
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                      
Zespół ds. Lecznictwa i Pomocy Rodzinie                                                                                                                               

80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5                                                                                                                                                
tel. 58 306 – 46 – 65, 601 – 407 – 252                                                                                                                                          

e-mail: gkrpa @gcpu.pl 
Informacje wymagane do złożenia wniosku                                                                                                                               

o zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby nadużywającej alkoholu. 

Wniosek piszemy NA OSOBNEJ KARTCE, W FORMIE PODANIA (zachować 2,5 cm marginesu po lewej stronie). 

Imię i Nazwisko wnioskodawcy                                                                                Gdańsk, dn.……………………………..                                                
Adres                                                                                                                                                                                  
Numer telefonu 
Adres e-mail     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                            
           ul. Dyrekcyjna 5                                      
           80-852 Gdańsk 
 Proszę o zobowiązanie do leczenia odwykowego mojego/mojej ……………………………………………………,                                       
syna/córki ………………, urodzonego/urodzonej ………………………………, PESEL……………………….., zamieszkałego 
/zamieszkałej………………………………..(ewentualnie miejsce zameldowania, gdy jest inne niż miejsce pobytu), 
numer telefonu osoby zgłaszanej……………………. 

W dalszej części (w formie opisowej) wniosek powinien zawierać informacje na poniższe kwestie:                                                                                              
1. Stan rodzinny, czyli:                                                                                                                                                                                                      
- stan cywilny,                                                                                                                                                                                         
- ilość osób wspólnie zamieszkujących,                                                                                                                               
- ilość osób na utrzymaniu oraz ich wiek,                                                                                                                            
- wykształcenie (zawód wyuczony i wykonywany),                                                                                                                                       
- źródło utrzymania (np. praca stała lub dorywcza, emerytura, renta),                                                                                                                  
- czy łoży w dostateczny sposób na utrzymanie wspólnego gospodarstwa (ewentualnie czy ciąży na osobie 
obowiązek płacenia alimentów lub innych świadczeń).                                                                                                                                                                                     
2. Informacje dotyczące picia alkoholu, czyli:                                                                                                                             
- od kiedy pije alkohol?                                                                                                                                                            
- jak często; w jakich ilościach; jaki rodzaj alkoholu,  czy są to ciągi alkoholowe?                                                                                                   
- miejsce picia alkoholu (np. w domu, poza domem, w miejscach publicznych)?                                                                                                   
- czy pije sam czy w towarzystwie?                                                                                                                                         
- jak zachowuje się po spożyciu alkoholu (np. agresywnie, {rodzaj stosowanej przemocy}, spokojnie itp.)?                                                                     
- czy był zatrzymywany przez policję w stanie nietrzeźwym (kiedy, ile razy, w jakich okolicznościach)?                     
- czy przewlekle choruje, czy przyjmuje leki? czy używa innych środków odurzających oraz czy był 
hospitalizowany z powodu nadużywania alkoholu?                                                                                                                                                            
3. Jaki wpływ wywiera swoim zachowaniem na życie rodzinne, nieletnich?                                                                 
4. Czy zakłóca spokój w miejscu zamieszkania, czy były interwencje policji, czy była założona Niebieska Karta?                                                             
5. Czy był/była karany/a za popełnienie przestępstwa lub wykroczenie w stanie nietrzeźwości np. odebrane 
prawo jazdy, mandaty za spożywanie alkoholu itp.?                                         
 6. Czy podejmował/a  w przeszłości próby leczenia (jakie, kiedy, gdzie)?                                                                                                       
7. Imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania osób mogących potwierdzić powyższe informacje (2-3 osoby 
pełnoletnie, zdolne do czynności prawnych). 

Jeżeli jest możliwość należy załączyć kserokopie/skany dokumentów mających związek z nadużywaniem 
alkoholu i jego skutkami (np. mandaty, karty informacyjne ze szpitali). Można dołączyć materiał w formie np. 
zdjęć lub na nośniku elektronicznym. 

        …………..…………………………………….                        
         podpis składającego         



 

 WAŻNE!   Informacje dodatkowe:     

    

Zgodnie z art. 24 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(test jednolity Dz.U. 2019 poz. 2277 ze zm.) osoba zgłoszona do GKRPA powinna 
spełniać przesłanki społeczne  tzn., że osoby zgłaszane w związku z nadużywaniem 
alkoholu:       

1/ powodują rozkład życia rodzinnego, 

2/ powodują demoralizację małoletnich, 

3/ uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, 

4/ systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. 

                                                         

 

Wniosek można składać do GKRPA: 

- osobiście (po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu 
spotkania), 

- e-mailowo w formie skanu z własnoręcznym podpisem wnioskodawcy), 

- przesłać pocztą do siedziby GKRPA 80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5, 

- umieścić w skrzynce pocztowej umieszczonej w przedsionku wejścia głównego do 
budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5. 

 

 

 

Członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych są obowiązani 
do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji 
zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. 


