Zakres działań
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakresem swojej działalności
obejmuje teren Gminy Jaworzyna Śląska. Komisja przede wszystkim inicjuje działania w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu, a także podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Do zadań Komisji należy również wydawanie opinii odnośnie sprzedaży napojów alkoholowych
oraz przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży alkoholu, a w razie konieczności podjęcie
procedury cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego
Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Jednak, zgodnie z przepisami ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, osoba uzależniona od alkoholu może
zostać zobowiązana do leczenia przez sąd, gdy w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje
rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy albo systematycznie
zakłóca spokój lub porządek publiczny.
Sąd wszczyna postępowanie na wniosek Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której
postępowanie dotyczy. Z wnioskiem o skierowanie na leczenie odwykowe może zwrócić się m.in.:







rodzina,
Komenda Powiatowa Policji,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
placówki oświatowe,
kuratorzy,
pracodawca.

Do wniosku załącza się dokumenty (jeśli takie są) potwierdzające problem alkoholowy u
zgłaszanej osoby. Jeżeli żadna z wyżej wymienionych przesłanek z ustawy nie zachodzi, Komisja
zaprasza osobę zgłoszoną do swojej siedziby w celu motywowania do terapii.
Komisja składając wniosek do sądu o zobowiązanie
przeciwalkoholowego dołącza zebraną dokumentację, tj.:





do

leczenia

odwykowego

protokół z rozmowy z osobą zgłoszoną na leczenie,
wywiad środowiskowy,
opinię biegłych, jeżeli badanie przez biegłych zostało przeprowadzone,
informacje z Policji, jeśli były zanotowane interwencje.

W razie braku opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sąd zarządza poddanie tej
osoby odpowiednim badaniom. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na
rozprawę lub uchylania się od zarządzonego poddania się badaniu przez biegłych albo obserwacji w
zakładzie leczniczym sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez organ
Policji. Orzeczenie sądu o obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym
zakładzie lecznictwa odwykowego, zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się
w terminie jednego miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. Sąd wzywa osobę, w stosunku do której
orzeczony został prawomocnie obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, do stawienia się
dobrowolnie w oznaczonym dniu, we wskazanym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu

poddania się leczeniu, z zagrożeniem zastosowania przymusu w wypadku uchylania się od
wykonania tego obowiązku. Przymusowe doprowadzenie przez Policję do zakładu leczniczego,
osoby uchylającej się od wykonania tego obowiązku, następuje na zarządzenie sądu.
Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak
niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia. O ustaniu obowiązku poddania się
leczeniu przed upływem wskazanego okresu decyduje sąd na wniosek osoby zobowiązanej, zakładu
leczącego, kuratora, prokuratora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii zakładu, w którym osoba
leczona przebywa. W wypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu, ponowne zastosowanie
tego obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego
ustania.
Jeśli w toku prowadzonych spraw członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych powezmą podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec
członków rodziny, powiadamiają o tym Policję lub Prokuratora (zgodnie art. 12 ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
Przez cały czas trwania procedury osoba uzależniona od alkoholu i współuzależniona
jest motywowana do podjęcia terapii oraz korzystania z różnych form pomocy,
szczególnie psychologicznej i prawnej, która bezpłatnie oferowana jest w Punkcie Konsultacyjnym
na ul. Mickiewicza 3 w Jaworzynie Śląskiej.
Wniosek
do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Mickiewicza 3
58-140 Jaworzyna Śląska
e – mail: gkrpa@jaworzyna.net

Dodatkowe informacje
Wywiad środowiskowy
sporządzany przez
pracownika socjalnego

uzyskane od następujących podmiotów:
Policji, Prokuratury, szkoły, kuratora i in.
(o ile są w posiadaniu wymienionych instytucji)

Protokół
z rozmowy z osobą zgłoszoną na leczenie, wzywaną na posiedzenie Komisji
(co najmniej dwukrotnie, jeśli nie stawi się na pierwsze wezwanie) w celu
zmotywowania do podjęcia terapii w poradni odwykowej lub w przypadku braku
woli podjęcia dobrowolnego leczenia i istnienia przesłanek wskazanych w art. 24
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

posiedzenia Komisji odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca
od godziny 17:00
ul. Mickiewicza 3 , Jaworzyna Śląska

Wezwanie na badanie
przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
(psychiatra i psycholog).
badanie przeprowadzane jest w Poradni Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Westerplatte 47, 58-100 Świdnica

Wniosek do sądu
o zobowiązanie do leczenia odwykowego przeciwalkoholowego
w warunkach stacjonarnych lub niestacjonarnych
Sąd Rejonowy, III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
ul. Okulickiego 2-4, 58 – 100 Świdnica
Powiadomienie do prokuratury
jeśli w trakcie wykonywania obowiązków Komisja powzięła podejrzenie
o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny
Prokuratura Rejonowa
ul. Zamkowa 2, 58-100 Świdnica

Wniosek
Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o zobowiązanie do leczenia odwykowego można napisać własnoręcznie lub wypełnić
załączony druk. Wysłać pocztą tradycyjną na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Urząd Miejski, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
e-mailową : gkrpa@jaworzyna.net lub przynieść osobiście na posiedzenie Komisji ( w
każdy drugi poniedziałek miesiąca ul. Mickiewicza 3) lub w dowolny dzień do Urzędu
Miasta w Jaworzynie Śląskiej.

