
Instrukcja do wniosku o objęcie leczeniem odwykowym 

1. Wniosek dotyczy tylko osoby mieszkającej na terenie gminy Biesiekierz.  

We wniosku należy podać adres zamieszkania osoby kierowanej do komisji.  

W przypadku nie wskazania adresu zamieszkania osoby kierowanej na komisje – 

wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.  

2. Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym należy wypełnić czytelnie najlepiej 

drukowanymi literami.  

3. Przy każdej wymienionej osobie musi zostać podany dokładny adres zamieszkania.  

4. Świadkowie muszą być pełnoletni.  

5. Uzasadnienie i informacje we wniosku winny być napisane czytelnie,  

w przypadku niewystarczającej ilości miejsca tekst może być kontynuowany na 

dodatkowej kartce.  

6. W uzasadnieniu należy podać informacje, które wskazują na nadużywanie alkoholu 

przez osobę kierowaną, do informacji tych należą m.in.: pobyty w Izbie Wytrzeźwień, 

interwencje Policji w związku z awanturami, zakłóceniem porządku publicznego, 

określenie zachowania po spożyciu alkoholu- stosowanie przemocy psychicznej, 

fizycznej wobec członków rodziny, częstotliwość i ilość spożywania alkoholu, 

informacje o „ciągach alkoholowych”, uchylaniu się od podjęcia pracy, nie łożeniu na 

utrzymanie rodziny itp.  

7. Wniosek musi być czytelnie podpisany przez wnioskodawcę.  

8. W razie posiadania przez osobę zgłaszającą kserokopii np. postanowień sądowych, 

wypisów ze szpitali, pism kierowanych do różnych instytucji  

w związku z nadużywaniem alkoholu przez osobę kierowaną- dokumentację okazujemy 

wyłącznie na posiedzeniu komisji motywacyjnej.  

9. W przypadku skierowania przez sąd osobę na leczenie we wskazanym prze biegłych 

zakładzie leczniczym, muszą aktualnie występować tzw. przesłanki społeczne. Sąd 

wydaje postanowienie w oparciu o art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który brzmi: „Osoby, 

które 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, kieruje się na badanie 

przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i 

wskazania rodzaju zakładu leczniczego.”.  

10. Wniosek należy wysłać pocztą lub złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Biesiekierzu, 76-039 Biesiekierz 13. 

Informacje telefoniczne tel. 94 3180316 


