
WNIOSEK 

………………………… 
(data) 

…………………………………….. 

…………………………..………… 

……………………………..……… 
(imię, nazwisko i adres osoby 

lub instytucji składającej wniosek ) 

 

Gminna komisja ds. rozwiązywania  

                      problemów alkoholowych 

w .................................................... 

........................................................ 
(adres gminy zgodny z miejscem zamieszkania lub pobytu uzależnionego) 

Dane osobowe 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 Nr 70 poz. 473 z późn. 

zm. ) 

zwracam się z prośbą o skierowanie  

 

…………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby uzależnionej) 

 

……………….    ……………………………………………….…….….… 
     (imię ojca)     (data i miejsce urodzenia) 

 

…..…………………................................…………………………………………….…...… 
(adres zamieszkania) 

 

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

(adres zameldowania) 

na leczenie odwykowe. 

 

 

Uzasadnienie 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

…………………………………………… 
(podpis osoby składającej wniosek) 

 

 

 



Dodatkowe informacje ( NIEDRUKOWANE ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wnioskodawcą może być: 

● członek rodziny 

● pracodawca 

● dzielnicowy z najbliższej Komendy Policji 

● osoba pełnoletnia 

● kurator 

● pedagog szkolny 

● pracownik miejskiego ośrodka pomocy społecznej 

● osoba dotknięta następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną 
 

W uzasadnieniu należy zawrzeć, jak długo dana osoba nadużywa alkohol, za co go nabywa, czy 

nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego, jak to wpływa na rodzinę, czy dopuszcza się demoralizacji 

małoletnich, czy nie podejmuje obowiązku pracy, czy jest agresywny/a,  czy były wobec niej 

podejmowane interwencje Policji itp. 

Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę 

zgłoszoną (np. rachunki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień). Wniosek należy podpisać i złożyć w 

najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie miasta. 

 

Ośrodek Terapii Uzależnień ( NIEDRUKOWANE ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Więcej informacji na temat uzależnień znajdą Państwo na naszej stronie: 

 “Przystań - Ośrodek Leczenia Uzależnień” 

 

 
 

Nasz ośrodek od lat zajmuje się pomocą, dla osób uzależnionych. Nasza specjalność to 

leczenie alkoholizmu i narkomanii.  

 

 POTRZEBUJESZ POMOCY? TERAPII? - Zadzwoń! Przyjedziemy po Ciebie! 
 

 TEL: 85 688 40 08 
 KOM: 510 002 072 

 
 EMAIL: otusokolka@gmail.com 

 

http://leczeniealkoholizmu.com 

 

https://www.facebook.com/uzaleznieni/  

http://leczeniealkoholizmu.com/
mailto:otusokolka@gmail.com

