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ETAP I
ZGŁOSZENIE
UWAGA:
Z chwilą złożenia wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, bez względu na powstałe okoliczności, nie ma możliwości jego
wycofania.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest właściwa do rozpatrywania wniosków
osób nadużywających alkoholu, których miejscem zamieszkania lub pobytu jest Nowe Miasto
Lubawskie.
Wniosek w sprawie podjęcia czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego należy
złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego (13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ulica Rynek 1)
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Nowym Mieście Lubawskim” – powyższa adnotacja zapewnia zachowanie anonimowości na etapie
składania wniosku do sekretariatu Urzędu Miejskiego.
Składający wniosek może w treści wniosku zastrzec sobie anonimowość, jeżeli obawia się negatywnej
reakcji osoby nadużywającej alkoholu (jednakże na etapie postępowania sądowego, osoba
nadużywająca alkoholu może skorzystać z prawa przeglądania akt sprawy). W przypadku
niezastrzeżenia anonimowości, wnioskodawca może być podany do wiadomości osobie nadużywającej
alkoholu.
Składając wniosek można wskazać osoby, które w trakcie ewentualnego skierowania sprawy do sądu
celem wydania postanowienia w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego, mogłyby
zeznawać w charakterze świadków.
Zgłaszającymi wniosek mogą być między innymi:


instytucje publiczne np. policja, pomoc społeczna, prokuratura, szkoła itp.,



zakład pracy,



członkowie rodziny,



osoba uzależniona, która z własnej inicjatywy chce uzyskać pomoc i poradę w sprawie podjęcia
leczenia,



inna osoba, której nie jest obojętny los pijącego.
WNIOSEK
(może być sformalizowany według wzoru nr 1 lub napisany w formie
dowolnego pisma)

Wniosek do właściwego Sądu Rejonowego1 o zobowiązanie do leczenia odwykowego (zgodnie
z założeniami art. 26 ust.3 ustawy) mogą złożyć tylko dwie instytucje tj. komisja rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz prokuratura.

1

Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Grunwaldzka 28 (tel. 56 472 61 21)

ETAP II
ZBIERANIE INFORMACJI ORAZ PRZEPROWADZENIE WYWIADU
Komisja zbiera informacje na temat osoby zgłoszonej z różnych instytucji np. policji, pomocy
społecznej, zakładu pracy itp. i zaprasza na posiedzenie osobę zgłoszoną, wnioskodawców oraz
ewentualnie świadków.
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI
OSOBY ZGŁASZANEJ

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI
ŚWIADKÓW, WNIOSKODAWCÓW itp.

(według wzoru nr 2 i 2a)

(według wzoru nr 3 i 3a)



na posiedzeniu, Komisja informuje zaproszonych o wpłynięciu wniosku i celu spotkania.



Komisja przeprowadza wywiad (w pierwszej kolejności z osobą zgłoszoną, osobą wnioskującą,
a następnie z pozostałymi zaproszonymi „w sprawie”).



prowadząc postępowanie w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego, Komisja dąży do
ustalenia, czy osoba zgłoszona nadużywa alkohol w sposób, który powoduje jedną ze szkód
wymienionych w art.24 ustawy, tj.:









powoduje rozkład życia rodzinnego,
demoralizuje nieletnich,
systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny,
uchyla się od pracy.

Komisja sporządza notatkę z przeprowadzonego wywiadu, przy czym podczas konstruowania
notatki należy posługiwać się – w miarę możliwości – przygotowanym zestawem pytań. Zestaw
pytań zawiera wzór nr 4 do niniejszej procedury.
NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO
WYWIADU
Z OSOBĄ ZGŁASZANĄ

NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO
WYWIADU
ZE ŚWIADKAMI, WNIOSKODAWCAMI itp.

(według wzoru nr 5)

(według wzoru nr 5a)

Komisja z każdego posiedzenia sporządza protokół.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI
(według wzoru nr 6)

ETAP III
DOBROWOLNE ZOBOWIĄZANIE SIĘ DO LECZENIA


jeżeli z wywiadu wynika, że osoba wykazuje cechy uzależnienia od alkoholu i zgłasza chęć
współpracy poprzez wyrażenie woli poddania się konsultacji, diagnostyce oraz wyraża wolę
uczestniczenia w terapii, Komisja wskazuje zakład lecznictwa odwykowego. Jednocześnie osoba
zgłaszana wypełnia w obecności Komisji stosowne oświadczenie.

OŚWIADCZENIE
OSOBY ZGŁASZANEJ

ZAWIADOMIENIE
PRZYCHODNI

(według wzoru nr 7 )

(według wzoru nr 8)

CZYNNE UCZESTNICTWO OSOBY ZGŁASZANEJ
W TERAPII PROWADZONEJ W FORMIE AMBULATORYJNEJ
PRZYCHODNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA



osoba zgłaszana zobowiązuje się w formie pisemnego oświadczenia, że w ciągu dwóch tygodni od
posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgłosi się w przychodni
terapii uzależnień i współuzależnienia w celu konsultacji, diagnozy i podjęcia terapii.



osoba zgłaszana w treści złożonego oświadczenia, upoważnia przewodniczącego Komisji do
uzyskiwania informacji nt. prowadzonego procesu terapeutycznego oraz zobowiązuje się, że na
wniosek przewodniczącego Komisji dostarczy pisemne zaświadczenie o przebiegu leczenia
odwykowego.



w sytuacji, gdy leczenie odwykowe prowadzone było skuteczne (tzn. pacjent kończy terapię
i utrzymuje abstynencję) Komisja po 2 latach umarza sprawę.



osoba uzależniona od alkoholu jest informowana, że w przypadku przerwania leczenia
odwykowego lub/i niedostarczenia na żądanie przewodniczącego Komisji zaświadczenia
o leczeniu odwykowym, może zostać uruchomiona procedura wszczęcia postępowania sądowego
o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

ETAP IV
(ALTERNATYWNY DO ETAPU III)
OSOBA ZAPROSZONA NIE ZGŁASZA SIĘ NA KOLEJNE ZAPROSZENIA


jeżeli osoba zgłaszana nie stawia się na kolejne zaproszenia, a zebrane informacje wskazują na
uzależnienie od alkoholu i spełniają jeden z warunków, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
wówczas Komisja kieruje do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim wniosek
o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

UPRAWNIENIA SĄDU REJONOWEGO
Zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd
rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, które postępowanie dotyczy,
w postępowaniu nieprocesowym - art. 26 ust. 2 ustawy.
W razie, gdy w stosunku do osoby, której postępowanie dotyczy, brak jest opinii biegłego
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sąd zarządza poddanie tej osoby odpowiednim badaniom
- art. 27 ust. 1 ustawy.
Sąd może, jeżeli na podstawie opinii biegłego uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie badanej
osoby pod obserwację w zakładzie leczniczym na czas nie dłuższy niż dwa tygodnie
(w wyjątkowych wypadkach, na wniosek zakładu, sąd może termin ten przedłużyć do 6 tygodni) –
art. 27 ust. 2 ustawy.
Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji
o przymusowe leczenie osoby uzależnionej od alkoholu. Komisja nie ma wpływu na czas
rozpatrzenia sprawy przez sąd (ten etap postępowania odbywa się bez udziału członków Komisji).
Sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez organ Policji:
 na rozprawę,
 na badanie przez biegłego,
 na obserwację w zakładzie leczniczym,
 na leczenie odwykowe w całodobowym i stacjonarnym zakładzie leczniczym.
Postanowienie sądu o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w formie pisemnej otrzymuje osoba
uzależniona oraz placówka odwykowa, w której ma odbyć się leczenie (Komisja na wniosek może
otrzymać odpis postanowienia sądu w danej sprawie).
Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel
leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu.
W przypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu ponowne zastosowanie tego obowiązku
wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego ustania 2.
Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić kuratora.

art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 487 ze zm.)
2

ETAP V
KIEROWANIE OSOBY ZGŁOSZONEJ NA BADANIE
PRZEZ BIEGŁYCH SĄDOWYCH
 w przypadku stwierdzenia przesłanek określonych w art. 24 ustawy i niewyrażeniu przez osobę
zgłoszoną woli dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu lub przerwaniu leczenia albo
złamania warunków abstynencji, Komisja może skierować osobę zgłoszoną na badanie przez
biegłych sądowych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (skierowanie na badanie nie jest decyzją
administracyjną w rozumieniu przepisów k.p.a.)
jeżeli zostaną złamane warunki „kontraktu”
(brak współpracy, przerwanie leczenia
lub łamanie abstynencji)

SKIEROWANIE NA BADANIE PRZEZ
BIEGŁYCH SĄDOWYCH
(według wzoru nr 10)

 w przypadku stwierdzenia przesłanek określonych w art. 24 ustawy oraz odmowy poddania się
badaniom przez biegłych sądowych, Komisja kieruje wniosek do Sądu Rejonowego w Nowym
Mieście Lubawskim o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

w przypadku odmowy poddania się badaniom
przez biegłych

WNIOSEK O ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA
ODWYKOWEGO DO SĄDU REJONOWEGO
(według wzoru nr 9)

ETAP VI
BADANIE W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA
Badanie w przedmiocie uzależnienia przeprowadza dwuosobowy zespół biegłych, złożony z lekarza
psychiatry i psychologa, którzy zostali wpisani na listę biegłych przy sądzie okręgowym

Opinie biegłych przekazywane są na piśmie do:

MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH



w przypadku, gdy biegli stwierdzą u osoby badanej uzależnienie od alkoholu i osoba ta w dalszym
ciągu nie wyraża woli dobrowolnego poddania się leczeniu lub też, gdy nie doszło do wydania
opinii z uwagi na brak współpracy ze strony osoby będącej przedmiotem postępowania, Komisja
lub prokurator kierują wniosek w tej sprawie do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca
zamieszkania lub pobytu tej osoby.

WNIOSEK DO SĄDU O ZOBOWIĄZANIE
DO LECZENIA ODWYKOWEGO
(według wzoru nr 9)

ETAP VII
ODCZYTANIE OPINII BIEGŁYCH I PROPOZYCJA TERAPII


Komisja zaprasza zainteresowane strony na odczytanie opinii biegłych.



jeżeli osoba zgłoszona na leczenie nie pojawia się dwukrotnie na odczytaniu opinii, Komisja
kieruje sprawę do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Biegli orzekający nie stwierdzają uzależnienia:

Biegli orzekający stwierdzają uzależnienia:

Komisja
umarza sprawę

Komisja przedstawia propozycję leczenia zgodnie
z zaleceniami biegłych
(leczenie ambulatoryjne lub stacjonarne)

lub
Komisja przeprowadza interwencję w kierunku
motywowania do zmiany wzorca picia

Jeżeli osoba zgłoszona na leczenie nie pojawia się
dwukrotnie na odczytaniu opinii:

Komisja kieruje sprawę do sądu z wnioskiem o
zobowiązanie do leczenia odwykowego
(według wzoru nr 9)

ETAP VIII
MONITOROWANIE UDZIAŁU W TERAPII

Zakład lecznictwa odwykowego przesyła
do Komisji informacje o przerwanych leczeniach
i o osobach, które nie zgłosili się na leczenie.

WNIOSEK O ZOBOWIĄZANIE DO
LECZENIA ODWYKOWEGO DO
SĄDU
(według wzoru nr 6)

Jeżeli leczenie realizowane jest skutecznie
(tzn. pacjent kończy terapię i utrzymuje abstynencję)

Komisja po dwóch latach
umarza sprawę

