URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

WZISS-XVIII

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZOBOWIĄZANIA OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU
DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO
Procedurę wdraża się na podstawie art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)
„Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego,
demoralizację małoletnich, uchylają sie od obowiazku 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.”
I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o leczenie odwykowe (WZISS-28)
I I. OPŁATY:
Nie pobiera się.
I I I. TERMIN ODPOWIEDZI:

Od 90 do 120 dni.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, pl. Zwycięstwa 1, pok. 202, telefon 59 84-88-492
59 84-88-371; e-mail: wziss@ um.slupsk.pl
V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.
VI. UWAGI:

Prowadzenie postępowania:
1. Wniosek do Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego wobec osoby
nadużywającej alkoholu może złożyć: członek rodziny oraz inne osoby niespokrewnione
zainteresowane rozwiązaniem problemu uczestnika postępowania oraz instytucje: Policja, Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie, Kurator.
2. Na wniosek Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji lub pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie przeprowadzają wywiad środowiskowy w przedmiotowej sprawie.
3. Po uzyskaniu wywiadu środowiskowego, potwierdzającego nadużywanie alkoholu Miejska
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzywa uczestnika
postępowania oraz wnioskodawcę na rozmowę wyjaśniającą.
4. W wyniku przeprowadzonej rozmowy Komisja podejmuje decyzję o przebiegu dalszego
postępowania:
4.1. w przypadku, gdy uczestnik postępowania wyraża zgodę na podjęcie dobrowolnego
leczenia odwykowego postępowanie może zostać zawieszone. Z chwilą przerwania
leczenia i abstynencji, Komisja wznawia postępowanie i kieruje akta sprawy do biegłych
sądowych;
4.2. w przypadku, gdy uczestnik postępowania nie wyraża zgody na podjęcie
dobrowolnego leczenia odwykowego - akta sprawy kierowane są do biegłych sądowych
(psychologa i psychiatry) w celu przeprowadzenia badania i wydania opinii w sprawie
uzależnienia od alkoholu oraz wskazania sposobu leczenia odwykowego;
Upewnij się, że otrzymałeś(aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym".
W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w Słupsku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!
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4.3. w przypadku, gdy uczestnik postępowania nie zgłosi się na badanie do biegłych,
Komisja sporządza wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
w sprawie wydania postanowienia:
4.3.1. o poddaniu uczestnika postępowania badaniom przez biegłych sądowych;
4.3.2. o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego;
5. Jeżeli biegli sądowi w wystawionej opinii potwierdzą fakt uzależnienia od alkoholu, Komisja
kieruje wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawie wydania
postanowienia o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego.
6. Wydane przez Sąd Rejonowy postanowienie o zobowiazaniu do leczenia odwykowego ważne
jest dwa lata. W czasie trwania obowiązku poddania się leczeniu, Sąd może na wniosek kuratora
lub zakładu lecznictwa odwykowego, zmienić postanowienie w zakresie rodzaju leczenia
odwykowego.
7. W zakresie prowadzenia postępowania przez Sąd, zastosowanie mają przepisy art. 26 – 35
cytowanej wyżej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
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