
Wniosek o wszczęcie procedury wyjaśniającej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gryficach

Wnioskodawca:

Imię i nazwisko ….......................................................................................................................

Adres zamieszkania …................................................................................................................

….................................................................................................................................................

Numer telefonu ….......................................................................................................................

Uczestnik postępowania:

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………………….

Imię ojca ……………………………………………………………………………………………………

Data i miejsce  urodzenia ………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

Dzieci:

Proszę podać imię i  nazwisko oraz  wiek i  stopień pokrewieństwa osób nieletnich zamieszkujących razem z

uczestnikiem postępowania oraz szkołę do jakiej uczęszczają:

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

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

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

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

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

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

Czy rodzina korzysta z pomocy  Ośrodka Pomocy Społecznej ?……………………………………......................

Czy występują zaległości czynszowe? ……………………………………………………………………………...

O jakiej powierzchni lokal zajmuje uczestnik postępowania (podać metry kwadratowe)? ………………………..

Czy jest to mieszkanie własnościowe, lokatorskie lub inne? ……………………………………………………….

Czy jest prawnym właścicielem powyższego lokalu lub głównym najemcą?............................................................

Czy uczestnik postępowania podejmował już próby leczenia odwykowego i z jakim skutkiem (proszę podać w

jakim zakładzie lecznictwa odwykowego odbywał terapię odwykową i kiedy)? ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….



(można załączyć wypis ze szpitala, zaświadczenia lekarskie świadczące o chorobie alkoholowej)

Czy leczy się w Poradni Zdrowia Psychicznego? …………………………………………………………………..

Czy występują przeciwwskazania lekarskie co do spożywania alkoholu ze względu na zły stan zdrowia (jakie)?...

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

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Czy pomimo złego stanu zdrowia i zakazu lekarza alkohol jest nadal spożywany? …………………………….....

Czy był implantowany w przeszłości esperal (tzw. wszywka)? ……………………………………………………

Od kiedy uczestnik postępowania nadużywa alkoholu? ……………………………………………………………

W jakich ilościach?.....................................................................................................................................................

Z kim pije alkohol? ………………………………………………………………………………………………….

Gdzie najczęściej spożywa alkohol? ………………………………………………………………………………..

Skąd bierze pieniądze na alkohol? ………………………………………………………………………………….

Czy łoży na utrzymanie rodziny? …………………………………………………………………………………...

Czy spożywa alkohole nie konsumpcyjne (denaturat)? …………………………………………………………

Czy występują ciągi alkoholowe (jakie długie) ? …………………………………………………………………..

Czy występują poranne reintoksykacje (picie na kaca) ? …………………………………………………………..

Czy chowa alkohol w domu przed domownikami ? ………………………………………………………………..

Czy były podejmowane próby abstynencji zakończone nawrotami do picia (jak długo)? …………………………

Czy szuka okazji do wypicia alkoholu? …………………………………………………………………………….

Czy namawia innych do picia alkoholu? ……………………………………………………………………………

Czy częstuje alkoholem osoby nieletnie? …………………………………………………………………………...

Czy w przypadku pojawienia się alkoholu na uroczystości rodzinnej upija się chociaż inni są trzeźwi? ………….

Czy następowały utraty pamięci (tzw. urwany film)? ………………………………………………………………

Czy w stanie upojenia alkoholowego następowały urojenia? ………………………………………………………

Czy zaniedbuje wychowanie dzieci ? ……………………………………………………………………………….

Czy zdarza się, żeby leżał/leżała w miejscu publicznym w stanie upojenia alkoholowego ? ……………………...

Czy wychodzi z domu i nie wraca przez kilka dni pijąc wtedy alkohol ? ………………………………………….

Czy wynosi sprzęty gospodarstwa domowego a uzyskane za nie pieniądze przeznacza na alkohol (proszę podać

kiedy i jakie sprzęty zniknęły z domu) ? ……………………………………………………………………………

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….



Czy sprowadzane są do domu osoby z którymi urządzane są libacje alkoholowe (czy są to osoby znajome czy

przypadkowo napotkane)? …………………………………………………………………………………………..

…................................................................................................................................................................................

Czy pod wpływem alkoholu zakłóca spokój i porządek publiczny (awantury domowe) ? ………………………...

Czy świadkami awantur wywołanych pod wpływem alkoholu są dzieci ? ………………………………………...

Czy wyłudza pieniądze na alkohol? ………………………………………………………………………………...

Czy kradnie pieniądze przeznaczone na utrzymanie gospodarstwa domowego i przeznacza je na alkohol? ………

Czy pracuje zawodowo (stała czy dorywcza praca)? ………………………………………………………………

Czy w związku z nadużywaniem alkoholu dochodziło do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy (kiedy i z jakiego

zakładu pracy)? ……………………………………………………………………………………………………..

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….

Czy obecnie pozostaje osobą bezrobotną? ………………………………………………………………………….

Czy pobiera zasiłek dla bezrobotnych? ……………………………………………………………………………..

Czy szuka pracy? ……………………………………………………………………………………………………

Czy w związku z  nadużywaniem alkoholu rozpadł  się  związek  małżeński  (rozwód lub separacja) lub stały

związek konkubencki? ……………………………………………………………………………………………...

Czy w związku z nadużywaniem alkoholu ustało pożycie małżeńskie? ……………………………………………

Czy prowadził pojazdy mechaniczne po spożyciu alkoholu? ………………………………………………………

Czy zatrzymywano mu prawo jazdy za prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwym? …………

Czy dokonywał lub dokonuje kradzieży alkoholu w sklepach? …………………………………………………….

Czy bierze inne środki odurzające? …………………………………………………………………………………

Czy w miejscu zamieszkania interweniowała Policja? ……………………………………………………………..

Czy została uruchomiona procedura  „Niebieska Karta”? ………………………………………………………….

Czy przebywał na Izbie Wytrzeźwień ? ……………………………………………………………………………

Czy będąc pod wpływem alkoholu dopuszcza się przemocy wobec członków rodziny? ………………………….

Od jak dawna dochodzi do stosowania przemocy w rodzinie? …………………………………………………….



Jakie jest jego zachowanie po spożyciu alkoholu (zakreśl):            jest agresywny              nie jest agresywny

Jeżeli dochodzi do przemocy w poniższej tabeli proszę zaznaczyć wobec kogo i jakiego rodzaju przemoc była stosowana

Rodzaje zachowań

Wobec dorosłych Wobec dzieci

Tak Nie

Wobec kogo

(stopień 

pokrewieństwa 

rodzice, żona, mąż 

inne osoby)

Tak Nie

Wobec kogo

(Syn, córka, inne 

osoby nieletnie 

majce styczność z 

uczestnikiem 

postępowania)

Bił

Groził niebezpiecznymi

przedmiotami

Demolował mieszkanie

Wyzywał i straszył

Szantażował

Poniżał wobec innych 

osób
Zmuszał do picia 

alkoholu

Nie dawał pieniędzy na 

utrzymanie

Utrudniał  swobodne 

korzystanie ze sprzętów

gospodarstwa 

domowego
Zmuszał do 

podejmowania pożycia 

płciowego w stanie 

upojenia alkoholowego

Czy dochodziło do innych zachowań agresywnych, które nie zostały wymienione w powyższej tabeli? …………

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

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

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



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

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

Czy członkowie rodziny w obawie o swoje bezpieczeństwo nocowali kiedyś poza domem? ……………………..

Czy groził/groziła, że w razie powiadomienia odpowiednich instytucji o sytuacji jaka panuje w rodzinie odbierze

sobie życie? ……………………………………………………………………………………................................

Czy groził/groziła, że w razie powiadomienia odpowiednich instytucji o sytuacji jaka panuje w rodzinie nastąpi

wzrost przemocy z jego/jej strony? …………………………………………………………………………………

Czy uczestnik postępowania był w przeszłości karany lub toczyło się wobec niego postępowanie za znęcanie się 

nad rodziną lub za wykroczenia popełnione w związku z nadużywaniem alkoholu (kiedy)? ……………………..

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….

Czy są  jacyś świadkowie powyższych zachowań (nadużywanie alkoholu i znęcanie się nad rodziną) ? …………

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….

Czy w związku z takimi zachowaniami podejmowane były jakieś działania? ……………………………………..

Powiadomienie policji …………………………………………………………………..…………………………..

Powiadomienie prokuratury ……………………………………………………………………..………………….

Uruchomienie sprawy sądowej (sprawa rozwodowa) ………………………………………………….…………..

Prośba o pomoc w innej instytucji (jakiej)? ………………………………………………………………………..

Czy w zachowaniu uczestnika postępowania występuje coś co nie zostało ujęte w powyższych pytaniach? 

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

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

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

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

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

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



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

……………………………………………………………………………………………………………………....

Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  zastrzega  sobie  prawo  poinformowania

odpowiednich organów w razie stwierdzenia, iż zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczestnik postępowania

pod  wpływem alkoholu:

1. znęca się psychicznie lub fizycznie nad osobą najbliższa lub inna osobą pozostającą w stałym lub

przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu

na jej stan psychiczny –art. 207 KK,

2. rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając

go do spożycia takiego napoju – art. 200 KK,

3. doprowadza  małoletniego  poniżej  lat  15  do  obcowania  płciowego  lub  poddania  innej  czynności

seksualnej – art. 211 KK,

4. porzuca małoletniego poniżej  lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej  stan psychiczny lub

fizyczny wbrew obowiązkowi troszczenia się – art. 210 KK,

5. stosuje  przemoc  lub  groźbę  bezprawną  w  celu  zmuszenia  innej  osoby  do  określonego  działania,

zaniechania lub znoszenia określonego stanu – art.  191 KK

Godziny urzędowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

od poniedziałku do piątku 

od 7.30 do 15.30 

pokój nr 229 Urzędu Miejskiego w Gryficach, 

Pl. Zwycięstwa 37,

tel  91 384 32 17.

Gryfice, dnia ……………………………                                        …………………………………………

Podpis wnioskodawcy


