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…………………………………………                                          Liszki,  ……………… 

…………………………………………  

 (dane wnioskodawcy)  

      

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych w Liszkach 

 

WNIOSEK O ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA ODWYKOWEGO 

W związku z naruszeniem art. 242 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wnoszę o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia 

zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec:  

 

Pan/pani…………………………………………………………….…………..………………..  

zam………………………………………………………………………………..………….…. 

urodzonej/PESEL ………………………………………………………………….…………… 

stopień pokrewieństwa/zależności………………………………………………….……….….. 

Procedura Niebieskiej Karty TAK / NIE od kiedy …………………...……………………..… 

Rodzaj uzależnienia…………………………………………………………………………….. 

Podejmowane leczenie odwykowe TAK / NIE ………………………………………….……. 

Niepełnoletnie dzieci TAK /NIE ………………………………………………………………. 

 

UZASADNIENIE1 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

                                                                              

………………………………. 

                        (podpis wnioskodawcy) 

 
1 Uzasadnienie wg. wzoru (krótki opis sytuacji): od jak dawna nadużywa alkoholu? jaki rodzaj 

alkoholu spożywa najczęściej? ile alkoholu wypija jednorazowo? jakie są źródła utrzymania 

osoby pijącej alkohol? czy były interwencje Policji (ile razy)? czy przebywał (a) w Izbie 

Wytrzeźwień (ile razy)? czy stosuje przemoc (fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, seksualną)? 

czy osoba zgłoszona ma problemy ze snem, majaki, zwidy, inne niepokojące zachowania? 

Proszę również podać dane świadka nadużywania alkoholu przez osobę zgłoszoną (imię i 

nazwisko, adres z kodem pocztowym, numer telefonu). Świadkiem może być osoba obca lub 

pełnoletni członek rodziny. 
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Pouczenie: 

Wniosek o wszczęcie procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego może złożyć każdy kto ma 

wiedzę, że osoba nadużywająca alkohol powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację 

małoletnich, uchyla się od zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłóca spokój lub 

porządek publiczny.  

Podstawę prawną zobowiązania do leczenia odwykowego stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Liszkach podejmuje wobec osób 

nadużywających alkoholu działania mające na celu zobowiązanie do leczenia odwykowego na wniosek 

każdego zgłaszającego. 

 

Wnioskodawcy a także każdej stronie postepowania przysługuje prawo do informacji na temat 

aktualnego stanu postepowania. 

 

Po zarejestrowaniu wniosku uczestnik postępowania jest wzywany na Komisję. W przypadku 

systematycznego niestawienia się na wezwania GKRPA sprawa zostanie rozpoznana na posiedzeniu 

Komisji, a następnie może zostać skierowana do biegłego i/lub do Sądu Rejonowego.  

GKRPA może w trakcie postępowania zapraszać osoby bliskie uczestnikowi w celu uzyskania 

informacji, wnioskować do innych instytucji o przeprowadzenie czynności przewidzianych prawem 

zastrzeżonych dla tych instytucji. 

 

W przypadku, gdy uczestnik postepowania wyraża zgodę na podjęcie dobrowolnego leczenia 

odwykowego postępowanie może zostać zawieszone. GKRPA prowadzi jednak monitoring. 

 

Informujemy, iż w przypadku podejrzenia przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny, 

Komisja zobowiązana niezwłocznie jest zawiadomić o tym Policję lub Prokuratora (art. 12 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Ponadto GKRPA jest podmiotem 

uprawnionym do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty w związku z zaistnieniem przesłanej 

występowania przemocy zgodnie z ustawą. 

 

ZAPOZNAŁAM SIĘ/ZAPOZNAŁEM SIĘ Z POUCZENIEM 

 

 

        ……………………………………… 

                            (podpis wnioskodawcy) 
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Klauzula informacyjna danych osobowych przetwarzanych przez  

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Liszkach 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Liszkach jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach z 32-061 Liszki 1.  

2. Inspektor Ochrony Danych 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania 

Ośrodka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony 

Danych – p. Grzegorzem Szajerka za pomocą adresu e – mail: iod@liszki.pl. 

3. Podstawa prawna przetwarzania  

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa zgody 

w szczególności:  

1)  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

4. Cel przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków ustawowych związanych z procedurą zobowiązania 

do poddania się leczeniu odwykowemu, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277), w związku z art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b i h ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) lub w innych przypadkach Pani/Pana 

dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 

zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5. Odbiorcy danych 

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć: 

1)      upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Liszkach 

2)      podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa. 

6. Okres przechowywania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, 

a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa upoważniające do zachowania, kontroli i archiwizacji 

pozyskanych danych – tzn. przez okres 10 lat. 

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

1.       Prawo dostępu do danych osobowych 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (poprawienia). 

W zakresie wynikającym z przepisów prawa może Pani/Pan żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. 

2.       Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej 

zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8. Dobrowolność podania danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa wskazanych w 

pkt. 3. 

 

9. Profilowanie 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


