
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siennicy 

Urząd Gminy w Siennicy 05-332 Siennica ul. Mińska 33 

tel.:  25 757 20 20 w. 23 

 

 Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), należy w szczególności: 

• Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu oraz opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

• Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie : liczby punktów 

sprzedaży oraz zasad ich usytuowania; 

• Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

• Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia 

współuzależnienia; 

• Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z gminnego programu 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Procedura podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego : 

• Pisemny wniosek o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez osobę 

uzależnioną od alkoholu. (Wniosek może złożyć każdy – członek rodziny,  instytucja (GOPS, szkoła, zakład pracy, Prokuratura, Policja); 

• Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzają rozmowę z osobą zgłaszającą wniosek oraz 

zbierają informacje w środowisku na temat osoby uzależnionej; 

• Po zgromadzeniu informacji Komisja wzywa osobę, której dotyczy wniosek na rozmowę motywacyjną. Jeżeli wszystkie źródła 

potwierdzają występowanie problemu alkoholowego, a osoba nie wyrazi chęci dobrowolnego podjęcia leczenia, sprawa kierowana jest do 

Sądu Rejonowego; 

• Sąd po przebadaniu  przez biegłych sądowych osoby uzależnionej rozpatruje wniosek, wydając postanowienie w przedmiocie 

uzależnienia.  



  Instytucje pomocowe: 

Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia SP ZOZ 

ul. Kościuszki 9,  
05-300 Mińsk Mazowiecki 
IV piętro, pokój nr 418 
Tel.: 25 506 53 57 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. uzależnień: 

siedziba Punktu znajduje się: 
ul. Konstytucji 3-go Maja 16, 
05-300 Mińsk Mazowiecki  

Dyżury specjalistów: 

Psycholog - czwartek w godz. 19:00-20:00 

• Terapeuta uzależnień - środa w godz. 17:00-19:00 
• Policjant - poniedziałek w godz. 16:00-18:00 
• Prawnik:  

> poniedziałek w godz. 14:00-16:00, 
> wtorek i środa w godz. 16:00-18:00, 
> czwartek w godz. 15:00-17:00,  
> piątek w godz. 16:00-18:00 

tel:252050620532057


• Doradca ds. rodziny - środa: 16:00 - 18:00,  
• Doradca ds. osób niepełnosprawnych – wtorek: 16,00 – 18,00 

 

Grupa AA – spotkania w każdą niedzielę ok. godz. 18.30   sala katechetyczna w Kościele św. Stanisława 
BP w Siennicy ul. Mińska 34 

 

Ogólnopolskie Telefony Zaufania 

 

116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 
Jeśli masz problem, nie masz z kim porozmawiać, jest Ci źle - zadzwoń 

 Od 1 stycznia 2018 roku jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 2.00 w nocy, wiadomość przez 

stronę www.116111.pl możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 
111 jest całkowicie bezpłatna. 

Pomoc dla dzieci i młodzieży. 

 

+48 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 

Jeśli masz kłopoty lub trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc, zagrożenia związane z 
nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i 

tel:1162111
http://www.116111.pl/
tel:+48800100100


obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania – zadzwoń do nas. 

Terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielą Ci konsultacji bezpłatnie i anonimowo. Telefon 
dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 15:00.  

Pomoc dla dorosłych w sprawach dzieci 

 

+48 800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

Jeśli nie wiesz gdzie szukać pomocy lub  gdzie zgłaszać sytuacje które według ciebie są niesprawiedliwe 
zadzwoń pod numer telefonu Rzecznika Praw Dziecka. 
Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00 (połączenie 
bezpłatne). Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – 
konsultanci do Ciebie oddzwonią. 
 
Pomoc dla dzieci i dorosłych. 

 

116 000 - Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka. Telefon 116 000 jest skierowany 
do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które 
mogą pomóc w ich odnalezieniu. Telefon 116 000 jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 
(połączenie bezpłatne). 

www.zaginieni.pl 

 
 

tel:+48800121212
tel:116000
http://www.zaginieni.pl/


Pomoc dla dzieci i dorosłych. 

 

+48 800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 
Jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża możesz zgłosić się  i opowiedzieć specjalistom o 
swojej sytuacji. Pomoc jest bezpłatna i dostępna przez całą dobę. 

http://www.niebieskalinia.org/ 
 
Pomoc dla dzieci i dorosłych. 

 

+48 800 676 676 - Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich 

Doświadczeni prawnicy starają się udzielić niezbędnych informacji bądź kierują sprawę do właściwej 
instytucji. Telefon jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 
16.00 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych). 
 
Pomoc dla dorosłych. 

 

116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 
 Jeśli jesteś osobą dorosłą i przeżywasz trudności osobiste, nie potrafisz poradzić sobie ze swoimi 
zmartwieniami, możesz szukać pomocy  od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 22.00 (połączenie 
bezpłatne). 

http://116123.edu.pl/ 

tel:+48800120002
http://www.niebieskalinia.org/
tel:+48800676676
tel:116123
http://116123.edu.pl/


Pomoc dla dorosłych. 

 

+48 800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
Można tu uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji 
na temat procedury "Niebieskiej Karty". Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 
15.30 (połączenie bezpłatne). 

Pomoc dla dzieci i dorosłych. 

 

+48 801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”  

Jeśli masz problemy z narkotykami, używasz ich, jesteś uzależniony lub martwisz się o kogoś z Twojego 
otoczenia – zadzwoń. Uzyskasz fachową poradę i inne ważne informacje. Telefon jest czynny codziennie w 
godzinach od 16.00 do 21.00. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia. 

Pomoc dla dzieci i dorosłych. 

 

+48 801 889 880 - Telefon Zaufania "Uzależnienia behawioralne" 

Z telefonu mogą korzystać wszystkie osoby, które mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Infolinia  

jest czynna codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzwoniąc płacisz 

tylko za pierwszy impuls połączenia. 

www.uzaleznieniabehawioralne.pl 

tel:+48800120226
tel:+48801199990
tel:+48801889880
http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/


 

+48 22 635 93 92 - Telefon grupy edukatorów seksualnych "PONTON" 
Możesz tam dzwonić raz w tygodniu, w piątek w godzinach 16:00-20:00 wolontariusze - edukatorzy seksualni 
Grupy "Ponton" odpowiadają na wasze pytania związane z seksualnością, dojrzewaniem, antykoncepcją itp. 
Opłata za połączenie z numerem zgodnie z cennikiem operatora. 

www.ponton.org.pl 

Pomoc dla młodzieży. 

 

+48 800 70 22 22 - Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego 

Całodobowa i bezpłatna pomoc psychologiczna przez telefon, email i czat. Specjaliści  udzielają porad i 
kierują osoby dzwoniące lub piszące do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. 

https://liniawsparcia.pl/ 

 

+48 800 108 108 - Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich 
 
Możesz dzwonić w dni powszednie od 14:00 do 20:00. Linia 800 108 108 adresowana jest do wszystkich 
osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, 
otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady. 

Więcej informacji na stronie Fundacji Nagle Sami: http://www.naglesami.org.pl/ 

tel:+48226359392
http://www.ponton.org.pl/
tel:+48800702222
https://liniawsparcia.pl/
tel:+48800108108
http://www.naglesami.org.pl/


Pomoc dla dorosłych. 

  

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 

(dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) 

Telefon Zaufania 116 111 służy pomocą dzieciom i młodzieży. Od 2008 roku prowadzi go Fundacja Dajemy 

Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę: www.fdds.pl. 
Dyżurujący specjaliści pomagają w rozwiązaniu problemów młodych ludzi. 

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ 

ul. Korotyńskiego 13, 
02-121 Warszawa 
Sekretariat czynny: 
8:00-18:00 

Kontakt: 

tel.: 22 824 25 01 

fax: 22 823 96 64 

tel:116111
http://www.fdds.pl/
tel:222082420252001
tel:222082320962064

