
Wnioski z Regionów:  
 

Wniosek 6: skierowany do Służb Światowych żeby utworzyły plan projektu na Konferencje 
Służb Światowych 2022 o stworzeniu nowego Przewodnika do Kroków dla członków 
którzy pracowali na wcześniejszym wydaniu  i chcieliby rozwijać się w zdrowieniu.  
 
Intencja: Stworzyć nowa literaturę dla członków żeby kontunuowali swój process 
zdrowienia, mogli sie rozwijać i przekazywać to dalej.  
Wnioskodawca: Region Norwegii 
Wpływ na finanse: minimalny koszt stworzenia planu. Koszt dla NAWS będzie zawieral sie w 
projekcie jesli WSC zaadoptuje i okresli plan jako priorytetowy.  
Uzasadnienie Regionu: Wspólnota ma 60 lat. Oldtimerzy i inni ktorzy przeszli przez kroki 
kilka razy mogliby chcieć swieższego spojrzenia na kroki ponieważ jest to niekończacy sie 
process, niezależnie od czasu czystości. Jest ważnym żeby członkowie byli zainspirowani 
ciagłym niesieniem posłania zdrowienia do uzależnionych podażajac za ich krokami.  
Faktem jest że wielu członkow z dluższym stażem czystości opuszcza wspólnotę. Nowy 
Przewodnik do Krokow ma inspirować oldtimerow żeby pozostali we Wspolnocie. Jest to 
Program 12 Krokow i powinnismy skupiac sie na tym jak umożliwic wzrost i rozwój naszej 
wspólnoty a literatura jest dobra droga do tego.  
Odpowiedź Służb Światowych: Przychylamy sie do pracy która wspomoże wzrost 
Wspólnoty i osobiste zdrowienie członkow. Nasz Program jest Programem 12 Kroków i 
materiał który zachęci członków do pracy nad Krokami nie moze być rzecza zła. Wyzwaniem 
jest tylko to że ta pozycja nie jest jedyna ważna pozycja do pracy nad Programem 
wspominanym w CAR  i tak jak wspominaliśmy we wstępie do wniosków regionalnych. 
Jedyna wada do stworzenia planów jest to, że pomysły na wnioski sa przedstawiane 
oddzielnie od siebie. Dla lepszego zrozumienia naszego podejścia do priorytetyzowania, 
znajdziecie w powyższym wstępie i w uzasadnieniu do ankiet na stronie 241  
Wpływ na zasady: żaden 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Na stronie 24 jest link do 4 ankiet. które sa jeszcze tłumaczone i zawieraja: propozycje 
nowej literatury, korekty literatury która już mamy, materialy do służby, tematy kwestii 
dyskusyjnych.  
 



WNIOSKI NA KONFERENCJĘ ŚWIATOWA W SKRÓCIE:  
 

1. Wnioskodawca: Służby Światowe  
Zaaprobowanie Długoterminowych Celów Służb Światowych, które są podstawą 
Planowania Strategicznego Służb Światowych NA.  
 

TAK, NIE (zaznaczyć właściwe)  
 

2. Wnioskodawca: Służby Światowe 
Zaaprobowanie ulotki IP” Zdrowie Psychiczne w Procesie Zdrowienia” jako zaaprobowana 
literatura wspólnoty. 

TAK, NIE (zaznaczyć właściwe)  
 

3. Wnioskodawca: Służby Światowe  
Zaaprobowanie zmian w FIPT (Powierzona intelektualna Własność Wspólnoty*)  

• Zmiany lustracyjne oddające treść dyskusyjną Konferencji Światowej 2018 i 
wyjaśnienie, że tylko Światowa Konferencja Służb może występować w 
imieniu świadczeniobiorcy, czyli NA jako całości  

• Różne poprawki ujednolicające: 
o Zmiana opisu na s. 11 z „WSC Boards and Committees” (komitety i 

komisje Konferencji Służb Światowych) na „World Board” (Komisję 
Światową).  

o Dwie edycje „Sekcji 12: Obowiązki Powiernika dot. Raportowania” – 
zmiana „rok kalendarzowy” na „rok fiskalny” i dodanie słowa 
„niezależny” do opisu rocznego audytu. 

o Zmiana z „reprezentantów” na „delegatów” na s. 24 w „Uwagach dla 
Czytelnika” 

o Korekta gramatyczna przez dodanie przyimka „the” na tej samej 
stronie oraz inne korekty na s. 15 i 31 

o Zmiana sposobu w jaki opisana jest „Klauzula Audytu” na s. 37 „Uwag 
dla Czytelnika”. 

o TAK, NIE (zaznaczyć właściwe 
 

4. Wnioskodawca: Służby Światowe.  
Zaaprobowanie zmian w Biuletynie 1, który był napisany jeszcze raz. 
Podsumowanie proponowanych zmian w Biuletynie 1: 

• Wymagane będzie zezwolenie na przedruk przez grupy książek z naszej 
literatury  
(obecnie grupa może je drukować pod pewnymi warunkami, po zmianach bez 
zgody mogłaby drukować jedynie ulotki, ale nie książki*) 

• Dodane zostały obecnie obowiązujące wytyczne, które wcześniej nie były 
jasno wyrażone w biuletynie. Grupy mogą reprodukować wyłącznie obecnie 
zaaprobowane wersje literatury, ponieważ NAWS jest autoryzowany jedynie 
do publikacji i dystrybucji tylko tych wersji; zgoda na powielanie nie dotyczy 
ponadto wersji elektronicznych ani internetowych literatury. 

• Wstęp został napisany na nowo a sekcja dot. praw autorskich została 
przesunięta przed sekcję dot. symboli. 



• Zasugerowanych zostało trochę korekt stylistycznych, np. używanie terminu 
„zasady” („policy”) w całym dokumencie zamiast przemiennie „zasad” 
(„policy”) i „wytycznych” („guidelines”) 
 

TAK, NIE (zaznaczyć właściwe)  
 

5. Wnioskodawca: Służby Światowe  
Zgoda na rozpoczęcie ustanowionego procesu przeglądu Powierzonej Własności 
intelektualnej Wspólnoty w cyklu 2020-2022.  
Powierzone instrumenty mogą zostać zmienione tylko pod następującymi 
warunkami: 
1.Każdy proponowany wniosek do zmian w Powierzonym Instrumencie musi 
otrzymać akceptację większości Delegatów Regionalnych na Konferencji Służb 
Światowych.  
2. Kiedy wniosek otrzyma taką zgodę, proponowane zmiany będą udostępnione do 
wglądu i poprawek przez 6 miesięcy, po którym to zmiany te zostaną 
zaprezentowane w raporcie CAR -raporcie przygotowującym do Konferencji  
do zaadaptowania.  
3.Wniosek do zaadaptowania jakiejkolwiek proponowanej zmiany Powierzonego 
Instrumentu będzie wymagał głosów na „tak” od dwóch-trzecich delegatów, którzy 
będą zarejestrowani jako jako obecni uczestnicy Konferencji Światowej i uprzednim 
sprawdzeniu czy są obecni w sali tuż przed samym głosowaniem.  
 

TAK, NIE (zaznaczyć właściwe)  
 

6. Wnioskodawca: Region Norweski  
Skierowany do Służb Światowych, żeby utworzyły plan projektu na Konferencje 
Służb Światowych 2022 o stworzeniu nowego Przewodnika do Kroków, dla 
członków którzy pracowali na wcześniejszym wydaniu i chcieliby rozwijać się w 
zdrowieniu.  

TAK, NIE (zaznaczyć właściwe)  
 

7. Wnioskodawca: Region Baja Son J 
Skierowany do Służb Światowych, żeby opracowały plan projektu do rozpatrzenia na 
Konferencji Światowej 2022, tzn. stworzyły książeczkę do pracy nad pytaniami z z tym 
że każde pytanie wywodziłoby się z jednego zdania w Tekście Podstawowym z 
rozdziału “Jak to działa”.                                                                                    
                                                                                                      TAK, NIE (zaznaczyć właściwe)                                                                                                                                                                                 

 
 

8. Wnioskodawca: Region Argentyny 
Skierowany do Służb Światowych, żeby opracowały plan projektu do rozpatrzenia na 
Konferencji Światowej 2022, tzn. ulotki IP do codziennej listy wdzięczności.  

 
TAK, NIE (zaznaczyć właściwe)  

 
9. Wnioskodawca: Region Iranu.  



Skierowany do Służb Światowych, żeby opracowały plan projektu do rozpatrzenia na 
Konferencji Światowej 2022, tj. stworzenia nowej ulotki dla kobiet w zdrowieniu. 
 

                                                                                           TAK, NIE (zaznaczyć właściwe)  
 

10. Wnioskodawca: Forum Zony Ameryki Łacińskiej.  
Skierowany do Służb Światowych, żeby opracowały plan projektu do rozpatrzenia na 
Konferencji Światowej 2022, tj.  stworzyć przewodnik do mitingów online.  

TAK, NIE (zaznaczyć właściwe) 
 

11. Wnioskodawca: Region Karoliny: 
Skierowany do Służb Światowych, żeby opracowały plan projektu do rozpatrzenia 
na Konferencji Światowej 2022,tj.opracować ulotkę która wytłumaczy co oznacza: 
“nie podlegamy niczyjej kontroli” 

TAK, NIE (zaznaczyć właściwe) 
 

12. Wnioskodawca: Region Południowej Karoliny  
Skierowany do Służb Światowych, żeby opracowały plan projektu do rozpatrzenia 
na Konferencji Światowej 2022, tj. utworzyć w języku hiszpańskim-Tekst 
Podstawowy, Przewodnik do Pracy nad Krokami “To działa”, w formacie audio.  
                                                                                                TAK, NIE (zaznaczyć właściwe) 

 
13. Wnioskodawca: Regiony Szwecji i Australii 

Skierowany do Służb Światowych, żeby opracowały plan projektu do rozpatrzenia 
na Konferencji Światowej 2022, tj. rozpatrzenie możliwości zmian i/lub 
dodatkowych sformułowań w literaturze NA ze specyficznego języka płci na 
neutralny język.  
                                                                                           TAK, NIE (zaznaczyć właściwe) 

 
14. Wnioskodawca: (Inland) Region Kalifornii  

Skierowany do Służb Światowych, żeby opracowały plan projektu do rozpatrzenia 
na Konferencji Światowej 2022, tj. odroczenie na 8 lat tworzenie nowej angielskiej 
literatury po Konferencji od 2020 do 2028, wyłączając projekty literatury, które są 
już w toku.  

TAK, NIE (zaznaczyć właściwe) 
 
 
 

15. Wnioskodawca: Region Argentyny 
Zlecić Służbom Światowym, żeby stworzyły plan projektu na Konferencję Światową 
o produkcji informacyjnego filmu o NA, dla komitetów Public Relations (u nas 
Informacji Publicznej*) i opublikowaniu go online, zaaprobowanego przez NAWS, 
gdzie będzie po krótce wytłumaczone: 
1. Kim są Anonimowi Narkomani 
2. Jak to działa 
3. Jak skontaktować się z NA 



TAK, NIE (zaznaczyć właściwe) 
 

16. Wnioskodawca: Służebni i Region Południowej Kalifornii. 
Jeśli jakikolwiek wniosek lub propozycja w treści i zamiarze był wysłany i nie udało 
mu się uzyskać consensus lub nie został przyjęty przez dwie kolejne Konferencje 
Światowe, -wtedy wcześniejsza treści i zamiar może nie być sugerowany 
Wspólnocie w raporcie przygotowującym do konferencji (raporcie CAR), 
zatwierdzonym planie konferencyjnym (planie CAT) lub na Światowej Konferencji 
Służb przez jeden cały cykl konferencyjny. 
 

TAK, NIE (zaznaczyć właściwe 
 


