
PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO 

 

 

1. W stosunku do osób, które zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości               

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 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, GKRPA przeprowadza postępowanie w celu udzielenia pomocy osobie lub 

rodzinie następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną. 

2. Postępowania rozpoczyna się w momencie przyjęcia zgłoszenia o przypadku 

wystąpienia nadużywania alkoholu. Jest ono składane  w postaci wniosku, który może 

złożyć każdy. 

3. Rozpoczęcie postępowania następuje niezwłocznie od wpłynięcia wniosku.  

4. Procedura: 

a) zaproszenie na rozmowę osobę, co do której wpłyną wniosek.  Podczas rozmowy 

osoba ta zostaje pouczona o konieczności zaprzestania działań wynikających                    

z art. 24 ustawy. Rozmowa ma na celu zmotywowanie osoby do poddania się 

leczeniu odwykowemu. Może ona również złożyć wyjaśnienie dotyczące 

zasadności skierowania wniosku do GKRPA, 

b) w przypadku niestawienia się osoby, której postępowanie dotyczy na pierwszy 

termin, wyznacza się drugi termin. W przypadku kiedy osoba zaproszona na 

rozmowę wskazuje na spożycie alkoholu członkowie komisji odstępują od 

przeprowadzenia rozmowy oraz wyznaczają kolejny termin.  

c) jeżeli osoba nie przyjmuje zaproszenia, lub podczas spotkania neguje zasadność 

wniosku należy rozważyć następujące sposoby postępowania: 

• w sytuacji kiedy z wniosku wynika, iż osoba nadużywa alkoholu oraz, że 

są spełnione przesłanki, określone w art. 24 to należy kontynuować dalsze 

działania wynikające z ustawy – czyli skierować osobę na badania przez 

biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu                        

i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 

• natomiast w sytuacji, gdy ze zgłoszenia nie wynika, że doszło do spełnienia 

przesłanek społecznych z art. 24 ustawy oraz przesłanek nadużywania od 

alkoholu, a brak kontaktu z wnioskodawcą i osobą wskazaną we wniosku 

uniemożliwia przyjęcie odmiennej interpretacji to należy rozważyć 

zasadność dalszego postępowania. 



d) w toku prowadzonego postępowania komisja zbiera i gromadzi informacje 

dotyczące osoby nadużywającej alkohol, wobec której złożono wniosek.                         

e) w toku postępowania, dopuszcza się nie ujawnianie danych osoby, która złożyła 

wniosek,  

f) osobę wobec, której prowadzone jest postępowanie kieruje się na badanie przez 

biegłych (psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychiatra) w celu 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju 

zakładu leczniczego. Następuje to wówczas jeżeli osoba wezwana nie zgadza się 

dobrowolnie na poddanie się leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone                    

w sprawie uzasadniają kontynuację dalszych działań. Osoba kierowana na badanie 

zostaje poinformowana o miejscu i terminie badania, 

g) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią 

wydaną przez biegłego – zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, 

h) złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego dla 

miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy. 

 

 

Na każdym etapie postępowania  

osoba zgłoszona może podjąć dobrowolne leczenie. 


