- uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, 

- systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego 

zwracam się z prośbą o podjęcie czynności zmierzających do obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu wobec: 

Pana (i) .............................................................................. urodz. ............................................... 

zam. .............................................................................................................................................. 

 

Uzasadnienie 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

        

 ........................................................... 
         podpis osoby składającej wniosek 

 

        
         

 

 



W uzasadnieniu należy podać informacje, które wskazują na nadużywanie alkoholu przez 

osobę zgłaszaną oraz wynikające z tego problemy. Do informacji tych należą m.in. 

częstotliwość, ilość i rodzaj spożywanego alkoholu, informacje o ciągach alkoholowych, 

wcześniejsze leczenia odwykowe, interwencje Policji w związku z zachowaniami pod 

wpływem alkoholu jak i zakłócaniem porządku publicznego, pobyty w Izbie Wytrzeźwień, 

niełożenie na utrzymanie rodziny i inne negatywnie postrzegane konsekwencje nadużywania 

alkoholu. 

 

 

Informacja 

 

Zgodnie z art 26 ust. 2  i 3 ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn.zm.) o zastosowaniu obowiązku poddania 

się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według 

miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy. 

Sąd wszczyna postepowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, która wraz z wnioskiem przesyła pełną dokumentację oraz opinię biegłego                      

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 

 Zgodnie z art. 24 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego kieruje się osoby, które w związku                                

z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, 

uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają 

spokój lub porządek publiczny. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Załącznik do wniosku  

 

 

ANKIETA DO WNIOSKU 

W SPRAWIE LECZENIA OSOBY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 

 

1. Imię, nazwisko osoby z problemem alkoholowym .................................................................. 

2. Data urodzenia lub PESEL ....................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania/do korespondencji  .................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

4. Wykształcenie .......................................................................................................................... 

5. Miejsce pracy lub ostatnie miejsce pracy  ................................................................................ 

    Nie pracuje od .......................................................................................................................... 

6. Zdolny / niezdolny do pracy (właściwe podkreślić) 

7. Stan cywilny ........................................................... rodzinny  ................................................ 

8. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień pokrewieństwa / powinowactwa 

    

    

    

    

    

    

 

9. Czy wywiązuje się z obowiązku utrzymania rodziny ............................................................ 

10. Jak często pije alkohol 

............................................................................................................ 

11. Rodzaj wypijanego alkoholu: piwo / wino / wódka / inne ..................................................... 

12. Gdzie najczęściej spożywa alkohol: w domu / poza domem / w towarzystwie / sam 

13. Od jak dawna nadużywa alkoholu ......................................................................................... 

14. Jak często się upija ................................................................................................................. 

15. Jak zachowuje się w stanie nietrzeźwym: spokojny, agresywny: słownie / fizycznie, 

wywołuje awantury, zakłóca ciszę nocną, dba / nie dba o higienę osobistą, inne ....................... 

....................................................................................................................................................... 

16. Czy były interwencje Policji: tak / nie, kiedy ostatnio .......................................................... 

17. Czy jest w rodzinie założona Niebieska Karta: tak / nie, jeśli tak, to od kiedy ..................... 

18. Czy były mandaty za zakłócanie porządku w stanie nietrzeźwym: tak / nie 

19. Czy zabrano prawo jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym: tak / nie 

20. Czy były zatrzymania przez Policję do wytrzeźwienia: tak / nie 

21.  Stan zdrowia osoby:  nie choruje / choruje: nie leczy się / leczy się  ................................... 

przyjmuje leki na .......................................................................................................................... 

22. Czy było leczenie z powodu choroby alkoholowej? Pobyty na oddziałach 

detoksykacyjnych, podejmowane terapie -  jeśli tak, to gdzie i kiedy.......................................... 

 



23. Uwagi / inne ważne informacje ............................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ: 

 

Imię , nazwisko .............................................................. stopień pokrewieństwa ....................... 

Adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

 

 

..................................................................... 
    data i czytelny podpis osoby zgłaszającej    

 

 

Dodatkowe informacje: 

Podstawę prawną zobowiązania do leczenia odwykowego stanowią artykuły od 24 do 36 

ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi .                  

 Powyższą procedurę wdraża się wobec osób "które w związku z nadużywaniem 

alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od 

obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek 

publiczny". 

Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu prawnego. Przymus stosowany jest: 

- w momencie doprowadzania przez funkcjonariuszy Policji osoby uzależnionej od alkoholu 

na badanie przez biegłego psychiatrę i psychologa, 

- w momencie doprowadzania przez funkcjonariuszy Policji do zakładu leczniczego na  

podjęcie kuracji (nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania 

pacjenta w zakładzie lecznictwa odwykowego wbrew jego woli). 

 

 W przypadku, gdy uczestnik postępowania wyraża zgodę na podjęcie  

dobrowolnego leczenia odwykowego postępowanie może zostać zawieszone. 

 W przypadku dwukrotnego niezgłoszenia się na wezwanie na posiedzenie 

GKRPA, osoba kierowana jest na badania do lekarzy biegłych. W przypadku 

niestawienia się na badanie do lekarzy biegłych, sprawa wraz z wnioskiem o 

zastosowanie obowiązku poddania leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego jest 

przekazywana do Sądu Rejonowego w Częstochowie.   

 

Informujemy, iż na etapie postępowania sądowego, osoba zgłoszona do Komisji, jako 

strona postępowania sądowego, ma dostęp do całej dokumentacji zgromadzonej przez   

Komisję w jej sprawie.  

 

 Informujemy, iż w przypadku podejrzenia o popełnieniu przestępstwa z użyciem 

przemocy wobec członków rodziny, Komisja  zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić                 

o tym Policję lub Prokuratora na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                        

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.   

          

 
 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 

1, 42-130 Wręczyca Wielka. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu 602762036. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2019.2277 ze zm.) oraz na podstawie art. 

6 ust.1 lit c RODO w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie leczenia osoby z problemem alkoholowym. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, m.in. 

członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres wynikający z przepisów 

prawa, t.j. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, prawo do 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w pkt.3. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.  

 

 

 

 

........................................................... 
                Data i podpis osoby składającej wniosek 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


