
PRZYMUSOWE   LECZENIE   OSÓB   UZALE NIONYCH. 
 

I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale!nionych od alkoholu 
 

Artyku  21.2. ustawy z dnia 26 pa!dziernika 1982r. o wychowaniu w trze!wo"ci  
i przeciwdzia aniu alkoholizmowi ustanawia zasad# dobrowolno"ci leczenia odwykowego osób 
uzale$nionych od alkoholu. Jednym z wyj%tków od tej zasady jest instytucja zobowi%zania do 
leczenia odwykowego uregulowana w art. 24 - 36 w/w ustawy. 
  
Jak funkcjonuje instytucja zobowi"zania do leczenia odwykowego? 
Zobowi"zanie nie ma charakteru przymusu w sensie prawnym. Funkcja spo eczna tej 
instytucji polega na instytucjonalnym motywowaniu do podj#cia terapii odwykowej. Przymus 
polegaj%cy na doprowadzeniu przez policj# mo$na zastosowa& zgodnie z zapisami ustawy na 
etapie doprowadzania osoby uzale$nionej od alkoholu na badanie przez bieg ych (o ile odbywa 
si# na zlecenie s%du), na rozpraw# w s%dzie i do zak adu leczniczego na podj#cie kuracji za 
ka$dym razem, gdy oddali si# ona samowolnie z zak adu. Nie ma mo$liwo"ci (zarówno 
prawnych jak i organizacyjnych) zatrzymania pacjenta w zak adzie leczniczym wbrew jego woli 
(placówki lecznictwa odwykowego nie s% aresztami). 
 
Podstawowym celem terapii uzale$nienia od alkoholu jest uzyskanie poprawy zdrowia pacjenta 
(niezale$nie od tego, czy pacjent zosta  zobowi%zany do leczenia przez s%d, czy te$ zg osi  si# 
dobrowolnie).  
 
Zobowi%zanie do leczenia odwykowego nie jest metod% przeciwdzia ania przemocy w rodzinie. 
Stanowi jeden z wielu elementów pomagania ofiarom przemocy. 
  
Post#powanie zobowi%zuj%ce do podj#cia leczenia odwykowego dotyczy osób, które zgodnie  
z  art. 24 ustawy powoduj%: 
- rozk ad $ycia rodzinnego,  
- demoralizacj# ma oletnich,  
- uchylanie si# od pracy,  
- systematycznie zak ócaj% spokój lub porz%dek publiczny.  
 
O zastosowaniu w/w procedury wobec osoby uzale$nionej stanowi s%d rejonowy, w a"ciwy 
miejscu zamieszkania lub przebywania tej osoby. 
 
Kto mo!e z#o!y$ wniosek o leczenie odwykowe? 
Wniosek mo!e z#o!y$ dowolna osoba (s%siad, daleki krewny, cz onek rodziny itp.) lub 
instytucja (zak ad pracy, pomoc spo eczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie 
nadu$ywaj%cej alkoholu i powoduj%cej rozk ad $ycia rodzinnego, demoralizacj# ma oletnich, 
uchylaj%cej si# od pracy albo systematycznie zak ócaj%cej spokój lub porz%dek publiczny. 
 
Gdzie z#o!y$ wniosek? 
Wniosek nale$y z o$y& w siedzibie Miejskiej/Gminnej Komisji Rozwi"zywania Problemów 
Alkoholowych, w a"ciwej ze wzgl#du na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której 
wniosek dotyczy. 
 
Jakie s" zadania M/GKRPA ? 
Do zada' miejskich/gminnych komisji rozwi%zywania problemów alkoholowych w ramach 
dzia a' wynikaj%cych z instytucji zobowi%zania do leczenia nale$y: 
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- przyj%cie zg#oszenia o przypadku nadu$ywania alkoholu (wyst%pienie przes anek z art. 24 
ustawy o wychowaniu w trze!wo"ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi), 

- wezwanie na rozmow% osoby, której dotyczy o zg oszenie i pouczenie jej o konieczno"ci 
zaprzestania dzia a' wymienionych w art. 24 cytowanej ustawy i/lub poddania si# leczeniu 
odwykowemu. 

 
Je!eli osoba wezwana nie zgodzi si% dobrowolnie podda$ leczeniu, a wst%pne czynno&ci 
przeprowadzone w sprawie uzasadniaj" kontynuowanie post%powania: 
 
- skierowanie takiej osoby na badanie przez bieg#ych (psycholog i psychiatra),  

w celu wydania opinii w przedmiocie uzale$nienia od alkoholu i wskazania rodzaju zak adu 
leczniczego, 

- przygotowanie dokumentacji zwi%zanej z post#powaniem s%dowym wraz z opini% wydan% 
przez bieg ego (do dokumentacji nale$% m.in.: opinie wydane przez bieg ych, protoko y  
z rozmów z osobami zg aszaj%cymi do komisji przypadek nadu$ywania alkoholu i osob% 
uzale$nion% od alkoholu, materia y z wywiadu "rodowiskowego /przeprowadzonego przez 
pracownika socjalnego/, informacje od pedagoga szkolnego, policji, izby wytrze!wie'),  

- z#o!enie wniosku o wszcz%ciu post%powania do s%du rejonowego w a"ciwego ze 
wzgl#du na miejsce zamieszkania lub pobyt osoby, której post#powanie dotyczy, 

- je"li osoba uzale$niona nie stawi a si# na rozmow# w terminie wskazanym przez komisj#  
i badanie przez bieg ych, do wniosku  winna by& do %czona informacja o podj#tych w tej 
sprawie czynno"ciach (liczb# i terminy wezwa' wraz z informacj% o niestawieniu si# osoby).  

 
Wydawanie opinii przez bieg#ych 
Listy bieg ych orzekaj%cych w przedmiocie uzale$nienia od alkoholu zatwierdza Prezes S%du 
Okr#gowego. W/w listy znajduj% si# w S%dzie Okr#gowym. Koszty sporz%dzenia opinii, tak$e na 
etapie post#powania s%dowego, finansuje gmina kieruj%ca spraw# do s%du.  
Zaleca si#, aby gminne komisje rozwi%zywania problemów alkoholowych podejmuj%c czynno"ci 
zobowi%zania do leczenia odwykowego i powo uj%c bieg ych pos ugiwa y si# list% 
rekomendowan% przez s%d, z uwagi na rzetelno"& opinii i unikanie podwójnego finansowania 
opinii w razie konieczno"ci powo ania drugiego zespo u bieg ych w trakcie post#powania 
s%dowego. 
Osoba wobec której wszcz#to post#powanie w przedmiocie uzale$nienia od alkoholu, jest 
poddawana badaniu psychologicznemu i psychiatrycznemu. Wynik tych bada' (opinia – w 
przedmiocie uzale$nienia od alkoholu) – ma s u$y& s%dowi za podstaw# do ewentualnego 
orzeczenia o obowi%zku poddania si# przez t# osob# leczeniu odwykowemu. 
W sytuacji niemo$no"ci wydania opinii o fakcie uzale$nienia, biegli mog% skorzysta& z opinii 
specjalisty psychoterapii uzale$nie'. 
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II. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale!nionych od narkotyków  
i innych &rodków psychoaktywnych 
 
Zgodnie z ustaw% z dnia 25 lipca 2005r. o przeciwdzia aniu narkomanii, leczenie osób 
uzale$nionych od "rodków odurzaj%cych jest dobrowolne. Je$eli uzale$niona od "rodków 
odurzaj%cych jest osoba pe noletnia, to nie mo$na jej zmusi& do leczenia, chyba $e zosta a ona 
ubezw asnowolniona. Jednak$e w pewnych sytuacjach do osób doros ych mo$na posi kowo 
stosowa& ustaw# o ochronie zdrowia psychicznego. Mo$e to nast%pi& wtedy, gdy osoba 
uzale$niona wykazuje objawy zaburze' psychicznych. Przywo ana ustawa dopuszcza bowiem 
mo$liwo"& przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym osoby chorej 
psychicznie, gdy dotychczasowe jej zachowanie wskazuje na to, !e  
z powodu choroby zagra!a ona bezpo&rednio w#asnemu !yciu albo !yciu lub zdrowiu 
innych osób.  
Mo!na tak!e przymusowo leczy$ w szpitalu osob%, której dotychczasowe zachowanie 
wskazuje na to, $e z powodu zaburze' psychicznych zagra!a bezpo&rednio w#asnemu !yciu 
albo !yciu lub zdrowiu innych osób, a zachodz" w"tpliwo&ci, czy jest ona chora 
psychicznie. 
 
Gdzie z#o!y$ wniosek? 
Wniosek mo$na z o$y& do Prokuratury Rejonowej w a"ciwej ze wzgl#du na miejsce 
zamieszkania osoby lub do w a"ciwego S%du Rejonowego (Wydzia u Rodzinnego i Nieletnich), 
której wniosek dotyczy. 
 
Kto mo!e z#o!y$ wniosek? 
Wniosek mo$e z o$y&: przedstawiciel ustawowy, ma $onek, krewny w linii prostej, rodze'stwo 
b%d! osoby sprawuj%ce nad dan% osob% faktyczn% opiek# albo z urz#du. 
 
Osoby skazane za przest%pstwo 
Osobn% kwesti# stanowi leczenie osób uzale$nionych, skazanych za przest#pstwo pozostaj%ce  
w zwi%zku z u$ywaniem "rodków odurzaj%cych. Je$eli wykonanie kary pozbawienia wolno"ci 
wymierzonej za pope niony czyn zostanie warunkowo zawieszone, s%d zobowi%zuje skazanego 
do poddania si# leczeniu lub rehabilitacji w odpowiedniej placówce.  
Je$eli wykonanie kary pozbawienia wolno"ci nie zosta o warunkowo zawieszone, s%d mo$e 
skierowa& sprawc# na leczenie w odpowiednim zak adzie opieki zdrowotnej, przed odbyciem 
kary.  
Przymusowe leczenie i rehabilitacja osób uzale$nionych mo$e by& tak$e orzeczone w trakcie 
odbywania kary pozbawienia wolno"ci. W takim przypadku z wnioskiem do s%du 
penitencjarnego wyst#puje dyrektor zak adu karnego. 
Czasu pobytu w odpowiedniej placówce leczniczej nie okre"la si# z góry, nie mo$e on jednak 
by& d u$szy ni$ dwa lata. 
 
III. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób niepe#noletnich uzale!nionych 
od narkotyków i innych &rodków psychoaktywnych. 
 
Przymusowemu leczeniu i rehabilitacji mo$na podda& jedynie osob#, która nie uko'czy#a 
jeszcze 18 lat. Decyduje o tym s%d rodzinny i nieletnich. 
 
Kto mo!e z#o!y$ wniosek? 
Wniosek o przymusowe leczenie mo$e z o$y&: przedstawiciel ustawowy, krewny w linii prostej, 
rodze'stwo, faktyczny opiekun, instytucja (z urz#du). 
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W jakich sytuacjach? 
W przypadkach na ogowego u$ywania alkoholu albo innych "rodków w celu wprowadzenia si#  
w stan odurzenia. 
 
Gdzie z#o!y$ wniosek? 
Wniosek nale$y z o$y& do S%du Rejonowego Wydzia  Rodzinny i Nieletnich, w a"ciwego ze 
wzgl#du na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy. 
 
Jak d#ugo trwa leczenie? 
Czasu przymusowego leczenia i rehabilitacji nie okre"la si# z góry, nie mo$e on jednak by& 
d u$szy ni$ dwa lata. Je$eli osoba uzale$niona uko'czy 18 lat przed zako'czeniem leczenia lub 
rehabilitacji, s%d rodzinny mo$e je przed u$y& na czas niezb#dny do osi%gni#cia celu leczenia  
i rehabilitacji,  %cznie jednak czas ten nie mo$e by& d u$szy ni$ dwa lata. 
 
 
 
Literatura: 
1. Ustawa z dnia 25 pa!dziernika 1982r. o wychowaniu w trze!wo"ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi 

(Dz.U. 02.147.1231) 
2. Tomasz Srogosz „Ustawa o przeciwdzia aniu narkomanii. Komentarz”, C.H.BECK, Warszawa 2006, 
3. Piotr Górecki, Stanis aw Stachowiak „Ustawa o post#powaniu w sprawach nieletnich. Komentarz” 

Zakamycze 2005, 
4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 

z pó!niejszymi zmianami), 
5. Kama D%browska „Przewodnik do procedury zobowi%zania do leczenia odwykowego” PARPA , 

Warszawa 2006 
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Za#"cznik – wzór wniosku do Komisji Rozwi"zywania Problemów Alkoholowych 
 
................................................................................  ........................................... 
imi# i nazwisko wnioskodawcy                         miejscowo"&, data 
................................................................................. 
ulica, nr domu   
.......................................... 
miejscowo"& 

Miejska/Gminna Komisja 
Rozwi"zywania Problemów 
Alkoholowych 
w……………………………… 

 

 
W N I O S E K  

 
Zwracam si# z pro"b% o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe Pana/Pani: 
     
......................................................................................................................................................... 
urodzonego (ej) dnia .................................. w.................................................................................. 
zamieszka ego (ej): ulica ......................................... nr ...................... w ........................................ 

  stopie' pokrewie'stwa kierowanego w stosunku do osoby sk adaj%cej wniosek....................... 
 
Pro"b# swoj% motywuj#*.................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
* w uzasadnieniu nale y opisa! rodzaj zachowa" osoby nadu ywaj#cej alkoholu, które 
powoduj# rozk$ad  ycia rodzinnego, demoralizacj% ma$oletnich, uchylanie si% od pracy albo 
systematycznie zak$ócanie spokoju lub porz#dku publicznego (zgodnie z zapisem art. 24 Ustawy 
o wychowaniu w trze&wo'ci i przeciwdzia$aniu alkoholizmowi).  
 
 
 
(wiadkowie: 
1. ............................................................................................................ 
                                        imi# i nazwisko 
................................................................................................................ 
ulica    nr    miejscowo"& 
 
2. ............................................................................................................ 
                                          imi# i nazwisko 
 
................................................................................................................ 
ulica    nr    miejscowo"& 
 

 

.......................................................... 
podpis wnioskodawcy 
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