
 

KARTA INFORMACYJNA 

 
POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO OSÓB 

NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU 
. 

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 
wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe – formularz   umieszczony w zamkniętej 

kopercie z podaniem danych i adresu wnioskodawcy, zaadresowanej do Gminnej  

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Stare Bogaczowice. 
 

II. OPŁATY:  
bez opłat 

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA: 
Urząd Gminy Stare Bogaczowice , ul. Główna 132 - pok. 235 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Starych Bogaczowicach 
I piętro, pok. nr 235, tel. 748452-730  
e-mail: kontakt@gops-starebogaczowice.com.pl 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
od 14 dni do trzech miesięcy 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY: 

nie przysługuje 

VII. PODSTAWA PRAWNA: 
1) ustawa o z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z  późn. zm.),  
2) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

          (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), 

3) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1000, z późn. zm.).  

VIII. UWAGI: 

1. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
1) złożenie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminy Stare Bogaczowice, 
2) wezwanie podejrzewanego o nadużywanie alkoholu i wnioskodawcy                                 

na posiedzenie Komisji w celu dokonania wyjaśnień (zebrania faktów) oraz   

zmotywowania do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego,              
3) wskazanie placówki lecznictwa odwykowego, w której osoba  

nadużywająca może podjąć leczenie, 
4) komisja monitoruje przebieg leczenia odwykowego, jeżeli osoba podejrzewana  

o nadużywanie alkoholu zobowiąże się do podjęcia dobrowolnego leczenia 

odwykowego, 
5) w przypadku, gdy osoba nadużywająca alkoholu odmawia poddania się 

dobrowolnemu leczeniu, Komisja kieruje osobę podejrzewaną do biegłych  

sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  

i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 
6) biegli sądowi wydają opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

i wskazują rodzaj zakładu leczniczego, 
7) komisja przekazuje do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu – IV Wydział Rodziny i 



Nieletnich zebraną dokumentację wraz z wnioskiem o zastosowanie obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym (Szpital) lub niestacjonarnym 

(Poradnia Odwykowa) zakładzie lecznictwa odwykowego, 
8) w przypadku niezgłoszenia się do biegłych sądowych, Sąd zarządza 

doprowadzenie przez Policję na badanie w przedmiocie uzależnienia, 
9) obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak wymaga tego cel leczenia, nie 

dłużej jednak niż dwa lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia Sądu 

( uprawomocnienie trwa 21 dni), 
10) w przypadku uchylania się lub nieskuteczności leczenia niestacjonarnego 

(Poradnia Odwykowa) Sąd może zamienić je na prośbę wnioskodawcy we 

współpracy z kuratorem sądowym na leczenie stacjonarne (Szpital). 
 

2. WAŻNE INFORMACJE: 
1) w przypadku, gdy osoba skierowana na leczenie odwykowe, nie podejmie 

leczenia, wnioskodawca natychmiast powinien zawiadomić Komisję, 
2) jeżeli osoba podejrzewana o nadużywanie alkoholu nie stawi się na posiedzenie 

Komisji lub nie podejmie dobrowolnego leczenia odwykowego, Komisja może 

wezwać ją ponownie, 
3) wnioskodawca zobowiązany jest do  informowania  Komisji o zaistniałych 

zmianach dotyczących osoby podejrzanej o nadużywanie alkoholu np. pobyt  
w Zakładzie Karnym, szpitalu, pobyt za granicą, zmiana miejsca zamieszkania    

i inne informacje ułatwiające przebieg postępowania Komisji. 
 

IX. KLAUZULE INFORMACYJNE: 

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE :  

 Administratorem danych jest Urząd Gminy Stare Bogaczowice z siedzibą w przy ul. Głównej 132, 58-
312 Stare Bogaczowice, 

 Urząd Gminy Stare Bogaczowice powołał Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 74-8452220, e-mail 

urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl, 

 Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem w składanym wniosku, 

 Dane będą udostępniane wyłącznie Urzędowi Gminy Stare Bogaczowice lub innych organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Gminy Stare 
Bogaczowice, 

 Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi, 

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, 

 Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny. 
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