
WNIOSEK 
O SKIEROWANIE NA LECZENIE ODWYKOWE

                 
Biała Podlaska dnia ………………………..…..

…………………………………………..………….
(Imię i nazwisko)

……………………………………………………...

……………………………………………………….
(Adres wnioskodawcy, nr telefonu)

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Gminy Biała Podlaska

          Proszę  o skierowanie na leczenie odwykowe mojego (mojej) ………………………………

Imię i nazwisko...............................................................................................................

Data i miejsce urodzenia.......................................PESEL…………………….............................

Imiona rodziców..............................................................................................................

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

Miejsce pracy..................................................................................................................

Informacje o posiadanych dzieciach: (imię i nazwisko, wiek, w której szkole i klasie się uczą)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

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

…          

Opis sytuacji związanych z piciem alkoholu:

1.Od  kiedy  pije?  przez  kilka  dni,  tydzień,  dwa  tygodnie  lub  w  inny  sposób  (czy  ma  ciągi
alkoholowe)? W jakich sytuacjach najczęściej sięga po alkohol? 
2.Ilość  wypijanego  alkoholu  i  jego  rodzaj  (piwo,  wino  domowe,  tanie  wino,  wódka  ,nalewki,
alkohol przemycany, alkohol niespożywczy- z meliny)?
3.Po jakiej ilości napojów alkoholowych upija się?
4.Od kiedy nasiliło się picie alkoholu? 
5.Czy  pod  wpływem  alkoholu  urządza  awantury,  niszczy  sprzęty,  wynosi  rzeczy  z  domu
czy  interweniowała  policja,  czy  był  (a)  karany  (a)  i  za  co?  n.p.:  mandaty,  jazda  rowerem
lub  samochodem  po  alkoholu,  bójki  po  alkoholu.  Czy  pije  przy  dzieciach,  czy  wysyła
je po alkohol? 
6.Czy ma nałożony obowiązek alimentacyjny, czy płaci i czy łoży na utrzymanie? Za co pije? 
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7.Jeżeli był (a) zwalniany (a) z pracy – czy przyczyną był alkohol, czy pije w pracy? Czy pracuje
za alkohol?
8.Czy ma dolegliwości  zdrowotne (przebyte choroby i  na co się uskarża), czy po odstawieniu
alkoholu występują: wymioty, biegunka, zlewne poty, drżenie rąk, brak apetytu lub nadmierny
apetyt,  ogólne  osłabienie  organizmu?  Czy  dla  pozbycia  się  tych  dolegliwości  ponownie  sięga
po alkohol? 
9.Czy podejmował (a) leczenie odwykowe(kiedy i gdzie?) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe fakty potwierdzają świadkowie: przynajmniej jedna osoba z rodziny i jedna osoba obca
(prosimy podać imię, nazwisko i adres świadków).    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………….

Do  wniosku  prosimy  dołączyć  kserokopie  dokumentów  związanych  z  piciem alkoholu  przez  w/w  osobę
np.  karty  informacyjne z  pobytów w szpitalu,  nałożone  kary  przez  Kolegium ds.  wykroczeń lub  wyroki
sądowe. 

……………………………………………………….
                                                                                              (Czytelny podpis wnioskodawcy)
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Karta informacyjna dotycząca procedury leczenia odwykowego

1) złożenie  wniosku   do  Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Biała Podlaska; ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska. 

2) wezwanie podejrzewanego  o  nadużywanie  alkoholu (w przypadku zbyt małej ilości
informacji  podanych w składanym wniosku Komisja wzywa również wnioskodawcę)
na  posiedzenie  Komisji  w  celu  dokonania  wyjaśnień  (zebrania  faktów)
oraz zmotywowania do  dobrowolnego   podjęcia   leczenia odwykowego.              

3) Wskazanie placówki lecznictwa odwykowego,w której osoba                         
nadużywająca  może podjąć leczenie;

4) komisja może monitorować przebieg leczenia odwykowego,  jeżeli  osoba 
podejrzewana o nadużywanie alkoholu   zobowiąże   się   do   podjęcia dobrowolnego
leczenia odwykowego;

5) w   przypadku,  gdy  osoba  nadużywająca  alkoholu   odmawia   poddania się
dobrowolnemu leczeniu  Komisja  kieruje   osobę  podejrzewaną do  biegłych  w  celu
wydania   opinii w przedmiocie uzależnienia  od  alkoholu i wskazania rodzaju zakładu
leczniczego;

6) biegli   wydają   opinię   w   przedmiocie  uzależnienia od alkoholu i wskazują rodzaj
zakładu leczniczego;

7) komisja   przekazuje  do  Sądu  zebraną  dokumentację   wraz   z wnioskiem 
     o  zastosowanie     obowiązku    poddania     się    leczeniu    odwykowemu 
     w stacjonarnym  (Szpital)   lub   niestacjonarnym   (Poradnia Odwykowa)  zakładzie

lecznictwa odwykowego;
8) w  przypadku  niezgłoszenia  się   do biegłego, Sąd zarządza doprowadzenie przez

Policję na badanie w przedmiocie uzależnienia;
9) obowiązek  poddania   się   leczeniu   trwa  tak  długo,  jak wymaga tego cel leczenia,

nie  dłużej   jednak   niż  dwa  lata  od chwili uprawomocnienia się postanowienia
Sądu ( uprawomocnienie trwa 21 dni);

10)w   przypadku   uchylania    się    lub  nieskuteczności  leczenia  niestacjonarnego
(Poradnia    Odwykowa)    Sąd   może  zamienić  je  na  prośbę  wnioskodawcy
we współpracy  z   kuratorem   sądowym   na   leczenie   stacjonarne   (Szpital).

Ważne informacje

1)w przypadku,    gdy   osoba  skierowana  na  leczenie  odwykowe,  nie  podejmie  leczenia,
wnioskodawca   niezwłocznie  zawiadomia  Komisję; 
2)jeżeli  osoba podejrzewana o nadużywanie alkoholu nie stawi się na posiedzenie Komisji
lub nie podejmie dobrowolnego leczenia odwykowego, Komisja może wezwać ją ponownie;
3)wnioskodawca  zobowiązany  jest  do   informowania   Komisji  o  zaistniałych  zmianach,
dotyczących  osoby  podejrzanej  o  nadużywanie  alkoholu  np.  pobyt  w  Zakładzie  Karnym,
szpitalu, zmiana miejsca zamieszkania i inne informacje  ułatwiające przebieg postępowania
Komisji.
4)w  przypadku  wszczęcia  postępowania  sądowego  istotne  jest  aby  osoba  składająca
zeznania w sądzie jako świadek ubiegała się o przyznanie nadzoru kuratorskiego nad osobą
nadużywającą alkoholu. 
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