
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) jest komisją 

interdyscyplinarną działającą na podstawie Narodowego Programu Zdrowia, ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz gminnych programów 

profilaktycznych (alkohol, narkomania, przemoc) uchwalanych przez Radę Gminy. 

Członkowie komisji to osoby, które są przeszkolone z zakresu profilaktyki rozwiązywania 

problemów alkoholowych a także  

z zakresu przemocy i jednocześnie wyrażają chęć pracy w obszarze przeciwdziałania 

alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Podstawowym zadaniem komisji jest realizacja zadań w/w ustaw poprzez prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób. 

Szczegółowe  zadania Komisji ujęte w Gminnym Programie rozwiązywania problemów 

alkoholowych dla gminy Bestwina to: 

1. opiniowanie wniosków złożonych przez przedsiębiorców w sprawie wydania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

2. inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie, 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, 

4. wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, 

5. współpraca z innymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz 

organizacjami społecznymi oraz związkami wyznaniowymi w zakresie 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie, 

6. współrealizowanie działań związanych z realizacją gminnego programu 

rozwiązywania problemów alkoholowych, 

7. wraz z Pełnomocnikiem określanie zadań dla punktu konsultacyjno – informacyjno - 

doradczego i poradnictwa specjalistycznego, 

8. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

9. prowadzenie postępowania w sprawach osób, które nadużywają alkoholu,   a w 

przypadkach uzasadnionych - przygotowanie niezbędnej dokumentacji do Sądu 

Rodzinnego w Pszczynie  

o wszczęcie postępowania, o wydanie postanowienia   w sprawie uzależnienia i 

zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, 

10. kierowanie zawiadomień (Niebieska Karta) do Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, Policji lub Prokuratury w przypadku podejrzenia, że w  rodzinie 

występuje przemoc,  

11. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż              

i podawanie napojów alkoholowych w punktach sprzedaży, 

12. udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, 

13. uczestniczenie w corocznym opracowywaniu projektu Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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Na Gminnej Komisji spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu. 

Większość osób uzależnionych, doświadczając licznych negatywnych konsekwencji swojego 

picia, próbuje samodzielnie poradzić sobie z problemem. Uzależnieni starają się okresowo 

powstrzymywać od spożywania alkoholu, lub ograniczyć jego ilość, zmieniają rodzaje 

trunków, czas i miejsce picia, poddają się kontroli bliskich osób, biorą leki uspakajające           

i nasenne. Próby te jednak najczęściej kończą się niepowodzeniem, a jednocześnie 

uzależnieni nie szukają profesjonalnej pomocy i reagują sprzeciwem na propozycję 

skorzystania z pomocy placówki leczniczo-odwykowej, pomimo, że te placówki funkcjonują 

właśnie po to, aby pomagać osobom uzależnionym od alkoholu. W związku z tym osoby 

uzależnione trafiają do lecznictwa odwykowego na skutek presji otoczenia (rodziny, policji, 

prokuratury czy opieki społecznej) niż w wyniku własnej  refleksji i wynikającej z niej 

decyzji.  

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, podmiotami uprawnionymi do występowania do Sądu z 

wnioskiem o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu są: GKRPA oraz 

prokurator, jednak zawiadomienie rozpoczynające procedurę, może złożyć zarówno  

najbliższa rodzina jak i osoba obca lub instytucja, która składa wniosek do Komisji.    

Do występowania z wnioskiem do Sądu w przedmiocie zobowiązania do poddania się 

leczeniu odwykowemu uprawniona jest GKRPA właściwa według miejsca zamieszkania lub 

pobytu osoby, której postępowanie dotyczy. 

Druk wniosku można pozyskać osobiście w siedzibie Komisji w Bestwinie, ul. Krakowska 

123 w Biurze Profilaktyki oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, można również odręcznie napisać wniosek i skierować do GKRPA. 

Następnie GKRPA rozpatruje wniosek, gromadzi materiał dowodowy, zaprasza osobę 

zgłoszoną na rozmowę motywująco-interweniującą, po czym podejmuje decyzję o dalszym 

postępowaniu wobec w/w osoby.   

         Bożena Jaromin 


