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PODSTAWY DZIAŁANIA GKRPA 

art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 487 ze zm.)

Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Czudec uchwalany corocznie przez
Radę Gminy

Zarządzenie Wójta Gminy Czudec Nr 116/2012 z dnia 04.04.2012
r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.



ZADANIA GKRPA WYNIKAJĄCE Z ART. 41 ustawy

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu w szczególności:

• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu;

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie;

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;



ZADANIA GKRPA WYNIKAJĄCE Z ART. 41 ustawy

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych;

• podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego (dot. łamania zakazów reklamy
i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży alkoholu nieletnim
i nietrzeźwym);

• wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrów integracji społecznej.



GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Program, uchwalany corocznie przez Radę Gminy, określa cele

i zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów

alkoholowych na dany rok i wyznacza realizatorów tych zadań.

Źródłem finansowania programu są środki finansowe budżetu

gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych.



CELE PROGRAMU 

Główne cele programu:

• wzrost świadomości społecznej na temat szkodliwości spożywania alkoholu

• zmniejszanie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież

• kształtowanie postaw służących zdrowemu i trzeźwemu życiu oraz wspieranie działań

służących rekreacji i zabawie młodzieży bez alkoholu

• zwiększanie dostępności i skuteczności profesjonalnej terapii uzależnień

• ograniczenie naruszeń prawa na lokalnym rynku alkoholowym

• przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach i w miejscach publicznych

• zwiększenie skuteczności procedury zobowiązania do leczenia odwykowego



ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ GPPRPA 
W GMINIE CZUDEC

O przyznanie wsparcia finansowego bądź rzeczowego mogą ubiegać się
osoby fizyczne i podmioty (organizacje i instytucje) działające na rzecz
przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii lub przemocy.

Wnioskodawcy mogą uzyskać środki na realizację zadań objętych
gminnym programem.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Czudec na formularzu, którego
wzór ustaliła Rada Gminy w następujących terminach: do 28 lutego, do
31 maja, oraz do 31 października roku objętego realizacją programu.

Wójtowi przysługuje prawo zlecania do realizacji zadań objętych
programem w dowolnym czasie – z pominięciem w/w terminów.



POWOŁANIE GKRPA – USTAWA

Zgodnie z ustawą - Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)

powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

w drodze zarządzenia, które określa skład osobowy komisji i jej

organizację wewnętrzną

W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych



GKRPA W GMINIE CZUDEC

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Gminie Czudec została powołana w 5 – osobowym składzie.

Komisję tą tworzą:

 Kierownik GOPS

 Policjant 

 Pedagog szkolny

 2 pracowników Urzędu Gminy

Wdrażanie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego jest

głównym zadaniem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO

Etapy procedury

Przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu 

Wzywanie na rozmowy motywujące osób, których dotyczą zgłoszenia

Ponowne wezwanie na rozmowę motywującą do podjęcia leczenia

Kierowanie osób na badanie przez biegłego w celu stwierdzenia 

uzależnienia od alkoholu

Kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego

Monitorowanie przebiegu leczenia niestacjonarnego



KIEDY można uruchomić procedurę ?

W celu uruchomienia procedury musi wystąpić podejrzenie uzależnienia od

alkoholu oraz minimum jedna z n/w przesłanek:

 Rozkład życia rodzinnego

Demoralizacja małoletnich

 Uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny

 Systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego

Samo uzależnienie nie jest przesłanką do uruchomienia procedury 

zobowiązującej do podjęcia leczenia !



JAK zainicjować procedurę ?

Aby uruchomić procedurę należy złożyć wniosek do Gminnej Komisji ds.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwej ze względu na miejsce

zamieszkania. Wniosek można złożyć również do prokuratury.

Wniosek można złożyć w dowolnej formie 

(pisemne, elektronicznej lub ustnie do protokołu).

Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie 

problemu np. opinie, zdjęcia, rachunki itp…

Wniosek nie może być anonimowy !



KTO może zainicjować  procedurę ?

Uruchomić procedurę mogą zarówno osoby prywatne, jak i instytucje

publiczne (ustawa nie określa kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku).

W przypadku, gdy osoba stosująca przemoc nadużywa alkoholu -

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie „Procedury 

Niebieskiej Karty” wniosek o rozpoczęcie procedury zobowiązującej 

do podjęcia leczenia składa Zespół Interdyscyplinarny. 



URUCHOMIENIE procedury 
wobec osoby nieletniej

Osoby w wieku od 16 – 18 lat – za zgodą małoletniego,

a w przypadku jej braku - za zgodą sądu opiekuńczego. Sąd może

zobowiązać nieletniego do udziału w odpowiednich dla niego

zajęciach terapeutycznych

Nieletni - do 16 roku życia – za zgodą rodziców lub opiekunów

(przedstawiciela ustawowego)



WEZWANIE na rozmowę

GKRPA :

• Analizuje zasadność wniosku (bada czy spełnione są przesłanki)

• Zaprasza na rozmowę osobę zobowiązywaną (nie stawienie się osoby

nie wstrzymuje procedury)

• Kieruje na badania przez biegłego w celu uzyskania opinii o stopniu

uzależnienia bądź o jego wykluczeniu. Opinie wydają wspólnie: lekarz

psychiatra i psycholog lub specjalista terapii uzależnień



ZOBOWIĄZANIA do leczenia odwykowego

• Ponowne wezwanie na rozmowę

• Motywowanie do podjęcia dobrowolnej terapii 

• Kierowanie wniosków do sądu 

• Rozprawa (rozprawa sądowa powinna się odbyć nie później niż w ciągu 30 

dni od daty złożenia wniosku)

• Postanowienie sądu o zobowiązani do podjęcia leczenia



ODWOŁANIE OD DECYZJI SĄDU

Apelację do Sądu Okręgowego mogą wnieść:

• GKRPA

• Zobowiązany do leczenia

• Prokuratura

Odwołania nie może wnieść ani osoba, ani instytucja  składająca wniosek 

ponieważ w świetle praw nie jest stroną prowadzonego postępowania.



ZOBOWIĄZANIA do leczenia odwykowego

Przymus leczenia alkoholików nie istnieje w Polsce od ponad 20 lat. Miejsce stosowanych

wcześniej głównie przymusowych terapii farmakologicznych zajęły sądowe zobowiązania

do podjęcia terapii, które są przede wszystkim instrumentem motywacyjnym. Nikogo nie

można zmusić do leczenia, jeśli on sam nie będzie chciał nic zmienić i zaprzestać picia

alkoholu.

W polskim prawie nie ma procedury przymusowego 

leczenia osób uzależnionych, jest natomiast procedura 

zobowiązania do leczenia odwykowego.



ELEMENTY PRZYMUSU

Procedura sądowa nie jest leczeniem przymusowym, zawiera 

jednak pewne elementy przymusu:

Postanowienie sądowe zobowiązujące do leczenia zastępuje

zgodę pacjenta i w związku z tym nie jest ona wymagana do

przyjęcia pacjenta w ośrodku odwykowym

Postanowienie wskazuje tryb oraz miejsce odbywania terapii

Osoba zobowiązana nie może opuścić zakładu odwykowego 

bez zezwolenia kierownika jednostki

W przypadku samowolnego opuszczenia zakładu kierownik

zawiadamiana sąd (sąd może nakazać dowiezienie pacjenta do

ośrodka lecznictwa odwykowego).



KOSZTY związane z wdrożeniem procedury

Koszty:

• wydania opinii przez biegłych lekarzy

• opłat sądowych

pokrywa gmina

Ani osoba składająca wniosek, ani zobowiązywana do leczenia 

nie ponosi żadnych wydatków związanych z wdrożeniem 

procedury!



KOSZTY leczenia odwykowego

• W Polsce leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest bezpłatne

zarówno w poradniach uzależnień jak i w dziennych oraz

całodobowych oddziałach terapii uzależnień - również dla osób

nieubezpieczonych

• Zgłoszenie się do poradni nie wymaga skierowania

• Skierowanie od lekarza jest wymagane do przyjęcia na odział

detoksykacyjny, a także na oddział dzienny i całodobowy terapii



JAK długo trwa wdrożenie procedury?

Wdrożenie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia trawa

zazwyczaj od kilku miesięcy do roku i jest uzależnione m.in. od:

 współpracy ze zobowiązywanym do leczenia

 długości okresu oczekiwania na opinię biegłych

 terminu (rozprawa sądowa powinna się odbyć nie później niż w ciągu 30 dni 

od daty złożenia wniosku)

okresu oczekiwania na miejsce w ośrodku terapii

 czasu oczekiwania na miejsce w placówce odwykowej
Wg danych z kontroli NIK 

średni czas postępowania wynosi ok. 8,5 miesiąca !



SKUTECZNOŚĆ LECZENIA
Z danych PARPA:

• Tylko połowa zobowiązanych postanowieniem sądu podejmuje leczenie

• Co czwartej osobie udaje się ukończyć podstawowy kurs terapii

• Nieliczni z nich kontynuują leczenie w programach terapii pogłębionej

W większości przypadków leczenie realizowane na podstawie sądowego

zobowiązania nie przynosi zamierzonych efektów. Znacznie lepsze efekty

przynoszą terapie podejmowane dobrowolnie, które są efektem własnej

decyzji o podjęciu leczenia i silnej motywacji do zmiany swojego życia.



GDZIE szukać pomocy?

KOMISJA ds. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

przy Urzędzie Gminy w Czudcu

Urząd Gminy Czudec

ul. Starowiejska 6

38-120 Czudec

tel. 17 717 21 00

ugczudec@czudec.pl

www.czudec.pl

http://www.czudec.pl/


GDZIE szukać pomocy?

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
ds. przeciwdziałania przemocy

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

w Czudcu

ul. Starowiejska 1

38-120 Czudec

tel. 17 717 21 64

pn. 8.00-16.00; 

wt.-pt. 7.00-15.00

 pomoc rodzinom dotkniętym przemocą fizyczną lub 

psychiczną

 wdrażanie procedury "Niebieskiej Karty„

 diagnozowanie problemu przemocy

 wzywanie na rozmowę sprawców i ofiary przemocy

 kierowanie na Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych osób z problemem alkoholowym

 informowanie o instytucjach, osobach i możliwościach 

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.



GDZIE szukać pomocy?

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY 

d.s. Uzależnień w Strzyżowie

ul. Słowackiego 8 

38-100 Strzyżów

(Budynek MGOPS, 

IV piętro)

tel. 733 401 411

pn. 8.00-16.00

wt.-czw. 7.00-15.00 

pt. 10.00-18.00

 udzielanie pomocy dla osób z problemem alkoholowym, 

współuzależnionych oraz doświadczających przemocy domowej

 poradnictwo psychologiczne, pomoc prawna, pomoc w zakresie 

problemów wychowawczych, 

 podejmowanie interwencji w stosunku do osoby uzależnionej od 

alkoholu

 udzielanie wsparcia dla osoby po ukończonej terapii tzw. rozmowy 

podtrzymujące, 

 motywowanie do podjęcia terapii

Przy instytucji działają grupy samopomocowe (AA, Al-anon) 

oraz funkcjonuje telefon zaufania 733 401 411.



GDZIE szukać pomocy?

WOJEWODZKI OŚRODEK 

TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE

ul. Siemińskiego 17

35-203 Rzeszów

tel. 17 861 17 44, 

17 861 16 40
e-mail: wotu@pro.onet.pl

pn.-pt. 8.00-20.00

W ramach działania ośrodka funkcjonują:

• Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu

i Współuzależnienia

• Poradnia Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych

Poradnie przeprowadzają konsultacje w zakresie diagnozy

uzależnień, informacji o leczeniu oraz terapię uzależnień

(indywidualną i grupową).



GDZIE szukać pomocy?

ul. Kochanowskiego 17

35-201 Rzeszów

tel. 17 858 11 81

e-mail: 
clu@uzaleznienia.rzeszow.pl

www.uzaleznienia.rzeszow.
pl

pn.-pt. 7.00-20.00

Centrum świadczy pomoc psychologiczną 

i terapeutyczną dla:

• osób uzależnionych od alkoholu

• osób współuzależnionych

• ofiar przemocy domowej

• osób uzależnionych od hazardu i komputera

W Centrum funkcjonuje również Oddział

Leczenia Uzależnień, który prowadzi stacjonarną

terapię uzależnień.

SPZOZ CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ

http://www.uzaleznienia.rzeszow.pl/


GDZIE szukać pomocy?

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Celem działania PARPA jest inicjowanie i doskonalenie działań związanych

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce oraz
pomoc i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i administracją

samorządową, ustawowo zobowiązaną do realizowania programów

profilaktycznych i naprawczych w społecznościach lokalnych.

Agencja służy pomocą, wiedzą i doświadczeniem ludziom, instytucjom

i organizacjom pozarządowym zajmującym się problematyką alkoholową.

www.parpa.pl

Na stronie PARPA można znaleźć aktualny wykaz placówek 

leczenia uzależnień (oddziałów detoksykacyjnych, oddziałów

leczniczych i poradni terapii uzależnień).

http://www.parpa.pl/


GDZIE szukać pomocy?

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

"NIEBIESKA LINIA"

22 668 70 00

pogotowie@niebieskalinia.pl;  www.niebieskalinia.pl 

codziennie 12.00-18.00

„Niebieska Linia” służy pomocą i wsparciem dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,

w szczególności dla osób doznających przemocy. Podejmuje interwencje poprzez kontakt

z instytucjami, udziela również porad prawnych.

mailto:pogotowie@niebieskalinia.pl


GDZIE szukać pomocy?

"POMARAŃCZOWA LINIA"

801 140 068

pomoc@pomaranczowalinia.pl

www.pomaranczowalinia.pl

pn.-pt. 14.00-20.00

„Pomarańczowa Linia” to program informacyjno – konsultacyjny 

dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki.



Jeżeli w Twojej rodzinie pojawi się problem alkoholowy – nie zwlekaj ze 

zgłoszeniem się po pomoc dla siebie i swojej rodziny ! 

Alkohol i niepożądane zachowania osoby pijącej mają negatywny 

wpływ na funkcjonowanie rodziny i rozwój dzieci dlatego pomocy 

potrzebuje nie tylko alkoholik, ale cala jego rodzina! 

SKORZYSTAJ Z POMOCY JUŻ DZIŚ !



Dziękuję za uwagę!


