
WNIOSEK  
O SKIEROWANIE NA LECZENIE ODWYKOWE

…………………………………..
                                                                                                                                       miejscowość i data

……………………………………..
…………………………..…………
……………………………..………
(imię, nazwisko i adres osoby 
lub instytucji składającej wniosek)

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

w…………………………………
miejscowość

Na  podstawie  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  
w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (  Dz. U. z 2019 poz.  2277 z późn.  zm.),
w związku z konsekwencjami nadużywania alkoholu skutkującymi :

            rozkładem życia rodzinnego,
            demoralizacją nieletnich,
            zakłócaniem spokoju / porządku publicznego,
            uchylaniem się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny

zwracam  się  do  Gminnej   Komisji  Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych  
w  ..................................  z  wnioskiem  o  podjecie  czynności  zmierzających  do  orzeczenia
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec Pani/ Pana : 

Nazwisko i imię:……………………………..........
Data urodzenia lub pesel: …………………...........
zam. ………………………………………............
................................................................................

UZASADNIENIE
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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Charakterystyka osoby nadużywającej alkoholu

Stan cywilny. 

Posiadane dzieci (proszę podać wiek).

Czy dzieci mieszkają z osobą zgłaszaną? 

Jak można określić relacje dzieci z osobą 
zgłaszaną?

Miejsce zatrudnienia lub inne źródła 
dochodów.

Z jakich źródeł osoba nadużywająca alkoholu
czerpie pieniądze na alkohol?

Czy osoba zobowiązana ma jakieś 
zobowiązania finansowe (alimenty, długi 
itp?) Jeśli tak, to w jaki sposób się z nich 
wywiązuje?

Czy osoba zgłaszana straciła kiedykolwiek 
pracę w związku z nadużywaniem alkoholu? 
Jeśli tak, proszę podać datę oraz okoliczności.

Od kiedy nadużywanie alkoholu przez osobę 
ma charakter problemowy w ocenie 
zgłaszającego?

Jak zgłaszany zachowuje się po spożyciu 
alkoholu, czy jest agresywna, czy stosuje 
przemoc (fizyczną, psychiczną, 
ekonomiczną)? Jeśli tak, to wobec kogo?

Czy w rodzinie jest nadzór kuratora, jeśli tak 
to od kiedy i z jakiego powodu?

Czy w rodzinie dochodziło do interwencji 
Policji? Jeśli tak, proszę podać okres oraz 
powody takich interwencji.

Czy rodzina objęta jest procedurą Niebieskiej
Karty? Jeśli tak, to od kiedy?

Czy osoba nadużywająca alkoholu miała 
kiedykolwiek konflikt z prawem, jeśli tak, to 
jaki i czy pozostawał on w związku z piciem?

Czy były przypadki zatrzymań osoby w izbie 
wytrzeźwień? Ile? Kiedy?

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

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

……………………………………
                                                                                                                                                                    Podpis wnioskodawcy
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