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miejscowość …………………., dnia ………………………… 

………………………………………………………….. 
 Imię i nazwisko osoby zgłaszającej 

 

…………………………………………………………… 
 Adres 

 

…………………………………………………………… 
 Numer telefonu 

 

…………………………………………………………… 
Mail 

 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gdyni 

Siedziba: Gdyńskie Centrum Zdrowia 

ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia 

(budynek Hossa, II piętro) 

 

WNIOSEK 

O PODJĘCIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZOBOWIĄZANIA DO PODDANIA SIĘ LECZENIU 

ODWYKOWEMU 

 

 

Zwracam się z prośbą o objęcie leczeniem odwykowym 

Pana/Pani 

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

Urodzonego/ej dnia …………………………….….……………………………….. w …………………………..…………………….., 

imię ojca……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

zamieszkałego/ej w  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

nr telefonu   …………………………………………………………………….  

W/w osoba w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje: 

o rozkład życia rodzinnego 

o demoralizację małoletnich 

o uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny  

o systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny 
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KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY OSOBY NADUŻYWAJĄCEJ ALKOHOLU 

1. Imię i nazwisko osoby zgłaszanej:…………………………………………………………………………………………………..  

2. Stan cywilny:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Stopień pokrewieństwa z osobą wnioskującą…………………………………………………………………………………. 

4. Z kim mieszka?  

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

5. Czy osoba zgłoszona mieszka z małoletnimi dziećmi? ……………………………………………………………………. 

L.p. Imię i nazwisko Wiek  

 

Stopień 

pokrewieństwa 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

6. Czy pije w obecności dzieci? ………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Czy dzieci widzą osobę zgłoszoną pod wpływem alkoholu?................................................................ 

8. Czy łoży na utrzymanie rodziny/mieszkania? …………………………………………………………………………………. 

9. Czy ma obowiązek alimentacyjny, a jeśli tak to, czy wywiązuje się? …………………………………................. 

10. Czy jest opieka kuratora w rodzinie? …………………………………………………………………………………………….. 

11. Czy osoba ma ograniczoną lub odebraną władzę rodzicielską, a jeśli tak to od kiedy i dlaczego? 

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

12. Wykształcenie:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Czy obecnie pracuje? 

o Tak     gdzie …………………………………………………………….. 

                         od kiedy …………………………………………………………. 

                         forma zatrudnienia ……………………………………………… 

o Nie     od kiedy ………………………………………………………… 

                          z powodu ……………………………………………………….. 

o Dorywczo, nieregularnie 

14. Czy przebywa na rencie, a jeśli tak to od kiedy i z jakiego powodu? 

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

15. Czy zmieniał pracę w związku z nadużywaniem alkoholu? 

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

16. Czy stracił pracę z powodu nadużywania alkoholu?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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17. Od jak dawna nadużywa alkoholu?  

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

18. Czy upija się do utraty świadomości?  

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

19. Czy spożywa alkohol ciągami (tj. stan upojenia, który trwa minimum 48 godzin) ?  

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

20. Jakie są okresy całkowitej abstynencji?  

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

21. Jaki rodzaj alkoholu spożywa? PIWO, WINO, WÓDKA, inne  

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

22. Jakie ma dolegliwości, gdy przestaje pić? TRZĘSIE SIĘ; POCI; WYMIOTUJE; NIE MA APETYTU; JEST 

DRAŻLIWY; MÓWI, ŻE COŚ WIDZI; inne  

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

23. Czy kiedykolwiek podejmował leczenie odwykowe (dobrowolnie, nałożone przez sąd)? 

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

Jeśli TAK, to gdzie i kiedy?  

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

24. Czy kiedykolwiek był hospitalizowany z powodu nadużywania alkoholu bądź poddawany 

detoksykacji?...................................................................................................................................... 

25. Czy pod wpływem alkoholu miał myśli/groźby/próby samobójcze? 

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

26. Czy pod wpływem alkoholu stworzył zagrożenie dla siebie lub innej osoby? 

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

27. Czy w rodzinie ktoś nadużywał alkoholu nałogowo, a jeśli tak to kto?  

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

28. Jak zachowuje się pod wpływem alkoholu? 

o Stosuje przemoc fizyczną (popychanie, szarpanie, kopanie, bicie, inne); wobec kogo?  

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

o Stosuje przemoc psychiczną (ośmieszanie, obelgi, groźby, poniżanie, krzyk, kontrolowanie, 

zmuszanie do określonych zachowań, inne);  wobec kogo? 

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

o Stosuje przemoc seksualną; wobec kogo? 

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

29. Czy są świadkowie tych zachowań, a jeśli tak to kto?  

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
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30. Czy używa innych środków uzależniających (narkotyków, dopalaczy, leków) oprócz alkoholu? 

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

31. Czy wobec osoby zgłaszanej były interwencje policji/straży miejskiej? Ile razy? Kto je inicjował 

(domownicy, sąsiedzi, inne osoby)? 

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

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

32. Czy została kiedykolwiek wszczęta procedura „Niebieskie Karty”? 

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

33. Czy było odbierane prawo jazdy, a jeśli tak to kiedy, na ile i z jakiego powodu? 

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

34.   Czy przeciwko osobie zgłoszonej toczyły się sprawy karne, a jeśli tak to za co, kiedy i jaki zapadł 

wyrok? 

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

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

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

…………………………………………….. 
podpis osoby składającej wniosek 


