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Preambuła AA 

„Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim 
doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym  

w wyzdrowieniu z alkoholizmu”. 

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma  
w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne 

datki. 

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, 
organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani  
nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości  

i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu”. 

 
Tekst pochodzi z A.A. Grapevine, Inc. 

W niniejszej broszurze wykorzystano fragmenty następujących pozycji literatury wydanych 
przez Fundację Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce: 

„Jak mówić o a AA poza AA” 
-„Rzut oka na AA”   

 



 Od początku powstania Wspólnoty AA w Polsce, dążymy do współpracy  
z profesjonalistami i instytucjami, które zajmują się pośrednio lub bezpośrednio pracą  
z osobami uzależnionymi od alkoholu. Są to między innymi: lekarze, terapeuci uzależnień, 
kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, policjanci, pracownicy zakładów 
karnych i aresztów śledczych, członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, itp. 
 Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tej broszurze przybliżą Państwu ideę 
istnienia oraz funkcjonowania Wspólnoty AA w Polsce oraz posłużą w codziennej praktyce 
zawodowej w zakresie pomocy osobom uzależnionym, jaki i w kontaktach ze Wspólnotą 
AA. 
 
I. Zacznijmy od podstawowych pytań: 
 
Kim jesteśmy? 

 Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem 
doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym  
w wyzdrowieniu z alkoholizmu. 

 My, uczestnicy AA - zarówno mężczyźni, jak i kobiety - jesteśmy ludźmi, którzy 
przekonali się i przyznali, że nie panują nad alkoholem. 

Dowiedzieliśmy się, że musimy żyć bez niego, jeżeli chcemy uniknąć katastrofy w życiu 
naszym i naszych bliskich. 

Jesteśmy częścią międzynarodowej wspólnoty, działającej obecnie w ponad 180 krajach, 
na którą składają się tysiące grup w lokalnych społecznościach. 

 Mamy tylko jeden cel: utrzymać własną trzeźwość i pomagać tym, którzy zwracają 
się do nas o pomoc w osiągnięciu trzeźwości. 

Czym jest alkoholizm? 

 „Istnieje wiele poglądów na to, czym właściwie jest alkoholizm. Najbardziej 
sensowne określenie, przyjęte też przez AA, określa alkoholizm jako postępującą chorobę, 
z której nigdy nie można się wyleczyć, ale którą można powstrzymać i z którą można 
nauczyć się żyć. Wielu w AA uważa także, że choroba ta jest połączeniem uzależnienia 
fizycznego od alkoholu z psychiczną obsesją picia, której nie można przezwyciężyć samą 
siłą woli, i to bez względu na konsekwencje picia”. fragment ulotki „44 Pytania” 
 

Jak powstała Wspólnota AA? 

 W 1934 roku pewien makler giełdowy z Nowego Jorku, który przestał pić, zdał sobie 
sprawę, że jego starania, by pomagać innym pijącym, pomagają jemu samemu trwać  
w trzeźwości. W 1935 roku, podczas podróży służbowej do miasta Akron, zetknął się  
z pewnym alkoholikiem – z zawodu chirurgiem. Gdy i on uzyskał trzeźwość, obaj zaczęli 
poszukiwać innych alkoholików, którym mogliby pomóc. Zapoczątkowany w ten sposób 
ruch rozszerzał się, a swą obecną nazwę zaczerpnął z tytułu książki „Anonimowi 
Alkoholicy”, opublikowanej w 1939 r., gdy na stałe trzeźwość utrzymywało już ok. 100 
osób. 
 
 
Jaki jest cel istnienia Wspólnoty AA? 

 „Niesienie posłania„ – jest podstawową służbą AA, naszym głównym celem i istotą 
istnienia. Polega ono na przekazywaniu informacji o możliwości wyzdrowienia  
z alkoholizmu oraz na udzielaniu realnej pomocy i wsparcia ze strony trzeźwiejących 
alkoholików – członków AA, tym, którzy wciąż jeszcze cierpią z powodu uzależnienia  



od alkoholu. 
 
Jakie są warunki przystąpienia do AA? 

 Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. 
Większość ludzi przyłącza się do AA po prostu przychodząc na mityng. Decyzja  
o wstąpieniu do AA należy tylko i włącznie do samego Alkoholika. 
 
 Z czym nie należy wiązać AA? 

 Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością 
polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki,  
nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. 
 
Czego AA nie robi: 
 Nie rekrutuje członków. Nie prowadzi rejestrów danych osobowych, ani list swoich 
członków. Nie usiłuje nikogo kontrolować. Nie zapewnia hospitalizacji, lekarstw,  
ani leczenia. Nie zapewnia zakwaterowania, wyżywienia, pracy, pieniędzy, odzieży i innych 
podobnych rzeczy. Nie łączy się z żadnymi organizacjami, nie oferuje usług religijnych,  
nie angażuje się w żadne polemiki, nie przyjmuje pieniędzy za swoją służbę, ani datków  
ze źródeł innych, niż od członków AA. 
 
Jakie są najważniejsze cele AA? 

 Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom 
w jej osiągnięciu. 
 

Co jest głównym celem istnienia Wspólnoty AA? 

 Naszym głównym celem jest niesienie posłania alkoholikowi, który wciąż jeszcze 
cierpi 
 
Czym zajmują się grupy AA? 

 Każda Grupa zajmuje się przeprowadzaniem regularnych mitingów oraz niesieniem 
posłania poza stałymi miejscami spotkań zgodnie z zasobami osobowymi grupy 

 
Czym jest Program 12 Kroków AA? 

 Program 12 kroków jest zbiorem zasad duchowych, które stosowane jako sposób 
życia mogą uwolnić osobę uzależnioną od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu  
na chorobę alkoholową, by stał się trzeźwym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem.  
 Nie uważamy siebie za jedynych, którzy znają sposób na rozwiązanie problemu 
alkoholowego. Wiemy jednak, że program AA działa w odniesieniu do nas i na własne 
oczy widzieliśmy, jak pomógł on niemal wszystkim bez wyjątku, którzy uczciwie i szczerze 
pragnęli zaprzestać picia. Dzięki programowi 12 Kroków AA dowiedzieliśmy się sporo  
o sobie i o alkoholizmie. Wiedzę tę przez cały czas odświeżamy, gdyż wydaje się ona 
kluczem do naszej trzeźwości. 
 
Czym jest 12 Tradycji AA ? 

 Dwanaście tradycji to zalecenia, których przestrzeganie ma zapewnić utrzymanie 
się i rozwój tysięcy grup, które składają się na Wspólnotę AA. Zasady te opierają się  
na doświadczeniu grup, które funkcjonowały w najbardziej krytycznym, początkowym 
okresie AA. Przypominają one o rzeczywistych podstawach funkcjonowania Wspólnoty 
AA. 
 
Dlaczego Anonimowi Alkoholicy są anonimowi? 

 Anonimowość jest duchową podstawą AA. Przypomina wspólnocie, aby kierowała 



się zasadami, a nie osobistymi ambicjami. Jesteśmy społecznością różnych ludzi,  
a zarazem równych wobec wspólnego problemu, z jakim przyszło nam sobie radzić. 
Dążymy do tego, aby znany był nasz program zdrowienia, a nie osoby, które w nim 
uczestniczą. Anonimowość jest gwarancją bezpieczeństwa dla wszystkich członków AA, 
dając pewność, że ich przynależność do AA nie będzie ujawniona oraz że ich działania  
nie wpłyną negatywnie na samą Wspólnotę. Członkowie Wspólnoty AA powinni zachować 
pełną anonimowość wobec radia, prasy  i filmu. 
 
Gdzie można spotkać Anonimowych Alkoholików? 

 Wspólnota AA propaguje zasadę całkowitej abstynencji. Członkowie Wspólnoty 
uzyskują trzeźwość poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją na spotkaniach 
zwanych mityngami.  

We wspólnocie wyróżniamy 2 podstawowe rodzaje mityngów: mityngi zamknięte i otwarte. 
W Mityngach zamkniętych uczestnictwo ograniczone jest do osób, które pragną nie pić,  
z kolei w mityngach otwartych może wziąć udział każdy, kto zainteresowany jest naszą 
wspólnotą. I właśnie na mityngi otwarte chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić. 

 Kto finansuje AA? 

 Nie ma w AA składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne, 
dobrowolne datki. Pozwala to Wspólnocie AA pozostać niezależną. Wspólnota jako całość, 
ani poszczególnie grupy AA nie przyjmują żadnych dotacji czy subwencji z zewnątrz. 
 
Jak wygląda struktura AA? 

 Grupy AA są najważniejszymi elementami wspólnoty i to do nich należy najwyższa 
władza. Grupy AA tworzą intergrupy, które, łącząc się, tworząc Regiony, a przedstawiciele-
delegaci Regionów stanowią Konferencję Służb Krajowych AA w Polsce. Wszystkie 
kolejne poziomy służb AA tworzone są u podstaw, czyli w Grupach AA. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakie są najważniejsze władze w AA? 

 Najwyższymi uprawnieniami we Wspólnocie AA dysponują grupy AA. Jednak aby 
Wspólnota mogła skutecznie funkcjonować, grupy przekazują część swoich uprawnień 
wybranym przedstawicielom służb. 
Konferencja Służb Krajowych AA jest niemal we wszystkich sprawach aktywnym głosem  
i skutecznie działającym sumieniem całej naszej społeczności. 
 
II. Informacje praktyczne dot. Wspólnoty AA w Polsce 

 

 Idea AA dotarła do Polski w 1957 r. Pierwsza grupa powstała w Poznaniu w 1974 r. W-g 

danych z dnia 15.04.2017 r. do polskojęzycznych struktur AA należało ok. 2700 grup AA (w tym ok. 



210 grup w zakładach karnych). 

            Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce w kwestiach organizacyjnych, finansowych, 

wydawniczych oraz prawnych obsługiwana jest przez powołaną w tym celu: 

Fundację Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce  

00-020 Warszawa ul. Chmielna 20 

tel. 22 828-04-94 (od pon.-pt. w godz. 8:00-16:00) 

e-mail: aa@aa.org.pl 

 Na stronie internetowej Wspólnoty AA w Polsce (http://aa.org.pl) znajdziecie Państwo 

istotne informacje o AA, ogólnopolski spis mityngów oraz informacje o ważnych wydarzeniach w 

AA. Istnieje tam także możliwość zakupienia literatury AA. 

Tel: 801 033 242 infolinia Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce 

czynna codziennie w godz. 8:00-22:00 

Regiony AA w Polsce: 

1.Region AA "KATOWICE" 

Punkt Informacyjno Kontaktowy (PIK) 
Telefon: 32 725 74 04 
40-006 Katowice ul. Warszawska 6 p. 202 
Dane teleadresowe: 
e-mail: katowice@aa.org.pl 
 

2.Region AA "BIAŁYSTOK" 

Punkt Informacyjno Kontaktowy (PIK) 
Telefon: (85) 664 17 70 wtorek,czwartek,niedziela 17:00-21:00  
Dane teleadresowe: 
Telefon: (085) 664 17 70 
e-mail:pik002@aa.org.pl 
15-959 Białystok ul. Pietkiewicza 8b lok.9 
e-mail: bialystok@aa.org.pl 

 

3.Region AA "BAŁTYCKI" 
Dane teleadresowe: 
e-mail: baltycki@aa.org.pl 
 

4.Region AA "KUJAWSKO-POMORSKI" 
Dane teleadresowe: 
e-mail: kujawsko-pomorski@aa.org.pl 
 

5.Region AA "GALICJA" 
Dane teleadresowe: 
Telefon: tel. 12 431 22 48 
Dietla 74, 31-039 Kraków  
e-mail: galicja@aa.org.pl 
www: http://www.aagalicja.pl 
 

6.Region AA "ŁÓDŹ" 
Punkt Informacyjno Kontaktowy (PIK) 
Telefon: 42 632 44 77 czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 18:00 - 20:00 
Dane teleadresowe: 

mailto:aa@aa.org.pl
http://aa.org.pl/


Telefon: 42 632 44 77 
90-721 Łódź ul. Więckowskiego 13 II pietro 
e-mail: lodz@aa.org.pl 
www: http://aa24.pl/pl/podzial-regionalny/lodz 
 

7.Region AA "LUBLIN" 
Punkt Informacyjno Kontaktowy (PIK) 
Telefon: 81 563 10 82 czynny w poniedziałek i piątek godz.17.oo -19.oo 
Dane teleadresowe: 
20-124 Lublin ul.Bazylianówka 85 
e-mail: lublin@aa.org.pl - pik007@aa.org.pl 
 

8.Region AA "WARMIŃSKO-MAZURSKI" 
Dane teleadresowe: 
Olsztyn 10-225 al. Wojska Polskiego 8 (wjazd od ul. Nad Jarem) 
e-mail: warminsko-mazurski@aa.org.pl 
 

9.Region AA "DOLNOŚLĄSKI" 
Punkt Informacyjno Kontaktowy (PIK) 
Telefon: 71 321 21 24 (czynny od pon. do pt. od 16:00 do 21:00 
Dane teleadresowe: 
Telefon: 71 321 21 24 
50-244 Wrocław Plac Św. Macieja 5 
e-mail: dolnoslaski@aa.org.pl 
 

10.Region AA "WARTA" 
Punkt Informacyjno Kontaktowy (PIK) 
Telefon: 61 853 16 16 czynny codziennie od 18:00 do 22:00 
Dane teleadresowe: 
Telefon: 61 853 16 16 
60-841 Poznań Dąbrowskiego 28A 
e-mail: warta@aa.org.pl 
Data powstania: 26.04.1997 
 

11.Region AA "ZACHODNIOPOMORSKI" 
Punkt Informacyjno Kontaktowy (PIK) 
Telefon: Infolinia AA: 801 033 242 czynna codziennie od 8 do 22 
Tel. PIK: +48914500176 poniedziałek - piątek w godz. 17-19 
Dane teleadresowe: 
Telefon: +48914500176 od poniedziałku do piątku w godz. 17-19 
70-452 Szczecin Pl. Ofiar Katynia 1 (wejście od ul. Unisławy, klasztor Dominikanów) 
e-mail: zachodniopomorski@aa.org.pl 
Istotne informacje: PIK e-mail: pik011@aa.org.pl 
Tel. kom. 511050129 czynny codziennie w godz. 8-21 
W PIK można zaopatrzyć się w literaturę AA 
 

12.Region AA "Radom" 
Punkt Informacyjno Kontaktowy (PIK) 
Telefon: 48 363 20 18 
26-600 Radom ul. Limanowskiego 60 
Dane teleadresowe: 
Telefon: 48 363 20 18 
e-mail: radom@aa.org.pl 
 

13.Region AA "WARSZAWA" 
Punkt Informacyjno Kontaktowy (PIK) 



Telefon: 22 616 05 68 
03-946 Warszawa ul. Brazylijska 10 
Dane teleadresowe: 
Telefon: 22 616 05 68 
e-mail: warszawa@aa.org.pl 
Istotne informacje: PIK czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 21:00 
 

14.Region AA "EUROPA" 
Dane teleadresowe: 
e-mail: eu@aa.org.pl 
Istotne informacje: Region Grup polskojęzycznych w Europie i na Świecie 

III.Jak możemy współpracować? 

 Na początek proponujemy zorganizowanie spotkania informacyjnego, które 
może odbyć się w dogodnym dla Państwa terminie. Podczas tego spotkania 
postaramy się przekazać najistotniejsze informacje o Wspólnocie AA, a także podzielimy 
się naszymi doświadczeniami z drogi do trzeźwości, jak również doświadczeniami ze 
współpracy z profesjonalistami. 
- Proponujemy Państwu również korzystanie ze stron internetowych na których znajdą 
Państwo informacje o  Wspólnocie AA, m.in. lokalizację grup i intergrup AA w waszym 
regionie. 
- Pozostawiamy do Państwa dyspozycji telefony kontaktowe oraz infolinie, gdzie każdy, kto 
potrzebuje pomocy, może liczyć na wsparcie. Można tam także uzyskać informacje o 
odbywających się mityngach na terenie całej Polski, a także o możliwościach udzielenia 
indywidualnej pomocy osobom uzależnionym. Zachęcamy do przekazywania tych 
numerów telefonów osobom, u których podejrzewacie Państwo problemy związane z 
nadużywaniem alkoholu. 
- Zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty specjalnego biuletynu informacyjnego „Wieści z 
AA” przeznaczonego dla profesjonalistów, który rozsyłany jest kwartalnie drogą 
elektroniczną. Informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać na naszej stronie 
internetowej, jak również w trakcie spotkania informacyjnego. 
- Wysoko cenimy indywidualny kontakt profesjonalistów bezpośrednio z grupami AA, 
zapraszamy więc do udziału w mityngach otwartych Grup AA, o których znajdą Państwo 
informację na podanych powyżej stronach internetowych. Taki rodzaj spotkania daje 
możliwość nawiązania osobistych kontaktów z członkami Wspólnoty AA, wymiany 
doświadczeń oraz ustalenie indywidualnych form współpracy, jak również wymianę danych 
kontaktowych. 
 
Wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników AA, a także potrzebom instytucji 
współpracujących – większość grup AA posiada pieczątki, którymi może potwierdzić 
uczestnictwo w mityngach AA. Niektóre środowiska jak chociażby środowisko kuratorów 
sądowych wypracowało swój projekt „Karty uczestnictwa w mitingach AA”.  Należy 
jednocześnie pamiętać, że zasady potwierdzania uczestnictwa na grupie określa 
indywidualnie sama Grupa, jednakże każdorazowo o takie potwierdzenie powinien 
wystąpić sam zainteresowany, uczestniczący w mityngu, po jego zakończeniu. 
 
- Zapraszamy również Państwa do udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Przyjaciół 
AA, gdzie co dwa lata  gościmy profesjonalistów podejmujących bliższą  współpracę ze 
Wspólnotą AA z całej Polski. Jest to cenne pole do wymiany doświadczeń i budowania 
konstruktywnej współpracy na przyszłość. 
 

- Zapraszamy również Państwa do udziału w Regionalnych Spotkaniach Przyjaciół AA, 



gdzie gościmy profesjonalistów podejmujących bliższą współpracę ze Wspólnotą AA z 
danego regiony. Jest to również cenne pole do wymiany doświadczeń i budowania 
konstruktywnej współpracy na przyszłość. 
 

 
- Od wielu lat działa w polskim AA system pomocowy oparty o infolinie AA i dyżurnych 
online. Liczba osób korzystających z systemu pomocowego stale rośnie.  
W 2017 r. rozpoczęto działania w celu uruchomienia tzw. Grup Dwunastego Kroku, tj. 
osób, które jako trzeźwi alkoholicy gotowi są „nieść posłanie” „cierpiącym alkoholikom” 
również poza Grupą AA.  Są to osoby, które mają dłuższy staż trzeźwości, są 
przygotowane do „niesienia posłania”, cieszą się zaufaniem. Dane tych osób sa dostępne 
u dyżurujących AA  przy telefonach PIK w Regionach. Będą także dostępne przez 
ogólnopolską infolinię po jej uruchomieniu. 
 Jeżeli Państwo w swej pracy zawodowej stykacie się z osobami uzależnionymi, 
które potrzebują pomocy i wyrażają wolę osobistego lub telefonicznego kontaktu z 
trzeźwym alkoholikiem z Grupy Dwunastego Kroku, prosimy o przekazanie takiej osobie 
informacji na temat tej formy pomocy bądź podjęcie inicjatywy pośredniczenia w takim 
kontakcie. 
 Mamy nadzieję, że proponowane przez nas formy współpracy będą Państwu 
pomocne w codziennej pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu.  
 Zapewniamy, iż wszystkie osoby przychodzące do AA z inicjatywy profesjonalistów 
spotkają się z otwartością, życzliwym przyjęciem i opieką Grup AA. 



IV.Zasady leżące u podstaw działalności Wspólnoty AA:  

 
  
 Wspólnota AA nie jest organizacją, nie prowadzimy terapii, nie prowadzimy ewidencji 
danych osobowych, czasem nie znamy wzajemnie swoich nazwisk, nie tworzymy list członków, 
nikogo nie oceniamy, wszyscy mamy takie same prawa. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi 
sługami, oni nami nie rządzą. Grupy AA są niezależne we wszystkich sprawach za wyjątkiem tych, 
które dotyczą innych Grup lub AA jako całości. Żadne zadania wykonywane przez służby 
Intergrupy, Regionów czy Służb Krajowych AA nie mogą umniejszać praw Grup AA ani ograniczać 
ich niezależności. 
 Te zasady leżące u podstaw działania Wspólnoty - zwane XII-ma Tradycjami - nie muszą 
jednak wykluczać współpracy z instytucjami zajmującymi się osobami z problemem alkoholowym. 
  Mamy nadzieję, że proponowane przez nas formy współpracy będą pomocne w codziennej 
pracy profesjonalisty z osobami uzależnionymi od alkoholu.  
 Zapewniamy, iż wszystkie osoby przychodzące do AA z inicjatywy profesjonalistów spotkają 
się z właściwym, życzliwym przyjęciem i opieką Grup AA. 
 Prosimy o zrozumienie dla Tradycji AA, które powodują pewne ograniczenia w przepływie 
informacji, lecz jednocześnie są gwarantem poczucia bezpieczeństwa i godnego zdrowienia 
Anonimowych Alkoholików. 
 
Liczymy na kontakt i współpracę! 
  
 

 
V. ALFABET AA – PODSTAWOWE POJĘCIA: 
 
Alkoholizm –postępująca choroba z której nigdy nie można się wyleczyć ale którą można 
powstrzymać. Wielu w AA uważa także ,że choroba ta jest połączeniem uczulenia fizycznego na 
alkohol z psychiczną obsesją picia , której nie można przezwyciężyć samą siłą woli i to bez 
względu na konsekwencje picia  / „ AA pytania i odpowiedzi „ / .  
 
Anonimowość- oznacza  nieujawnianie, szczególnie na zewnątrz naszych danych 
osobowych, w tym wizerunku. O aminowości w AA należy mówić odnosząc się do dwóch 
bardzo istotnych jej funkcji: 
- zapewnienie wszystkim uczestnikom AA osobistej ochrony przed zidentyfikowaniem ich 
jako alkoholików; 
- zapewnienie w kontaktach z mediami (prasą, radiem, telewizja, filmem) anonimowości a 
co za tym idzie równości wszystkich członków wspólnoty AA, chroniąc ich jednocześnie 
przed wykorzystaniem swojej przynależności do AA w celu osiągniecia korzyści osobistych 

 
Abstynencja po „aowsku” -zachowanie pełnej abstynencji jest warunkiem skutecznego 
zdrowienia. Pomocne w powstrzymaniu się od pierwszego kieliszka jest stosowanie 
programu „24 godziny „ czyli inaczej „dziś nie piję”. Program zaleca odejście od 
długofalowych planów na przyszłość i skupienie się wyłącznie  na zachowaniu trzeźwości 
dzisiejszego dnia. W zachowaniu abstynencji pomaga też bliski kontakt ze sponsorem, 
rodziną ,modlitwa, medytacja oraz” refleksje aa” na każdy dzień    
 
  
 
Biuletyn „Zdrój”- pismo Anonimowych Alkoholików o zasięgu ogólnopolskim ,wydawane  
jest przez Fundację BSK AA w Polsce. Biuletyn jest również dostępny na stronie  
internetowej http://zdroj.aa.org.pl/ 
 

Biuletyn „Wieści z AA” – Informator Wspólnoty Anonimowych Alkoholików rozsyłany 

http://zdroj.aa.org.pl/


pocztą e-mail,  przeznaczony  dla profesjonalistów i przyjaciół AA. Potrzebne informację o 
biuletynie znajdziemy na stronie http://aa24. Tam znajdziecie państwo również Ankietę, 
którą należy wysłać na adres plwieści@aa.org.pl , żeby subskrybować ten biuletyn. 
 
Cierpiący alkoholik- to osoba pijąca destruktywnie, przekonana, że mimo szkodliwości 
picia nie ma dla niej innej drogi. Kolejne próby kontrolowania picia, brak świadomości o 
możliwości skutecznego zdrowienia z alkoholizmu i możliwości uwolnienia się od obsesji 
picia powodują pogłębienie uzależnienia. 
 
Dwanaście Kroków AA- jest to program duchowego rozwoju. Ma na celu zmianę 
dotychczasowych nawyków, utartych schematów myślenia, zmianę dotychczasowego 
oglądu siebie i świata, który wcześniej doprowadził do uzależnienia od alkoholu. 
Konsekwentne realizowanie Programu, najlepiej pod kierunkiem sponsora pozwala 
osiągnąć trzeźwość i w niej trwać. 
 
Dwanaście Tradycji AA- jest to zbiór zasad, dzięki którym AA utrzymuje wewnętrzną 
jedność i kształtuje swoje stosunki ze światem. Dwanaście Tradycji ma  tę samą wagę i 
znaczenie dla grupowego przetrwania i harmonii, co XII Kroków dla trzeźwości i spokoju 
ducha każdego indywidualnie uczestnika AA . 

 
Emisariusze XII Kroku- to odpowiednio przygotowani anonimowi alkoholicy, którzy gotowi 
są „nieść posłanie” alkoholikowi, który jeszcze cierpi, również poza Grupą AA, są gotowi 
na indywidualne spotkanie zawsze gdy zgłosi to osoba potrzebująca pomocy. Wdrażany 
system pomocowy umożliwi szybki kontakt i osobiste spotkanie na terenie całej Polski w 
ciągu ok. 60-90 minut od czasu zgłoszenia przez osobę potrzebującą. Sądzimy, że ok 2 
tys. osób potrzebujących pomocy może skorzystać z tego systemu. 
 
Fundacja Biuro Służby Krajowej AA- Fundacja działa na podstawie przepisów prawa. 
Prowadzi działalność gospodarczą. Fundacja w swym działaniu ma służyć ruchowi 
Anonimowych Alkoholików. Pracami Fundacji kieruje Dyrektor BSK. Nadzór nad 
działalnością Fundacji prowadzi Rada Fundacji złożona z Powierników Służby Krajowej 
AA. 
 
Intergrupa – jest to dobrowolne zrzeszenie kilku a nawet kilkudziesięciu Grup AA na ogół 
działających w sąsiedztwie. 
 
Jedność AA- Tradycja Pierwsza AA mówi: „ Nasze wspólne dobro powinno być 
najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych 
Alkoholików”. Poczucie bezpieczeństwa, jedności, wsparcia, zrozumienia w ramach 
Wspólnoty AA sprzyja skutecznemu zdrowieniu wszystkich  członków wspólnoty. Dlatego 
nasze wspólne dobro znajduje się na pierwszym miejscu ale dobro jednostki jest tuż za 
nim. 
 
Kapelusz- to tradycyjnie prawdziwy kapelusz lub koszyk do którego zbierane są 
dobrowolne datki w czasie mityngu AA przeznaczone na funkcjonowanie Wspólnoty AA. 
 
Logo AA- to znak trójkąta wpisanego w okrąg z literami AA oraz nazwami trzech legatów: 
Zdrowienie , Jedność , Służba- umieszczonymi na boku trójkąta. Jest uważany za symbol 
Wspólnoty AA. 
 
Mityng informacyjny- organizowany jest przez Wspólnotę AA dla osób spoza Wspólnoty 
AA w tym również dla profesjonalistów z różnych grup zawodowych, które z racji 

http://aa24/
mailto:plwieści@aa.org.pl


wykonywanego zawodu mogą mieć styczność z osobami uzależnionymi od alkoholu. 
 
Mityng otwarty-organizuje Grupa AA dla alkoholików a także dla osób spoza wspólnoty 
AA. 
 
Mityng zamknięty- organizowany jest przez Grupę AA wyłącznie dla alkoholików. 
 
Modlitwa o Pogodę Ducha- „ Boże użycz mi pogody Ducha abym godził się z tym czego 
nie mogę zmienić , odwagi abym zmieniał to co mogę zmienić i mądrości abym odróżniał 
jedno od drugiego” -ta modlitwa przeważnie zaczyna i kończy spotkania Anonimowych 
Alkoholików. (autor: Reinhold Nibuhr/Marek Aurelisz) 
 
Niesienie posłania- dotarcie do „cierpiącego alkoholika”, udzielenie mu informacji o 
możliwości zdrowienia z alkoholizmu i zachowania trzeźwości- to nasz zasadniczy cel i 
powód naszego istnienia. Wiemy ,że ci którym nie będziemy mogli pomóc na czas- mogą 
umrzeć. Musimy nieść posłanie, bo inaczej my również możemy ponieść klęskę. 
 
Nowicjusz- osoba przychodząca po raz pierwszy na mityng AA z zamiarem świadomego 
uczestnictwa,  kierowana chęcią zaprzestania picia. 
 
Powiernik klasy A- powiernik nie alkoholik w Służbie Krajowej AA, najczęściej 
profesjonalista, rekomendowany przez region AA, wybrany przez powierników i 
zaaprobowany przez Konferencję Służb Krajowych. 
 
Powiernik klasy B-  powiernik  alkoholik w Służbie Krajowej AA, rekomendowany przez 
region AA, wybrany przez powierników i zaaprobowany przez Konferencję Służb 
Krajowych. 
 
Prawo do apelacji- gwarantuje wysłuchanie głosu mniejszości i wnikliwe rozpatrzenie 
skarg na wszystkich poziomach naszej struktury. 
 
Preambuła- zawiera najbardziej istotne informacje o Wspólnocie AA, jej podstawowych 
zasadach i celu. 
 
Punkty Informacyjno-Kontaktowe- PIK-i tworzone są przy Regionach AA            i 
intergrupach, są miejscem udzielania kompleksowej informacji dla osób dotkniętych 
problemem alkoholowym. Osoby pełniące dyżury nie prowadzą terapii. Uczestnicy AA 
dzielą się tam swoim  doświadczeniem z osobami szukającymi pomocy. Informują o 
zasadach funkcjonowania AA, możliwościach udziału w mityngach, udzielają praktycznych 
porad. 
 
Region AA- jest to dobrowolne zrzeszenie Intergrup. W Polsce działa13 Regionów AA a 
od 2013 r, utworzono czternasty Region „Europa”-zrzeszający polskojęzyczne Grupy AA w 
Europie. 
 
Siła Wyższa - idea Siły Wyższej powstała w odpowiedzi na duchowe potrzeby osób 
uzależnionych i może, choć nie musi mieć związku z Bogiem. Jest ważnym elementem  
procesu powrotu do zdrowia. Dla jednych Siłą Wyższą może być drugi człowiek lub grupa,  
Inni mogą szukać jej w modlitwie, niezależnie od swojej wiary i wyznania. 
 

Służba w AA- podejmowanie określonych zadań  na rzecz Wspólnoty AA  ma istotne 
znaczenie dla indywidualnego rozwoju uczestnika AA, wiąże się z odpowiedzialnością 



oraz uprawnieniami. Pełnienie służby nie oznacza jakiejkolwiek władzy nad innymi- „nasi 
przewodnicy są tylko zaufanymi sługami ,oni nami nie rządzą”/Tradycja II/. 
 
Spiker- doświadczony i odpowiednio przygotowany uczestnik AA, który dzieli się z innymi 
swoim doświadczeniem osobistym w zdrowieniu z choroby alkoholowej. 
 

Sponsorowanie- polega na objęciu opieką alkoholika ze stosunkowo krótkim stażem 
trzeźwości przez „sponsora” -alkoholika o zazwyczaj dłuższym stażu w trzeźwieniu, który 
zna i realizuje program 12 kroków na zaawansowanym poziomie. Chodzi głównie o 
dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją, wsparciem duchowym i dawaniem 
przykładów radzenia sobie przez sponsora z sytuacjami podobnymi do tych, jakie 
przeżywa jego podopieczny. 

Obok sponsorowania indywidualnego istnieje w AA także sponsorowanie grupa-grupie czy 
też kraj-krajowi, również polegający na dzieleniu się doświadczeniami. 

 
Sponsor początkowy- jest to osoba , która pomaga nowo przybyłemu do Grupy AA w 
zapoznaniu się z zasadami jakimi kieruje się Wspólnota AA a w razie potrzeby pomaga w 
znalezieniu „sponsora docelowego”. 
 
Trzy Legaty AA- to dziedzictwo Wspólnoty AA. 
Pierwszy Legat to „Zdrowienie” – (powrót do zdrowego stanu ducha i umysłu poprzez 
Program XII Kroków). 
Drugi Legat to „Jedność” – realizowany przez zachowanie XII  Tradycji AA przez 
indywidualnych uczestników AA oraz Grupy AA. 
Trzeci Legat to „Służba” – cel i sposób działania służb w AA określa XII Koncepcji AA . 
Podejmowanie służb ma istotne znaczenie dla indywidualnego zdrowienia uczestników AA 
a także dla prawidłowego  realizowania zasadniczego celu przez Wspólnotę AA. 
Trzy legaty są ze sobą nierozerwalnie związane, gwarantują zarówno istnienie Wspólnoty 
AA jako całości, jak również są filarami indywidualnego zdrowienia uczestników AA. 
  
Weterani- to osoby , które zdrowieją w AA dłużej niż inni. W Polsce mianem „weteranów” 
określamy osoby , które są z nami ponad 25 lat . Mianem weteranów określamy też 
Założycieli Wspólnoty AA: Bila W. i  doktora Boba. Często są nimi założyciele Grup AA. 
Doświadczenie weteranów jest niezwykle cenne dla zdrowiejących Anonimowych 
Alkoholików. 
 

Wspólnota AA-  Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet którzy dzielą się 
nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją aby rozwiązać swój wspólny problem i 
pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu . 

Miejscem założenia Wspólnoty AA były Stany Zjednoczone. Inicjatorem był makler 
giełdowy Bill Wilson. Drugim współzałożycielem był dr Bob Smith. Jego pierwszy dzień  
trzeźwości 10 czerwca 1935 r. uważa się za symboliczną datę narodzin ruchu.   

 Liczymy na kontakt z Państwa strony i współpracę! 
 
 
 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Griffith_Wilson
https://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Holbrook_Smith


 
 
      Fundacja Biuro Służby Krajowej AA oferuje wiele pozycji wydawniczych . Wśród nich 
znajdziemy między innymi :  
 
Książka „Anonimowi Alkoholicy” – Podstawowy tekst programu AA zdrowienia z 
alkoholizmu, którego posłanie zostało niezmienione od prawie siedemdziesięciu lat. Od 
chwili, gdy ukazało się pierwsze wydanie książki w 1939 roku program w niej zawarty 
pomógł milionom mężczyzn i kobiet na całym świecie powracać do zdrowia i godnie żyć. 
Od tytułu tej książki, zwanej także Wielką Księgą, wzięła nazwę Wspólnota Anonimowych 
Alkoholików. W tym wydaniu zamieszczono 7 historii osobistych polskich AA ukazujących 
proces zdrowienia, czyli rozwoju duchowego w oparciu o program 12 Kroków AA. 
 
Książka „Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji” Zbiór zasad duchowych, które 
stosowane jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu na 
chorobę alkoholową, by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem. 
Program 12 Kroków Anonimowych Alkoholików znajduje zastosowanie także w 
codziennym życiu poza Wspólnotą AA . Dwanaście Tradycji określa sposoby, dzięki którym 
AA utrzymuje jedność wewnętrzną oraz kształtuje swoje stosunki ze światem. 
Książka : „Życie w trzeźwości” Co robią Anonimowi Alkoholicy, żeby nie pić. Praktyczne 
sposoby, jak żyć w trzeźwości godzina po godzinie, dzień po dniu, łatwe do realizacji w 
domu, pracy czy na spotkaniach towarzyskich. 
 
Książka „ Codzienne refleksje” Refleksje u czestników AA dla uczestników AA. 
Następujące po cytatach z literatury AA refleksje są przemyśleniami poszczególnych 
uczestników AA i każda z nich dotyczy kwestii poruszanej w danym cytacie. Z pewnością 
w każdej z codziennych refleksji znajdziemy myśl, która będzie prowadzić nas przez 
najbliższą dobę i dzięki której będziemy trwać w trzeźwości 'jeden dzień na raz'. Czytanie 
'Codziennych refleksji' na mityngach może być pomocne w codziennym stosowaniu 
programu 12 Kroków i 12 Tradycji. 
 
Broszury i ulotki :  
„Czy AA jest dla mnie?” „Czy AA może ci pomóc?” - 12 pytań, na które odpowiadając 
uczciwie możesz przekonać się czy masz problem z alkoholem i zdecydować czy chcesz 
przystąpić do AA. 
 
„Artykuł Jacka Aleksandra” Dzięki temu artykułowi, który został opublikowany w 1941 
roku tysiące osób po raz pierwszy dowiedziało się czym jest i jak pomaga osiągnąć 
trzeźwość Wspólnota Anonimowych Alkoholików. Liczne przykłady zmagania się z chorobą 
alkoholową i osiągania trzeźwości dzięki praktykowaniu programu zdrowienia AA 
sprawiają, iż jest to niezwykle pasjonująca i pożyteczna lektura. 
 
„Jak AA współpracują z profesjonalistami?”, „Duchowni pytają o AA” – pytania i 
odpowiedzi dotyczące współpracy z profesjonalistami związane z najczęściej 
pojawiającymi się wątpliwościami. 
 
„AA dla kobiet”, „Młodzi i AA” „Posłanie do nastolatków”, „Dla uczestników AA leki 
i narkotyki” – spisane doświadczenia członków wspólnoty skierowane do konkretnych 
grup ludzi. 
 
„Przesłanie do więźnia”, książki „AA w zakładach karnych”, „Więzień do więźnia” - 
Doświadczenia osób, które trafiły do więzienia za przestępstwa popełnione pod wpływem 



alkoholu i tam trafiły do AA, gdzie otrzymały szanse na nowe życie . Także krótki opis 
Programu AA zdrowienia z alkoholizmu i kilka historii osobistych a także informacje Jak 
założyć i jak ma funkcjonować grupa AA w zakładzie karnym. 
 
„Czy w twoim życiu jest alkoholik?” - Publikacja ta oparta jest na doświadczeniach 
osób, które wiedzą co oznacza życie z osobą uzależnioną od alkoholu. Wyjaśnia jak 
znajomość programu AA może być pomocna rodzinie, przyjaciołom i wszystkim bliskim 
alkoholika. 
 
„Informator o wspólnocie AA” - podstawowe informacje o Wspólnocie Anonimowych 
Alkoholików. Prezentujemy tu program zdrowienia, nazywany przez nas Programem 
Dwunastu Kroków, zasady funkcjonowania Wspólnoty AA, dane kontaktowe, miejsca 
zaopatrzenia się w literaturę AA oraz krótki rys historyczny Wspólnoty, która istnieje w 
około 180 krajach świata. 
 
Biuletyn informacyjny „Wieści z AA” – kwartalnik rozsyłany drogą elektroniczną, 
przeznaczony głownie dla osób zawodowo zajmujących się problematyką choroby 
alkoholowej, oraz dla pozostałych osób zainteresowanych działalnością wspólnoty AA w 
Polsce. Kontakt z redakcją : wiesci@aa.org.pl 

Powyższe zestawienie zawiera tylko cześć pozycji literatury AA. Zapraszamy do 
zapoznania się z pełna ofertą wydawniczą wspólnoty : http://sklep.aa.org.pl/ 
Większość literatury można nabyć także podczas spotkań grup AA. 
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VII.  Dwanaście Kroków AA 

 

 
Krok Pierwszy 

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się 
niekierowalne. 
 
Krok Drugi 
Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. 
 
Krok Trzeci 
Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go 
rozumieliśmy. 
 
Krok Czwarty 

Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną. 
 
Krok Piaty 

Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. 
 
Krok Szósty 

Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru. 
 
Krok Siódmy 

Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. 
 
Krok Ósmy 

Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić 
im wszystkim. 
 
Krok Dziewiąty 

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych 
przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. 
 
Krok Dziesiąty 

Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych 
błędów. 
 
Krok Jedenasty 

Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, 
tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do 
jej spełnienia. 
 
Krok Dwunasty 

Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym 
alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. 
 
 

 

 



VIII.  Dwanaście Tradycji AA 
 

Tradycja Pierwsza 

Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót do zdrowia 
każdego z nas zależy od jedności AA. 
 
Tradycja Druga 

Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg, tak jak 
może On wyrażać Siebie w naszym grupowym sumieniu. Nasi liderzy są tylko zaufanymi 
sługami; oni nie rządzą. 
 
Tradycja Trzecia 

Jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia. 
 
Tradycja Czwarta 

Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które 
dotyczą innych grup lub AA jako całości. 
 
Tradycja Piąta 

Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze 
cierpi. 
 
Tradycja Szósta 

Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym 
pokrewnym ośrodkom ani zewnętrznym przedsięwzięciom, ażeby problemy związane z 
finansami, majątkiem lub prestiżem nie odrywały nas od głównego celu. 
 
Tradycja Siódma 

Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z 
zewnątrz. 
 
Tradycja Ósma 

Wspólnota Anonimowych Alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz 
nasze biura służb mogą zatrudniać niezbędnych pracowników. 
 
Tradycja Dziewiąta 

AA, jako takie, nie powinno nigdy stać się organizacją, ale możemy tworzyć zespoły i 
komisje bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą. 
 
Tradycja Dziesiąta 

Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, 
ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki. 
 
Tradycja Jedenasta 

Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; 
musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu. 
 
Tradycja Dwunasta 

Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając 
nam zawsze, że zasady są ważniejsze od osobowości. 

 



 

 

Deklaracja odpowiedzialności 

,,Gdy ktokolwiek gdziekolwiek potrzebuje pomocy, chcę by napotkał 
wyciągniętą ku niemu pomocną dłoń AA i za to jestem 

odpowiedzialny''. 

 
 
 
 
 

 

 

Infolinia AA : 801 033 242 


