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rozstrzygane w Biuletynie #5 o Własności
Intelektualnej.
Używanie przez grupy NA
Wytyczne te określają prawidłowe używanie logo
NA i literatury zdrowieniowej przez grupy NA.
Określają one także kryteria, które mogą być użyte
przez grupy, po to by uniknąć niewłaściwego
używania. Opis grupy NA - jej natury, funkcji i roli
we wspólnocie NA znaleźć można w aktualnych
książeczkach. Zachęcamy do zajrzenia w rozdziały
z opisami grup przed podjęciem próby skorzystania
z wytycznych opisanych poniżej.
Używanie przez służby i komitety
Służby i komitety powołane bezpośrednio lub
pośrednio przez grupy NA mogą używać logo NA i
literatury zdrowieniowej w sposób określony w
Wytycznych -tak długo, dopóki są w rejestrze Służb
Światowych NA.
Używanie przez indywidualnych członków NA i
inne osoby
Wytyczne z tego lub innych Biuletynów
dotyczących Intelektualnej Własności nie dają
indywidualnym członkom lub osobom spoza NA
pozwolenia na używanie znaków zastrzeżonych
NA ani Własności Intelektualnej. |Zarówno
indywidualni członkowie NA jak i inne osoby, które
chciałyby użyć znaków zastrzeżonych NA lub
kopiować chronioną prawami autorskimi literaturę
zdrowieniową powinni napisać bezpośrednio do
Służb Światowych NA.

Intelektualna Własność NA na użytek
wewnętrzny wspólnoty
Oświadczenie dotyczące wytycznych wspólnoty
NA w zakresie przedruków chronionej prawem
autorskim literatury zdrowieniowej NA, oraz
używania naszych zarejestrowanych znaków NA
i logo przez grupy NA, służebnych i komitety.
Biuletyn #1 na temat Intelektualnej Własności NA był
zaaprobowany
przez
Wspólnotę
Anonimowych
Narkomanów jako przekazany z grup głos, wyrażony
przez ich przedstawicieli na Konferencji Służb
Światowych w dniu 27 kwietnia 1993 roku, stosowany od
1 maja 1993. Miał naniesione poprawki na Światowej
Konferencji Służb w latach 1997 i 1998. Biuletyn ten
zastępuje wszystkie wcześniejsze Biuletyny i wytyczne
typowe dla używania chronionej prawem literatury,
zarejestrowanych znaków i logo przez grupy NA, służby
i komitety.
Powierzona Intelektualna Własność Wspólnoty
(FIPT) określa w szczegółach w jaki sposób imię NA,
znaki zastrzeżone i literatura zdrowieniowa są
strzeżone i zarządzane przez Służby Światowe, Inc.
NA (NAWS). Obejmuje to imię NA, znaki
zarejestrowane i literaturę zdrowieniową we
wszystkich formach, włączając w to tłumaczenia,
wszystkie media, zarówno drukowane jak i
elektroniczne jak i te które powstaną w
przyszłości. Dodatkowe wskazówki, zawarte w
tym i innych Biuletynach o Intelektualnej Własności
na użytek Własności Intelektualnych NA przez
wspólnotę znajdują się w dodatku dokumentu FIPT.
Wskazówki te częściowo wynikają z natury prawnej
a częściowo z natury NA. Podążając za tymi
prostymi zasadami, wspólnota przyczynia się do
zapewnienia, że imię NA, znaki zastrzeżone i
literatura zdrowieniowa będzie zawsze dostępna do
wypełniania naszego podstawowego celu.
Wszystkie sprawy, które nie zostały opisane w
Biuletynie o Własności Intelektualnej będą
rozpatrywane w kontekście Powierzonej Własności
Intelektualnej Wspólnoty. Jakiekolwiek pytania lub
obawy związane z biuletynem powinny być
kierowane do Biura Służb Światowych NA.
Biuletyn ten odzwierciedla zasady dotyczące
używania
Intelektualnej
Własności
przez
Wspólnotę NA. Używanie znaków i literatury
zdrowieniowej
jest
objęte
procedurą
do
zastosowania zgodnie z tymi Wytycznymi.
Używanie
niezgodne
z
Wytycznymi
jest
niewłaściwe. Spory dotyczące użytkowania są

WYTYCZNE DO UŻYWANIA SYMBOLI NA
Część z zarejestrowanych Logo wspólnoty dotyczą
samej nazwy "Narcotics Anonymous", stylizowane
inicjały NA, diament w okręgu, oryginalne logo
grupy i "znaczek pocztowy PR" - wszystkie
pokazane poniżej:
Narcotics
Anonymous®
®

.

®

Wytyczne do używania
Użycie logo Anonimowych Narkomanów powinno
zawsze odzwierciedlać powagę naszego głównego
celu
i
naszego
duchowego
fundamentu
anonimowości. Nazwa lub symbole Anonimowych
Narkomanów nie powinny być użyte przez grupę,
przez służby ani komitety w żaden sposób, który
mógłby pociągać za sobą odpowiedzialność prawną
lub finansową, ponoszoną przez tę lub inną część
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struktur
wspólnoty
albo
zewnętrzne
przedsięwzięcia.
Znaki Anonimowych Narkomanów nie powinny
być wykorzystywane w żaden sposób, który
służyłby poparciu, finansowaniu, promowaniu lub
powiązaniu wspólnoty NA z jakimkolwiek
przedsięwzięciem zewnętrznym.
Znaki Anonimowych Narkomanów nie powinny
być wykorzystywane w hasłach, sloganach
reklamowych lub tematach przewodnich ani
żadnych powiązanych materiałach organów
ścigania, instytucji prawnych, politycznych,
medycznych i religijnych.
Znaki Anonimowych Narkomanów nie powinny
być wykorzystywane ani prezentowane w żaden
sposób, który mógłby obrażać lub lekceważyć
uczucia/przekonania innych organizacji, grup lub
NA jako całości.
Znaki Anonimowych Narkomanów nie powinny
być wykorzystywane w żaden sposób, który
mógłby uwikłać nas w publiczne polemiki.
Znaki Anonimowych Narkomanów nie powinno
być wykorzystywane w lokalnej literaturze
Rozwoju Wspólnoty (FD).
Znak “Zaaprobowane przez Wspólnotę NA”
(“NA Fellowship Approved” )
Znak “NA Fellowship Approved” jest używany do
zaznaczenia, że określona część literatury jest
zaaprobowana przez Wspólnotę Anonimowych
Narkomanów głosem grup, wyrażonych poprzez
ich delegatów regionalnych na Konferencji Służb
Światowych. Znak “NA Fellowship Approved” nie
może być użyty do żadnych innych materiałów.

autorskie, w tym oryginalny rendering. W ten
sposób zapewniamy, że ani logo NA, ani żadna
grafika stworzona na potrzeby wspólnoty nie
będzie mogła później zostać wykorzystana na
korzyść osoby prywatnej lub przedsięwzięcia spoza
wspólnoty.
WYTYCZNE DOTYCZĄCE POWIELANIA
LITERATURY ZDROWIENIOWEJ
Służby Światowe NA (NA World Services) działają
jako wydawca całej literatury zatwierdzonej przez
Wspólnotę̨ NA. W związku z tym powierzono im
obowiązek ochrony praw autorskich do tych dóbr w
imieniu wspólnoty. To gwarantuje, że przesłanie
wspólnoty przedstawione w naszych książkach i
broszurach nie zostanie naruszone.
Służby Światowe Anonimowych Narkomanów
są w dużej mierze zależne od dochodów
generowanych
ze
sprzedaży
literatury
zdrowieniowej NA. Dochód ten służy pokryciu
kosztów publikacji, a także wydatków związanych
z działaniami służb jak i postanowień Konferencji
Służb Światowych i wspólnoty NA w ogóle. Duża
część dochodów NA World Services pochodzi od
grup NA, które kupują literaturę na temat
zdrowienia w celu dystrybucji na swoich
mityngach. Wiele grup uważa zakup literatury
zatwierdzonej przez NA Fellowship za jeden ze
sposobów, w jaki przyczyniają się do jedności i
wzrostu NA jako całości.
Wykorzystanie przez Grupy NA
Zgodnie z ogólną̨ zasadą nikt nie powinien powielać
literatury, zatwierdzonej przez Wspólnotę NA, bez
uprzedniej pisemnej zgody Służb Światowych
Anonimowych Narkomanów. Jednak, biorąc pod
uwagę charakter naszej wspólnoty, nasze
doświadczenie wskazuje, że grupy NA i tylko grupy
NA powinny mieć w niektórych przypadkach
uprawnienia do powielania zatwierdzonej przez
wspólnotę literatury, dotyczącej zdrowienia.
Przygotowując się do odtworzenia literatury
zatwierdzonej przez Wspolnotę NA, grupy NA
powinny omówić Czwartą Tradycję i przestrzegać
wszystkich tych ogólnych wytycznych:
1. Grupa NA może powielać tylko literaturę
“Zaaprobowaną przez Wspólnotę” i tylko
wtedy, gdy jest wyraźna potrzeba, by tak
zrobić.
2. Zaaprobowana przez Wspólnotę NA literatura,
powielona przez grupę NA, powinna być
dystrybuowana wyłącznie w obrębie tej grupy.
Tego typu materiały powinny być rozdawane za
darmo, nie powinny być nigdy rozprowadzane,
by generować dochód.
3. Tekst książek i broszur, zatwierdzonych przez
NA i powielanych przez grupę NA nie

Oznaczenia znaków zastrzeżonych
Wielka litera “R” albo “TM” powinna być
umieszczona w środku małego okręgu, po prawej
stronie każdego logo (znaku) NA, zawsze kiedy
logo jest użyte. W ten sposób zaznaczamy, że Logo
NA jest znakiem legalnie posiadanym albo
zarejestrowanym. To jedyny sposób, w jaki
pomagamy wspólnocie chronić jej prawa do jej
logo/znaku.
Ochrona prac artystycznych
Ilekroć grupa NA, biuro lub komitet NA ma
wykonawcę, który tworzy autorskie dzieła sztuki,
rysunki, projekty lub ekrany, przy użyciu
dowolnego logo/znaku NA, organ NA powinien
zawsze mieć pewność, że artysta podpisze
dokument oddający organowi NA swoje prawa
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powinien być w żaden sposób zmieniany ani
modyfikowany.
4. Prawa autorskie do reprodukowanej /
powielanej pozycji powinny być wyraźnie
widoczne w następujący sposób: „Copyright ©
[rok pierwszej publikacji], Narcotics
Anonymous World Services, Inc. Przedruk za
zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone."
Wykorzystanie przez Biura Służb i Komitety
Zarejestrowane Biura Służb NA i komitety, które
chcą zacytować lub przedrukować części literatury
zatwierdzonej przez Wspólnotę NA, powinny
zawsze zawierać odpowiedni zapis lub przypis,
identyfikujący
pochodzenie
cytatu
lub
przedrukowanej części, z której chcą skorzystać.
Ogólnie rzecz biorąc, długość przedruku lub cytatu
nie powinna przekraczać 25% oryginalnej części. W
przypadku książek NA, przedruki lub cytaty nie
powinny przekraczać 25% jednego rozdziału lub
sekcji. W przypadku artykułu z magazynu NA Way
można wykorzystać cały materiał, jeśli źródło jest w
pełni cytowane.

Korzystanie z nazwy NA, symboli lub literatury
zdrowieniowej w celach niewymienionych w
Biuletynie Własności Intelektualnej jest zastrzeżone
dla NAWS Inc. Korzystanie w celach w nim
wymienionych nie nadaje używającemu żadnych
innych praw do jakiegokolwiek symbolu
Wspólnoty, z jakichkolwiek względów takich jak
interpretacja przepisów, faktów lub prawa
własności.

Dokument ten określony znany pod nazwą Powierzona Intelektualna Własność Wspólnoty, Zasady Operacyjne, Artykuł V, Sekcja 1. Został on
zaaprobowany przez Wspólnotę Anonimowych Narkomanów w głosie wyrażonym przez jej grupy poprzez ich regionalnych służebnych
reprezentantów na Konferencji Służb Światowych działających jako Powiernik Wspólnoty IP Trust 27 kwietnia 1993, i poprawiony przez
delegatów regionalnych na Konferencji Światowej w dniu 30 kwietnia 1997 i 27 kwietnia 1998. Zmieniony może zostać tylko przez Powiernika.
Aby się zarejestrować lub uzyskać więcej informacji należy się skontaktować ze Służbami Światowymi NA,
PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409 USA, Tel: (818) 773-9999, Website: www.na.org.
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