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afektywne (depresja z objawami psychotycznymi, mania), zespoły 
majaczeniowe (np. alkoholowy zespół abstynencyjny z majacze-
niem, majaczenie na podłożu otępienia), organiczne uszkodze-
nia ośrodkowego układu nerwowego przebiegające z objawami 
psychotycznymi (np. stany po urazach mózgu, udarach mózgu). 
Objawy psychotyczne nie stanowią same w sobie zagrożenia ży-
cia czy zdrowia, natomiast ich wpływ na zachowanie pacjenta 
może stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia danej osoby, a tak-
że zdrowia innych osób właśnie poprzez zaburzone zachowanie 
osoby chorej psychicznie. Nie zawsze pojęcie choroby psychicznej 
musi się jednak odnosić do choroby przebiegającej z objawami 
psychotycznymi, by choroba ta spełniała przesłanki choroby 
psychicznej w ujęciu ustawy. Należeć tu będzie na przykład stan 
ciężkiej depresji z myślami samobójczymi, w którym objawów 
psychotycznych się nie stwierdza, a jest to jednostka zaliczana do 
chorób psychicznych za K. Bobińska, K.Z. Eichstaedt, P. Gałecki, 
„Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz”, wyd. II, 
LEX on-line, komentarz do art. 23, teza 9.

13 Europejski Trybunału Praw Człowieka w orzeczeniu z dnia 20 
lutego 2003 r., 50272/99, LEX nr 78078.

14 Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.: art. 5 ust. 1 i 4.
15 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 25 listo-

pada 2014 r., 31199/12, LEX nr 1541295.
16 K .Dąbrowski, „Zdrowie psychiczne”, Warszawa 1985, s. 135 i n.
17 Sąd Najwyższy wyraził słuszny pogląd, iż osobą z zaburzeniami 

psychicznymi jest osoba, o której mowa zarówno w art. 23 u.o.z.p., 
jak i w art. 24 u.o.z.p., z tym że w tym drugim wypadku charakter 
tych zaburzeń, wobec wątpliwości, czy mogą być kwali�kowane 
jako choroba psychiczna, ma ulec wyjaśnieniu w czasie pobytu 
w szpitalu. Należy mieć na uwadze, że o przyjęciu do szpitala 
w obu wypadkach postanawia lekarz wyznaczony do tej czynności 
po zbadaniu pacjenta i zasięgnięciu w miarę możliwości opinii 
drugiego lekarza psychiatry albo psychologa, a kontrola przyjęcia 
następuje w drodze zatwierdzenia przez ordynatora w ciągu 48 
godzin od przyjęcia, a następnie dopiero przez sąd (postanowienie 

Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2012 r., IV CSK 373/11, LEX 
nr 1169841).

18 K. Bobińska, K.Z. Eichstaedt, P. Gałecki, „Ustawa o ochronie zdro-
wia psychicznego. Komentarz”, wyd. II, LEX on-line, komentarz 
do art. 24, teza 1.
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trycznej w celu obserwacji”, Monitor Prawniczy 2013, nr 3, s. 159.

20 Postanowienie Sądu Najwyższego z  dnia 6 sierpnia 2014 r.,  
V CSK 145/14, LEX nr 1504765.

21 Postanowienie Sądu Najwyższego z  dnia 24 stycznia 2014 r.,  
V CSK 543/13.

22 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 1998 r., I CKN 
571/97, OSNC 1998, nr 10, poz. 170.
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nr 1, s. 111.

24 K. Bobińska, K.Z. Eichstaedt, P. Gałecki, „Ustawa o ochronie zdro-
wia psychicznego. Komentarz”, wyd. II, LEX on-line, komentarz 
do art. 25, teza 1.

25 Postanowienie Sądu Najwyższego z  dnia 14 lutego 1996 r., 
II CRN 201/95, Prokuratura i Prawo wkł. 1996, nr 6, poz. 35. Po-
dobne stanowisko jak Sąd Najwyższy zajął także Sąd Apelacyjny 
w Krakowie w wyroku z dnia 18 lutego 2015 r., I ACa 1681/14, 
LEX nr 1668609.

26 J. Nelken, „O konieczności kontroli sądowej nad przymusowym 
umieszczeniem w  szpitalu psychiatrycznym”, NP 1983, nr 3,  
s. 74–77.

27 M. Paszkowska, „Przymusowe świadczenia zdrowotne”, Jurysta 
12/2006, s. 20 oraz H. Haak, „Przymusowe leczenie narkomanów, 
Warszawa 2000, s. 220 i n.

28 Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego są pracowni-
kami Biura Rzecznika Praw Pacjenta, o którym mowa w ustawie 
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186, 823, 960 i 1070), i wykonują 
swoje zadania przy pomocy tego Biura.

ANONIMOWI NARKOMANI
Kim są członkowie NA1?

Anonimowi Narkomani to międzynarodowa, wewnętrznie 
zorganizowana Wspólnota, która służy zdrowiejącym 
uzależnionym. Obecnie działa ona w ponad 139 krajach. 
Jej charakter jest niedochodowy. Anonimowi Narkomani 
(Narcotics Anonymous – NA) uczą się od siebie nawzajem, 
jak prowadzić życie wolne od narkotyków oraz zdrowieć 
ze skutków ich zażywania.
Członkiem Wspólnoty może zostać każdy, kto chce 
przestać zażywać narkotyki. Drzwi są szeroko otwarte 
również dla tych, którzy mogą mieć problem z innymi 
substancjami psychoaktywnymi, w tym z lekami czy 
alkoholem. Osoby zdrowiejące w NA są skupione  na 
problemie uzależnienia, a nie na konkretnej substancji.

Anonimowość 

Zasada anonimowości jest podstawową zasadą, która 
pozwala uzależnionym na uczestniczenie w mityngach 
bez obawy o konsekwencje karne lub społeczne. Jest to 

istotna kwestia dla uzależnionego rozważającego swoje 
pierwsze przyjście na mityng NA. Anonimowość zapewnia 
również dobrą atmosferę na mityngach. Pomaga zabez-
pieczyć się przed sytuacją, w której indywidualne cechy 
poszczególnych członków lub okoliczności wydarzeń stają 
się ważniejsze od dzielenia się posłaniem zdrowienia NA.

Mityngi

Podstawą skuteczności zdrowienia w NA jest wiara w te-
rapeutyczną wartość pomocy udzielanej przez jednego 
uzależnionego drugiemu. Członkowie biorący udział 
w mityngach NA, dzielą się swoim doświadczeniem 
i zdrowieniem z uzależnienia od narkotyków. Mityngi NA 
mają nieformalną strukturę organizacyjną i odbywają się 
w miejscach wynajmowanych przez grupę oraz są pro-
wadzone rotacyjnie przez członków, którzy na przemian 
je otwierają i zamykają. Mityngi NA oraz inne czynności 
grupy są całkowicie finansowane z dobrowolnych datków 
członków grupy oraz ze sprzedaży literatury dotyczącej
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zdrowienia w NA. Nie są przyjmowane finansowe 
darowizny od osób niebędących członkami NA.
Większość mityngów jest organizowana regularnie 
o tej samej godzinie w danym dniu tygodnia, zazwy-
czaj w miejscach publicznie dostępnych. Istnieją dwa 
typy mityngów – mityngi otwarte dla wszystkich oraz 
zamknięte (wyłącznie dla uzależnionych). Mityngi 
bardzo różnią się swoim charakterem. Dzielą się na: 
mityngi uczestnictwa, w których wszyscy chętni dzielą 
się swoim doświadczeniem, mityngi spikerskie, mityngi 
pytań i odpowiedzi, mityngi tematyczne oraz pewne 
kombinacje powyższych przykładów. Celem każdego 
mityngu jest zawsze to samo: stworzenie odpowied-
niego i wiarygodnego środowiska dla indywidualnego 
zdrowienia.

Jak działa NA?

Uzależnieni pomagający sobie nawzajem w zdrowie-
niu to podstawa NA. Członkowie NA spotykają się 
regularnie i opowiadają o swoich doświadczeniach ze 
zdrowienia. Bardziej doświadczeni (znani jako spon-
sorzy) pracują indywidualnie z członkami o krótszym 
stażu we Wspólnocie.

Trzonem programu NA jest Dwanaście Kroków. Te 
Kroki to przewodnik, wskazujący praktyczną drogę 
zdrowienia. Dzięki Krokom i ścisłej współpracy z in-
nymi członkami Wspólnoty uzależnieni dowiadują 
się, jak skutecznie zaprzestać zażywania narkotyków 

i w jaki sposób stawiać czoła życiowym wyzwaniom 
dnia codziennego.
Anonimowi Narkomani nie są wspólnotą religijną i nie 
faworyzują żadnej konkretnej religii. NA uczy pod-
stawowych zasad duchowych, które można stosować 
w codziennym życiu, takich jak szczerość, otwartość 
umysłu, wiara, wola oraz współczucie. Zastosowa-
nie tych zasad w codziennym życiu jest zależne od 
indywidualnej woli każdego z członków Wspólnoty. 
Zdrowienie w NA nie polega na cudownym wyleczeniu, 
następującym po upływie określonego czasu. Jest to 
swoisty proces, ciągły i osobisty. Każdy człowiek po-
dejmuje indywidualną decyzję dotyczącą przyłączenia 
się do NA i każdy zdrowieje we własnym tempie.

Wskaźniki i demografia

Wspólnota Anonimowych Narkomanów nie prowadzi 
żadnych statystyk dotyczących utrzymywania długo-
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Ryc. 1. Wiek członków NA.

Ryc. 2. Płeć członków NA.
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terminowej abstynencji przez jej członków. Jedynym 
wyznacznikiem sukcesu NA jest dynamiczny wzrost 
liczby grup Anonimowych Narkomanów w okresie 
ostatnich kilku lat oraz gwałtowne rozprzestrzenie-
nie się Wspólnoty Anonimowych Narkomanów poza 
granice Ameryki Północnej.
W 1978 roku było zarejestrowanych blisko 200 grup NA 
w trzech krajach; w 1982 roku w 11 krajach działało już 
1200 grup; w 1993 roku w 60 krajach funkcjonowało  
13 tys. grup, organizujących 19 tys. mityngów; w kwiet-
niu 2008 roku w 130 krajach odbywało się ponad  
50 tys. cotygodniowych mityngów; w kwietniu 2016 
roku oszacowano, że w 139 krajach odbywało się około 
67 tys. cotygodniowych mityngów. 
Gdy przyjrzymy się strukturze wiekowej członków 
NA, to największą grupę stanowią osoby mieszczące 
się w przedziale 51-60 lat (29%), 24% stanowią osoby 
w wieku 41-50 lat, 21% to 31-40-latkowie, 14% to osoby 
mające ponad 60 lat, 11% to członkowie w wieku 21-30 
lat, a najmniej osób (1%) stanowią te w wieku poniżej 20 
lat (ryc. 1.). Do Wspólnoty uczęszcza więcej mężczyzn 
(59%) niż kobiet (41%) (ryc. 2.)2.

NA w społeczności

Komitety działające na zasadzie wolontariatu i składa-
jące się z członków NA powstają w celu wykonywania 
wielu służb wewnątrz Wspólnoty. NA nie przyjmuje 
darowizn finansowych od osób niebędących człon-
kami, nie zatrudnia żadnych zawodowych doradców, 
nie prowadzi żadnych przychodni oraz nie posiada 
nieruchomości. Poniżej znajduje się lista służb, których 
mogą się podejmować lokalne grupy NA.
Mityngi informacyjne mogą być prowadzone przez 
członków NA w celu informowania społeczności lokal-
nej o istnieniu Wspólnoty Anonimowych Narkomanów 
oraz o możliwych formach pomocy ze strony NA.
Konferencje i wykłady o zdrowiu są imprezami or-
ganizowanymi przez profesjonalne organizacje, na 
których NA może wystawić stoisko lub przekazywać 
informacje podczas warsztatów.
Prezentacje są często przeprowadzane dla duszpasterzy, 
pracowników policji, sędziów, doradców, pielęgniarek, 
lekarzy oraz pedagogów i nauczycieli, a także dla innych 
grup zawodowych w celach informacyjnych.
Ogłoszenia publiczne mogą dostarczać informacje 
o NA przeznaczone do wiadomości publicznej poprzez 

Ryc. 3. Jak się dowiedzieliście o Wspólnocie.
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środki przekazu (prasa, radio, telewizja, billboardy, na-
klejki w środkach komunikacji publicznej oraz plakaty).
Komitet infolinii może przekazywać informacje o mi-
tyngach oraz ogólne informacje o całym NA.
Listy lokalnie ustalonych mityngów zawierają pełną 
informację o dokładnej godzinie oraz miejscu odby-
wających się mityngów. Są one powszechnie dostępne.
Służba w szpitalach i instytucjach jest prowadzona 
przez lokalne komitety za pomocą organizowanych 
mityngów/prezentacji w celu przedstawienia uczest-
niczącym osobom ogólnych podstaw programu 
Anonimowych Narkomanów. 
Niosą one posłanie zdrowienia w NA uzależnionym, 
którzy nie mają możliwości swobodnego i regularnego 
uczestniczenia w mityngach NA. Mityngi lub prezen-
tacje są przeprowadzane w szpitalach, więzieniach, 
ośrodkach terapeutycznych, placówkach detoksyka-
cyjnych oraz w innych instytucjach.
Komitet Literatury dysponuje dużym wyborem książek, 
broszur i ulotek, wydanych także dużym drukiem, oraz 
nośników audio i e-booków. Literatura Anonimowych 
Narkomanów jest publikowana w języku angielskim 
oraz wielu innych językach.

Jak można się skontaktować 
ze Wspólnotą Anonimowych 
Narkomanów?

Informacje o NA są umieszczone na stronie interne-
towej www.anonimowinarkomani.org. Tam można 
uzyskać numery infolinii oraz wykaz list z informa-
cjami o czasie i miejscu mityngów odbywających się 
w Polsce. Infolinie są obsługiwane przez zdrowiejących 
uzależnionych lub przez osoby mające możliwość 
kontaktu ze zdrowiejącymi członkami NA. Zostały 
one utworzone, aby pomóc dzwoniącemu w znale-
zieniu najbliższego mityngu. Wykonanie telefonu na 
infolinię to dobry pomysł na początek, jeżeli ktoś ma 
jakiekolwiek pytania dotyczące NA.
Jeżeli masz pytania dotyczące Wspólnoty Anonimo-
wych Narkomanów, możesz także skontaktować się ze 
Światowym Biurem Służb NA (World Service Office) na 
stronie www.na.org. W Światowym Biurze Służb można 
uzyskać wszelką informację dotyczącą mityngów lub 
konkretnych służb, jak również pełną listę dostępnej 
literatury NA przydatnej w zdrowieniu.

Przypisy
1 Dla podkreślenia jedności z ogólnoświatowym ruchem Narcotics 

Anonymous Anonimowi Narkomani w Polsce używają skrótu NA, 
a nie AN.

2 Dane pochodzą z 23 tys. ankiet wypełnionych przez NA.

Informacja Publiczna NA w Polsce
+48 534 054 370
info@anonimowinarkomani.org

Fundacja Biuro Służby Regionalnej  
NA w Polsce
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
bsr@anonimowinarkomani.org

Biuro Światowe – World Service O�ce
PO Box 9999
Van Nuys, California 91409 USA
(818) 773-9999
(818) 700-0700
info@na.org

WSO Oddział Europejski − World Service 
O�ce
48 Rue de l’Été/Zomerstraat
B-1050 Brussels, Belgium
+32 2-646-6012
+32 2-649-9239
info@na.org

Dane kontaktowe najważniejszych miejsc NA




