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Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 2 grudnia 2018 r.
UCHWAŁA nr 1/12/2018
RADY FUNDACJI
z dnia 2 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków Zarządu Fundacji
Stosownie do § 14 pkt. 2 Statutu Fundacji, Rada Fundacji uchwala, co następuje:
§1
Ogłasza się nabór na członków Zarządu Fundacji na kadencję w latach 2019–2024.
§2
Zobowiązuje się Dyrektora Fundacji do niezwłocznego zamieszczenia na stronach
internetowych Wspólnoty AA w Polsce oraz Fundacji BSK AA, także opublikowania
w najbliższym numerze „Skrytki 243” ogłoszenia o następującej treści:
Rada Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce
ogłasza nabór na członka Zarządu Fundacji
Do zadań Zarządu należy m.in.:
1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji Rady Fundacji;
4. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, po wyrażeniu zgody przez Radę
Fundacji;
5. w ystępowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji oraz o likwidację
Fundacji.
Wymagania:
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność;
• znajomość podstawowych zasad zarządzania i doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;
• znajomość przepisów prawnych związanych z działalnością Fundacji i rozumienie
głównych zasad księgowości;
• umiejętność posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi, korzystania z internetu i dostępu do różnych baz danych;
• identyfikacja z misją i celami Fundacji oraz znajomość programu AA,
• znajomość struktury Wspólnoty AA i jej najważniejszych problemów;
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• umiejętność sprawnego komunikowania się i rozwiązywania problemów, kompleksowego wykorzystania wiedzy i potencjału zarządzanego zespołu;
• postawa pozytywnego myślenia, otwartości i tolerancji, „budowania mostów”
i szukania kompromisowych rozwiązań;
• odpowiedzialność za wykonywaną pracę, obowiązkowość, rzetelność i staranność.

Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w Służbie Krajowej AA.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:
• CV i listu motywacyjnego,
• oświadczenia o niekaralności,
• oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
na adres pocztowy: Fundacja BSK AA w Polsce, ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa
i na adres e-mail: rp@aa.org.pl
w terminie do 20 stycznia 2019 r. z dopiskiem „Nabór na członka Zarządu Fundacji”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 602 700 243.
Rada Fundacji BSK AA w Polsce
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji przez Fundację Biuro Służby Krajowej AA w Polsce, z siedzibą
w Warszawie, ul. Chmielna 20, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.)”.
Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20;
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@aa.org.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. w celu przeprowadzenia naboru na członka Zarządu Fundacji Biuro Służby
Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce;
• Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji procesu
rekrutacji;
• posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody;
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• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkować może zaniechaniem procesu rekrutacyjnego konkursu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Fundacji
            Robert Góra

Sekretarz Rady Fundacji
Sławomir Kobarynka
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RADA POWIERNIKÓW SŁUŻBY KRAJOWEJ AA OGŁASZA KONKURS
NA REDAKTORA NACZELNEGO BIULETYNU „NADZIEJA”.
Termin naboru kandydatów do 31 grudnia 2018 r. Zgłoszenia proszę wysyłać
pisemnie lub mailowo na adres:
Biuro Służby Krajowej AA
Skrytka pocztowa 243
00-950 Warszawa 1
poczty elektronicznej: biuro@aa.org.pl
Wymagania i sposób wyboru Redaktora Naczelnego Biuletynu „Nadzieja” zawarte są w poniższym opracowaniu.
1. Biuletyn „Nadzieja” jest ogólnopolskim pismem dedykowanym niesieniu posłania AA osadzonym w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych, wychowankom Zakładów Poprawczych i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, oraz
osób zainteresowanych treścią wydawanego pisma.
2. Biuletyn „Nadzieja” będzie wydawany jako jako kwartalnik.
3. Opiekę nad Biuletynem powierza się Powierniczemu Zespołowi Literatury.
4. Zasady funkcjonowania biuletynu określa regulamin opracowany przez Biuro
Służby Krajowej AA w porozumieniu z redaktorami biuletynów regionalnych,
biuletynów „Zdrój” i „Nadzieja”, przedstawicieli Komisji Literatury i Publikacji
KSK i Rady Powierników.
5. Powołuje się w strukturze służb Wspólnoty AA redaktora naczelnego biuletynu
„Nadzieja”.
6. Służba redaktora biuletynu „Nadzieja” tak jak i całej redakcji oparta jest na
zasadzie wolontariatu.
7. Kadencja redaktora biuletynu „Nadzieja” trwa trzy lata (tak jak Służby Krajowej) z możliwością przedłużenia o jedną kadencję – do służby powoływany jest
w wyniku konkursu ogłoszonego przez Radę Powierników.
8. Do służby może kandydować każda osoba, będąca członkiem Wspólnoty AA,
chętna do pełnienia służby redaktora na zasadzie wolontariatu, posiadająca
wiedzę wydawniczą, posiadająca znajomość programu AA, znająca literaturę
AA, tematykę biuletynów, posiadająca doświadczenie w niesieniu posłania AA
do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych oraz wiedzę dotyczącą specyfiki
działania tych instytucji.
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SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z 47. KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE
8-10 LISTOPADA 2018 R. „ZASADY PRZED OSOBOWOŚCIAMI”
Przebieg obrad w czwartek, 8 listopada 2018 r.
Przyjazd, zakwaterowanie, rejestracja uczestników i wydanie mandatów. Spotkania robocze Komisji KSK. Spotkanie Rady Powierników z udziałem kandydatów na
Powierników.
Prowadzący 47. Konferencję Służby Krajowej Wiesław powitał wszystkich obecnych
i gości z zagranicy. W duchu jedności i miłości wszyscy podali sobie dłonie, uczcili pamięć tych, którzy odeszli na wieczny mityng, i przywitali się Modlitwą o pogodę ducha.
Rzecznik Rady Powierników i Przewodniczący Rady Fundacji Biura Służby Krajowej AA Robert przywitał wszystkich uczestników Konferencji Służb Krajowych, gości
zagranicznych, którzy przybyli na Konferencję w Polsce, by przyjrzeć się jej obradom
i podzielić się swoim doświadczeniem. Życzył sobie, delegatom i powiernikom dochodzenia do jednomyślności i „pięknego różnienia się”.
Następnie Wiesław odczytał Program 47. KSK. Konferencja jednogłośnie zatwierdziła Program.  
W skład Komisji Liczenia Głosów weszli: Krzysztof – Przewodniczący Komisji, Tomasz –  Zastępca Przewodniczącego, Janusz, Adam oraz inni służebni. W skład Sekretariatu weszli Paweł i Stanisław.
W pierwszym dniu 47. Konferencji wydano 65 mandatów, w tym 44 mandaty stanowiły kworum. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele Wspólnot AA z Litwy, Ukrainy,
Białorusi, Łotwy, Rosji, Bułgarii, Słowenii, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Mołdawii.
W pierwszej kolejności sprawozdanie złożył Łukasz – Koordynator Zlotu 45-lecia
AA w Katowicach. Zlot odbędzie się w katowickim Spodku oraz w Międzynarodowym
Centrum Konferencyjnym. Na Zlot 45-lecia zaproszono trzynaście Wspólnot. Obecnie
zaangażowanych jest 200 osób jako służebni, potrzeba jeszcze ok. 300 osób. Planowane jest zorganizowanie około 80 mityngów AA, w godz. od 9.00–22.30 (piątek
i sobota). W Spodku odbędą się: mityng otwarcia połączony z mityngiem weteranów
(piątek, godz. 15.00) oraz mityng „Zdroju”, Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych,
mityng AA dla kobiet. Oprócz tego w Spodku odbędą się koncerty i zabawa taneczna.
Zaplanowano również szereg spotkań zaprzyjaźnionych wspólnot dwunastokrokowych.
Koszty uczestnictwa wynoszą: 20 zł przy rezerwacji internetowej, 25 zł przy wpłacie
na miejscu. Zlot zakończy się w niedzielę 18 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00. Pierwsze
propozycje noclegowe są już dostępne na stronie internetowej Zlotu: 45lat.aa.org.pl.
Rejestracja elektroniczna zostanie uruchomiona 5 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Zlotu. Zostały wydrukowane ulotki do rozdawania członkom Wspólnoty AA.
Część akademików będzie dostępna w maju 2019 r., wówczas będzie też znana liczba
noclegów dla AA. Zespół zaproponował stworzenie butona dla uczestników Zlotu, który
pozwalałby na swobodne poruszanie się i który można byłoby zakupić wcześniej – taki
wcześniejszy zakup butona pozwoliłby wejść na Zlot bez kolejki.
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Sprawozdanie Dyrektora Zarządu Fundacji
Biuro Służby Krajowej AA w Polsce Pawła Krysztofiaka
Dyrektor Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej AA poinformował uczestników
Konferencji, że Fundacja BSK na bieżąco reguluje koszty związane z funkcjonowaniem
BSK ze środków wpływających ze Wspólnoty i z przychodów ze sprzedaży literatury.
Zaapelował o dalsze wpłaty umożliwiające realizację zadań stojących przed BSK.
Ponadto przekazał następujące informacje dotyczące wydawnictw BSK:
• w listopadzie br. ukazało się czwarte wydanie Wielkiej Księgi, dotychczasowy
nakład wyniósł 4000 egzemplarzy, dodruk będzie realizowany na bieżąco;
• nowo wydana pozycja Jest rozwiązanie. Historie osobiste polskich AA jest dostępna u kolporterów;
• trwają prace nad ulotką informacyjną o Biurze Służby Krajowej, której celem
jest pokazanie członkom AA zakresu działania BSK i jego potrzeb finansowych;
• specjalista ds. wydawnictw BSK Andrzej Rosiński zakończy w listopadzie br.
pracę dla BSK, od grudnia br. jego obowiązki przejmie Anna Kaszubowska –
redaktor z doświadczeniem pracy w wydawnictwie, współpracująca dotychczas
z BSK jako redaktor Języka serca, nienależąca do Wspólnoty AA.
Pełna treść sprawozdania znajduje się w materiałach przygotowanych na 47. Konferencję Służby Krajowej.
Pytania z sali obrad
• Czy będzie możliwe wnoszenie opłat organizacyjnych za udział w Zlocie 45-lecia
AA drogą elektroniczną?
Odpowiedź: System umożliwiający opłacenie kosztów organizacyjnych drogą
elektroniczną zostanie uruchomiony 5 stycznia 2019 r. Pracujemy nad stroną
techniczną organizacji takich zlotów.
• Czy przewidywane są prezentacje Regionów?
Odpowiedź: Tak, jednak we wszystkich sprawach dotyczących programu Zlotu
45-lecia AA należy kontaktować się z Łukaszem – Koordynatorem Zlotu i osobami odpowiedzialnymi w Regionie Katowice za poszczególne przestrzenie, którymi się zajmują.
Sprawozdanie Głównego Księgowego
Biuro Służby Krajowej AA w Polsce Janusza Matejskiego
Główny Księgowy Biura Służby Krajowej AA przekazał, że informacje finansowe
dotyczące roku 2017 znajdują się w materiałach przygotowanych na 47. Konferencję
Służby Krajowej. Do 30 września 2018 r. na Zlot 45-lecia AA zebrano 112 000 zł,
łączna suma zebrana dotąd na ten cel wynosi ok. 190 000 zł. Całkowity koszt tego
przedsięwzięcia wyniesie szacunkowo ok. 350 000 zł. Od 2017 r. znacznie maleją
darowizny na służbę krajową i urodzinowe. Jednocześnie systematycznie wzrastają
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koszty wydania i druku literatury, co jest aktualnie przedmiotem analizy i może skutkować koniecznością podwyżek cen literatury.
Sprawozdanie Pełnomocnika AA
ds. kontaktów ze służbami penitencjarnymi w Polsce
Pełnomocnik AA ds. kontaktów ze służbami penitencjarnymi w Polsce Ryszard
poinformował, że w kwietniu br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja ze służbami
penitencjarnymi w Kaliszu. Organizacja Konferencji zajęła większość czasu w ciągu
ostatniego roku. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele służb i goście z kilku
krajów. Odbyło się dużo spotkań, nawiązano wiele kontaktów. Ryszard poinformował
Konferencję, że – po ośmiu latach reprezentowania Biura Służby Krajowej w kontaktach ze służbą penitencjarną – zdaje służbę.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce
i Rzecznika Rady Powierników Roberta Góry
Szczegółowe sprawozdania z prac podejmowanych przez Radę Fundacji były zamieszczane w kolejnych wydaniach biuletynu „Skrytka 2/3/4”.
Przewodniczący Rady Fundacji Biura Służby Krajowej AA w Polsce i Rzecznik Rady
Powierników poinformował, że na bazie ubiegłorocznych wydarzeń na styku Rady Fundacji i Rady Powierników, ustalono, że Rada Fundacji jest prawnym narzędziem Rady
Powierników i wykonuje zalecenia Rady Powierników. Po tych wydarzeniach przeprowadzono dużo rozmów, m.in. z prawnikiem. Odbyły się cztery posiedzenia Rady Powierników. Na pierwszym posiedzeniu dokonano wyboru służb. Na drugim posiedzeniu
omówiono tryb pracy w obecności zaproszonego prawnika, zakres odpowiedzialności
członków Rady Fundacji, plany i potrzeby Biura Zarządu oraz ustalono plan działania na cały rok. Na czerwcowym posiedzeniu zatwierdzono sprawozdanie finansowe,
udzielono członkom Zarządu absolutorium oraz powołano Zespół ds. audytu. Ponadto
zlecono Zarządowi przygotowanie nowego projektu statutu, zgodnie z wnioskami zarejestrowanymi przez 46. Konferencję Służby Krajowej. Nowy projekt statutu Biura
Zarządu nie został przyjęty. Przyjęto projekt przygotowany przez Zespół ds. dostosowywania struktury AA do 12 Koncepcji. Nowy statut porządkuje kilka spraw, w tym jasno
określa udzielenie bądź nieudzielenie członkom Zarządu absolutorium oraz wynikające
z tego konsekwencje. Ogłoszono również konkurs na Dyrektora Biura Zarządu Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji Biura Służby Krajowej AA w Polsce i Rzecznik Rady
Powierników ma zachęcać byłych i obecnych członków Rady Powierników do wzięcia
udziału w konkursie, aby Wspólnota uzyskała szersze pole wyboru. Przewodniczący
Rady Fundacji BSK AA sprostował jednocześnie różne informacje o ustawieniu konkursu i poinformował, że wykorzystano ogłoszenie sprzed pięciu lat, które w niemalże
identycznej wersji ukazało się w biuletynie „Skrytka 2/4/3”.
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Rzecznik Rady Powierników podziękował za mijający rok służby stanowiącej dla
niego duże wyzwanie osobiste. Wyraził wdzięczność nie tylko za dobre słowa, ale
przede wszystkim za słowa krytyki i możliwość rozwoju. Zgodnie z sugestiami 46.
Konferencji Służby Krajowej Rada Powierników zorganizowała warsztaty dotyczące
dostosowywania struktury AA w Polsce do 12 Koncepcji oraz czwartego wydania
Wielkiej Księgi. Rzecznik Rady Powierników złożył podziękowania członkom obu zespołów powierniczych za duże zaangażowanie w przygotowanie i poprowadzenie
warsztatów w Burzeninie. Nie zorganizowano spotkania byłych i obecnych Powierników, gdyż podczas obchodów 45-lecia AA w Polsce w 2019 r. w Katowicach odbędzie się tzw. Śniadanie Powierników. Do Rady Powierników wpłynęło kilka petycji,
w tym jedna skierowana do 47. Konferencji Służby Krajowej. Petycje będą omawiane
podczas obrad Rady Powierników. Rada wykorzystuje nowoczesne narzędzia, takie
jak głosowania elektroniczne czy telekonferencje, które pozwalają na sprawne przeprowadzanie głosowań i dochodzenie do jednomyślności. Nie dotyczy to jednak głosowań osobowych.
Pełna treść sprawozdania znajduje się w materiałach przygotowanych na 47. Konferencję
Służby Krajowej.
Pytania z sali obrad
• Kiedy przewidywane jest zakończenie prac nad statutem?
Odpowiedź: Rada Powierników przyjęła statut. Rada Fundacji musi podjąć
uchwałę, co być może uczyni na tej Konferencji.
• Jak wygląda obecnie inwentura Rady Powierników? Jak to narzędzie się sprawdza?
Odpowiedź: Inwentura trwa. Choć skopiowano pytania z inwentury Wspólnoty
brytyjskiej, niewiele z tego wynikło. Skala spraw realizowanych przez Radę Powierników w ostatnim roku ograniczyła inwenturę do dwóch spotkań. Obecnie
prowadzone są rozmowy nt. wstępnego wniosku dotyczącego funkcjonowania
Rady. Przewodniczący będzie zachęcał Zespół ds. inwentury do dalszej pracy.
Pytania skierowane do zespołów powierniczych
Zespół powierniczy Finansowo-Budżetowy
Przewodniczący Zespołu Tadeusz poinformował, że ogólny wynik działalności Fundacji nie odbiega znacząco od planów, rezerwa finansowa w zakresie Służb Krajowych
jest na bezpiecznym poziomie. Teoretycznie ta rezerwa gwarantuje funkcjonowanie
przez siedem miesięcy, gdyby środki finansowe przestały wpływać. Idealna sytuacja
byłaby, gdyby fundusz rezerwowy zapewniał dwanaście miesięcy funkcjonowania Służb
Krajowych. Właścicielem tego kapitału jest Wspólnota AA. Na fundusz rezerwowy składają się środki uzyskane z dobrowolnych datków oraz zakupu literatury przez alkoholików. Jeżeli przypływ tych środków będzie większy od wydatków, rezerwa będzie
rosła. Ten stan zależy tylko od Wspólnoty. Warto podjąć dyskusję na temat funduszu
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podczas warsztatów skarbników. Przychody zmalały w ostatnim czasie, czego główną
przyczyną są datki na Zlot 45-lecia AA oraz przewidywana podwyżka cen literatury.
Wynik finansowy Fundacji jest stabilny. Zespół uczestniczył w II Ogólnopolskich Warsztatach Skarbników.
Pytanie: Czy Rada Powierników dostrzega jakieś zagrożenia związane z podziałem kapelusza?
Odpowiedź: Wszystko zaczyna się od odpowiedzialności, od mojej postawy wobec Wspólnoty, od duchowości.
Zespół powierniczy ds. Literatury i Publikacji
Przewodniczący Zespołu Krzysztof poinformował, że zespół spotkał się kilka razy
w ostatnim roku, m.in. w Burzeninie, gdzie omawiano kwestię połączenia biuletynów regionalnych z Biuletynem „Zdrój”. W wyniku tych uzgodnień dwa wydawnictwa regionalne:
„Karlik” i „Wisła” dołączyły do Biuletynu „Zdrój”. Wydano książkę zawierającą historie
osobiste polskich AA, zatytułowaną Jest rozwiązanie. Historie osobiste polskich AA. Zespół czeka na odzew od delegatów ws. rozpowszechniania literatury AA w bibliotekach.
Zespół przygotował dwie rekomendacje: ABC spikera i Niezbędnik nowicjusza z uwzględnieniem zmian wypracowanych z udziałem Komisji Literatury i Publikacji. W porozumieniu
z Biurem Służby Krajowej, Radą Powierników oraz Komisją Literatury i Publikacji Zespół
dostrzega potrzebę zorganizowania warsztatów literatury, których wstępny termin ustalono na 3-5 maja 2019 r.
Pytania:
• Co Zespół zamierza dalej zrobić z pracą nad Poradnikiem dla służb?
Odpowiedź: Zespół nie dostał żadnych sugestii w zakresie Poradnika dla służb.
Wspólnota nie odpowiedziała na apele skierowane na poprzedniej Konferencji.
Wpłynął jeden wniosek od Zespołu powierniczego ds. AA w Zakładach Karnych
i Aresztach Śledczych.
• Czy trzeba rozłączyć warsztaty literatury od warsztatów kolporterów? Czy coś stoi
na przeszkodzie, by je razem organizować?
 Odpowiedź: Jest taka propozycja. Jeśli Konferencja uzna, że trzeba połączyć
warsztaty literatury i kolportażu, wówczas będzie to robocze spotkanie literatury
i kolporterów.
•Czy wobec wzrastających kosztów niezbędnik nie stanie się dodatkowym obciążeniem?
Odpowiedź: Niezbędnik jest pozycją literatury. Można by do każdej pozycji odnosić się
w taki sposób, a tak nie jest. Niezbędnik stanowi jeszcze jedno wydawnictwo AA.
•Czy mamy pełnię praw autorskich do treści zawartych w Niezbędniku nowicjusza?
Odpowiedź: Posiadamy prawa autorskie na wszystkie treści poza tekstem Właśnie dzisiaj.
•Co z innymi biuletynami? Czy podejmowane są jakieś działania, by pozostałe
biuletyny dołączyły do „Zdroju”?
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Odpowiedź: Za biuletyn regionalny odpowiada Konferencja regionalna. Konferencja może zmienić zdanie i zdecydować, czy dojdzie do połączenia. Biuletyn
„Mityng” wydawany jest bezpłatnie, Redakcja Biuletynu nie akceptuje regulaminu dotyczącego połączenia z Biuletynem „Zdrój”*.
• Czy Rada Powierników wycofuje wnioski w sprawie Poradnika dla służb?
Odpowiedź: Poradnik był przygotowywany przez zespół, który zajmował się tylko
pracą nad Poradnikiem. W tym roku prace tego zespołu zostały scedowane na Zespół powierniczy ds. Literatury i Publikacji. Zespół stanął przed trudnym zadaniem
w związku z tym, że nie wpłynęły żadne sugestie i wnioski od Wspólnoty co do
działania grup, intergrup, regionów. Krzysztof zaproponował, by wydać Poradnik dla
służb w dotychczasowym kształcie, uwzględniając rekomendacje zgłoszone przez
Zespół ds. dostosowania struktury AA w Polsce do 12 Koncepcji.

Zespół powierniczy ds. Międzynarodowych
Przewodniczący Zespołu Paweł poinformował, że sprawozdanie znajduje się
w materiałach przygotowanych na 47. Konferencję Służby Krajowej, także w kwestii
uczestnictwa w Mityngu Światowym. Ponadto przekazał, że na Mityngu Światowym
rozmawiał z szefem GSO w Nowym Yorku i zaprosił na Zlot 45-lecia AA w Polsce.
Zespół powierniczy ds. AA w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych
Przewodniczący Zespołu Jurek poinformował, że Zespół zbiera owoce Konferencji
w Kaliszu. Wpływają zaproszenia do krajów, które uczestniczyły w Konferencji: Bułgaria, Litwa, Ukraina. Zorganizowano tam spotkania informacyjne i warsztaty z udziałem Powierników klasy A. Przewodniczący Zespołu Jurek zdaje służbę. W przyszłym
roku odbędą się 13. Ogólnopolskie Warsztaty AA w Zakładach Karnych i Aresztach
Śledczych. Zespół zaprasza wielu gości zagranicznych (przekazano już zaproszenia
poza granice Polski); występuje problem z finansowaniem organizatorów.
Pytania:
• Czy w związku z odejściem Ryszarda Biuro planuje powołać pełnomocnika?
Odpowiedź: Z racji potrzeby Wspólnoty taka osoba ma zostać zatrudniona.
• Jak wygląda niesienie posłania do ośrodków wychowawczych?
Odpowiedź: Współpraca z ośrodkami wychowawczymi trwa i rozwija się. Temat
jest bardzo delikatny, należy rozróżnić posłanie od profilaktyki. To jest temat do
rozważenia w Radzie Powierników.
Zespół ds. Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi
Przewodniczący Zespołu Andrzej, Powiernik klasy A poinformował, że trwają przygotowywania broszury informacyjnej, skierowanej do profesjonalistów, spotów informacyjnych o AA i filmów. Materiały zostaną udostępnione na stronie internetowej Wspól Do rozpoczęcia obrad 47. Konferencji Służby Krajowej Biuro Służby Krajowej AA nie otrzymało informacji od redakcji biuletynu „Mityng” dotyczącej odrzucenia projektu regulaminu
[przyp. red.].
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noty, celem wykorzystania do reprezentowania Wspólnoty na zewnątrz. Profesjonalna
firma zewnętrzna przygotowuje prezentację multimedialną o Wspólnocie, skierowaną
do profesjonalistów i osób spoza Wspólnoty. Zespół wziął udział w warsztatach informacji publicznej w Łebie oraz w Konferencji w Kaliszu.
Zespół powierniczy ds. dostosowania struktury Służby Krajowej AA do 12 Koncepcji
Przewodnicząca Zespołu Teresa poinformowała, że sprawozdanie znajduje się
w materiałach przygotowanych na 47. Konferencję Służby Krajowej. Zespół wypełnił
rekomendacje 46. Konferencji Służby Krajowej i przygotował warsztaty w Burzeninie,
w kwestii dostosowania struktury Służby Krajowej do 12 Koncepcji.
Pytanie: Z czego wynikają zmiany zapisów w Karcie Konferencji?
Odpowiedź: Odpowiedzi na to pytanie udzielimy podczas omawiania rekomendacji.
Zespół powierniczy ds. Organizacji 45-lecia AA w Polsce
Przewodniczący Zespołu Michał poinformował, że Zespół powierniczy wspiera Zespół organizacyjny w Katowicach. Zespół ma odciążyć Zespół katowicki w przygotowaniu spotu na 45-lecie. Prace są zaawansowane, obejmują również zaproszenie
wszystkich przyjaciół z AA i spoza AA oraz przygotowanie zespołu tłumaczy, przy
współpracy z Biurem Służby Krajowej. Dotąd ponad 30 osób, ze znajomością różnych
języków, zgłosiło swój akces w tłumaczeniu.
Zespół powierniczy ds. Mediów elektronicznych i grup 12 Kroku
Przewodniczący Zespołu Piotr poinformował, że – zgodnie z zaleceniem 46. Konferencji Służby Krajowej – została utworzona strona internetowa Konferencji. Zorganizowano nowy podział dyżurów przy infolinii. Infolinię obsługują cztery Regiony: Warta,
Warszawa, Dolnośląski i Łódź. W weekendy infolinię obsługują Warszawa i Bielsko-Biała. Trwają prace nad wdrożeniem internetowego systemu pomocowego organizacji
pracy grup 12 Kroku
Pytanie: Czym kierował się Zespół, dokonując takiego podziału Regionów?
Odpowiedź: Koordynatorzy grup 12 kroku spotkali się na warsztatach łączników
internetowych i ustalili taki podział.
Zespół Nominacyjny
Przewodniczący Zespołu Robert poinformował, że ostatnie decyzje wzbudziły sporo
kontrowersji. Robert rozmawiał w Regionie Radom nt. decyzji odrzucającej kandydata
na Powiernika z tego Regionu. Zgodnie z zapisami Karty Konferencji Służby Krajowej
Regiony szukają kandydatów na Powierników, ale ich nie wybierają. Rada Powierników
rokrocznie zwraca się do Regionów z prośbą o przygotowanie przynajmniej dwóch
kandydatów. Konferencja akceptuje bądź odrzuca wybór Zespołu Nominacyjnego. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, niczego tu nie da się uzasadnić. Sprawa zostanie
omówiona przy okazji petycji i głosowania nad rekomendacjami.
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Zespół powierniczy ds. inwentury
Przewodniczący Zespołu Tadeusz poinformował, że inwentura dopiero się rozpoczęła. W ramach przygotowań do inwentury sporo czasu zajęła organizacja tłumaczenia inwentury brytyjskiej, która okazała się tylko statystyczna. Pytania niewiele
dawały, pojawił się problem zastosowania pytań z inwentury brytyjskiej w inwenturze
polskiej. Inwenturę podzielono na trzy etapy: statystyczny, duchowy (oparty tylko na
zasadach duchowych) oraz w kontekście koncepcji. Potrzebny jest czwarty etap dla
uzyskania równowagi – przedstawienia osiągnięć, nie tylko negatywów. Postawiono
wiele pytań, sformułowano szereg wniosków dotyczących głównie organizacji. Wczoraj rozesłano je do powierników.
Zespół powierniczy ds. audytu
Przewodniczący Zespołu Lesław przypomniał, że Zespół powstał na wniosek 46.
Konferencji Służby Krajowej. Zespół został powołany w styczniu br. na spotkaniu
Rady Powierników, na sekretarza zespołu wybrano Włodzimierza. Zespół spotkał się
po raz pierwszy na warsztatach w Burzeninie, podczas spotkania delegatów. Po
części zapadły tam pierwsze decyzje. Sprawozdanie znajduje się w materiałach przygotowanych na 47. Konferencję Służby Krajowej. Zespół opracował wnioski własne
dotyczące audytu, dostępne w ww. materiałach. Lesław odczytał wnioski złożone na
46. Konferencję Służby Krajowej oraz komunikat Rady Powierników.  
Pytania:
• Jakie kwalifikacje posiadają audytorzy? Czy te osoby posiadają kwalifikacje audytorów? Wniosek był o kontrolę zewnętrzną, nie o audyt.
Odpowiedź: Nie oceniamy osób, ale jakość tego, co posiadamy. Chcemy sprawdzić, co możemy zmienić i usprawnić. Naszym celem jest usprawnienie pracy Biura Służby Krajowej. Ostatni audyt zewnętrzny został przeprowadzony
w 2005 r. i nie uzyskał najlepszej jakości. Rada Powierników podjęła decyzję
o niewydawaniu tym razem kilku tysięcy złotych na kontrolę zewnętrzną.
• Czy drukarnia zewnętrzna Apostolicum jest zaangażowana w druk naszych książek? Jakiej kubatury potrzeba do przechowywania 110 000 egzemplarzy?
Odpowiedź: Magazyn nie musi być w Warszawie. Zespół orzeka o stanie obecnym.
Audytor twierdzi, że serwery są niezabezpieczone. Nieprawda, serwery są zabezpieczone. Brak jakiejkolwiek dokumentacji potwierdzającej wykonywanie przez
administratora wewnętrznych kontroli oprogramowania i sprzętu. To stwierdzenie jest także fałszywe. Wszystko jest odnotowane w dzienniku IT. Przesłano
pismo do Zarządu w tej sprawie.
Konferencja złożyła Ryszardowi serdeczne podziękowania za ośmioletnią służbę
na rzecz Wspólnoty.
Po przerwie Grzegorz przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród grup AA
wraz z raportem z badania ankietowego Wspólnoty AA w Polsce. Rada Powierników

S K R Y T K A 2/4/3

15

przedstawi rekomendację do 47. Konferencji Służby Krajowej o wydanie wyników
ankiety w formie ilustrowanej, kolorowej ulotki.
Czas dla delegatów – głosy z grup, intergrup i regionów
Delegat Regionu Katowice Ryszard przekazał, że Region liczy 260 grup skupionych
w siedmiu intergrupach. Region jest liczebny i obszerny pod względem geograficznym,
posiada swoich przedstawicieli w służbach krajowych. Region opiekuje się PIK-iem
w centrum Katowic oraz wydaje dwumiesięcznik „Karlik”. Nadal zachodzą w nim zmiany w strukturach służb. W intergrupach powstają zespoły zadaniowe, które podejmują
wiele działań w zakresie przekazywania informacji o AA do różnych środowisk. Region
Katowice od lat sponsoruje Regionowi Kijów. Nawiązano współpracę z grupami polskimi w Niemczech, Wiedniu i na Słowacji. Służebni uczestniczą w warsztatach i spotkaniach na Łotwie, Ukrainie i Białorusi, w Bułgarii i Norwegii. Region uczestniczy obecnie
w przygotowaniach do Zlotu Radości AA w związku z 45-leciem AA w Polsce.    
Delegat Regionu Białystok Janusz przekazał wnioski z grup oraz intergrup dotyczące nowego wydania Poradnika dla służb. Prośba dotyczyła umieszczenia zasad z 12
Koncepcji odnośnie działania intergrup i regionów, które pozwolą poprawić komunikację i uniknąć wielu nieporozumień w kwestii niesienia posłania. Region nadal dostrzega brak jedności, gdyż pojawiają się głosy dotyczące wydawania biuletynów. Czy
sprecyzowano już zasady wydawania biuletynów pod szyldem „Zdroju”? Okazuje się
bowiem, że „Karlik” jest tylko dodatkiem do biuletynu „Zdrój”. Miało to wyglądać inaczej. Region proponuje umieszczenie ABC spikera w Poradniku dla służb. Region proponuje poszukanie oszczędności na rzecz rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej.
Delegat Regionu Bałtyckiego Piotr przekazał, że w Regionie jest 168 grup, pięć
intergrup. Region nie ma Powiernika, kandydat nie otrzymał nominacji. Region organizuje PIK w chwili obecnej. Region Bałtycki już jakiś czas temu zdecydował się na
mocne zmiany w Karcie Konferencji, w zgodzie z Tradycjami i z Koncepcjami. Dużym
ułatwieniem dla Regionu byłoby wydanie rekomendacji do Konferencji Służby Krajowej
pół roku wcześniej. Konferencja regionalna mogłaby się wówczas nimi zająć. Region
systematycznie niesie posłanie do różnych ośrodków.
Delegat z Regionu Kujawsko-Pomorskiego Stanisław poinformował, że Region tworzy
pięć intergrup: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław, Grudziądz; działa natomiast
100 grup. Region organizuje regionalny Zlot Radości regionalny oraz wydaje biuletyn
regionalny „Wisła”. Nie występują problemy ze służbami, niesienie posłania odbywa się
konsekwentnie. Głos zabrał także Paweł, który zaprezentował film o Regionie i przekazał,
że Region zgłasza gotowość do organizacji 50-lecia AA w Polsce. Powołany w tym celu
zespół zadaniowy sprawdził możliwości, jakimi dysponuje na terenie Bydgoszczy i okolic,
oraz wybrał ośrodek, który spełniłby wymogi organizacyjne takiej imprezy.  
Delegat Regionu Galicja Leszek poinformował, że Region obejmuje wyjątkowo duży
obszar – od Cieszyna do Przemyśla, łącznie 400 km. W skład Regionu wchodzi siedem
intergrup, największa liczy 90 grup, najmniejsza – 12 grup. W ciągu tygodnia odbywa
się 338 mityngów w 290 grupach. W ostatnim czasie powstało 19 nowych grup. Funk-
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cjonują dwa PIK-i: w Bielsku-Białej i Krakowie. Większość prac odbywa się na integrupach. W 2018 r. Region był gospodarzem i współorganizatorem dwóch dużych imprez
ogólnopolskich: Ogólnopolskich Warsztatów Łączników do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych oraz Zlotu Radości – Święta „Zdroju”. Od kilkunastu lat w Tenczynie
odbywają się regionalne warsztaty Kroków, Tradycji oraz Koncepcji. W Bielsku-Białej,
z okazji rocznicy powstania AA, w czerwcu br. odbyło się spotkanie z profesjonalistami, tzw. „Śniadanie z AA”. Uczestniczyli w nim trzej sędziowie oraz psychologowie,
terapeuci i kuratorzy. Na Politechnice Krakowskiej od trzech lat organizowana jest
tzw. „Kolacja z AA”. Region dąży do minimalizacji swojej roli na rzecz intergrup. Prace
związane z 5 Tradycją zostały przesunięte na poziom intergrupy. Konferencja nie jest
organizowana, spotykania odbywają się na tzw. Zgromadzeniu Służb Regionu.
Delegat Regionu Łódź Iza poinformowała, że w Regionie działa sześć intergrup,
239 grup. Główne działania odbywają się na poziomie intergrup. Zespoły informacji
publicznej, Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych oraz organizacyjny odbywają spotkania na poziomie intergrup. W Regionie działa PIK w Łodzi, podłączony do infolinii,
oraz PIK w Płocku. W 2018 r. Region zorganizował Ogólnopolskie Warsztaty Literatury i Kolportażu oraz podjął działania w Kaliszu w tym roku. Region niesie posłanie
kraj krajowi oraz opiekuje się Łotwą. Zorganizował również spotkanie z przyjaciółmi
AA, tzw. „Kawę z przyjaciółmi AA”. Region ma Powiernika klasy A. Obecnie ważnym
kierunkiem działań są dyskusje nad zmianami w strukturze Regionu.
Delegat Regionu Lublin Andrzej poinformował, że Region tworzy sześć intergrup,
137 grup. Region zawiesił sześć lat temu Kartę Konferencji i pracuje na Poradniku
dla służb oraz Karcie Konferencji Służby Krajowej. Do Regionu wybrano pięciu delegatów z każdej intergrupy z prawem głosu tylko na Konferencji Regionu, która odbywa się raz w roku. Przy Regionie działa PIK. Region spotyka się cztery razy w roku.
W 2018 r. Region zorganizował dwa warsztaty wspólnie z Regionem Radom i Regionem Warszawa: Finanse we Wspólnocie oraz czytanie piątego i szóstego rozdziału
Wielkiej Księgi; ponadto przeprowadził warsztat niesienia posłania do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, na którym spotkali się koordynatorzy regionalni i służby
powiernicze. Region organizuje Zlot Radości. Każda z intergrup niesie posłanie do
placówek odwykowych i detoksów. Każda intergrupa posiada telefon informacyjny
i pełni dyżur. W 2018 r. kilku przyjaciół z Regionu przeprowadziło dwukrotnie warsztaty trzech legatów we Lwowie dla ukraińskiej Wspólnoty AA.
Delegat Regionu Warmińsko-Mazurskiego Roman poinformował, że Region jest
mało liczebny w porównaniu ze sporym terytorium, które obejmuje. W Regionie działają trzy intergrupy: warmińsko-mazurska, ciechanowska oraz Intergrupa z Kętrzyna.
Intergrupa rozwija się. Region ma Powiernika i dwóch delegatów. Region nawiązał
kontakty z Litwą, organizuje Zlot Radości w Węgorzewie, niesie posłanie zgodnie z 5
Tradycją. Region współpracuje z ośrodkami wychowawczymi i młodzieżowymi, organizuje mityngi informacyjne dla straży granicznej oraz służby celnej. Region działa
wedle zasady ewolucji, nie rewolucji.
Delegat Regionu Dolnośląskiego Mariusz poinformował, że w skład Regionu wchodzi sześć intergrup skupiających 212 grup. Służby Regionu spotykają się raz na kwar-
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tał, bezpośrednio przed tymi spotkaniami odbywają się spotkania Rady Regionu. Raz
w roku organizowana jest Konferencja Regionu, w której uczestniczą mandatariusze
grup. Co roku odbywają się głosowania nad zmianą struktur, lecz nie ma woli zmiany.
Pomimo niesnasek w Regionie grupy oraz intergrupy realizują cel, jakim jest niesienie
posłania. W 2018 r. Region zorganizował Zlot Radości oraz warsztaty Tradycji.
Delegat Regionu Warta Roman poinformował, że w Regionie działa dziewięć intergrup i 393 grupy. Najważniejsze dla Regionu są grupy. Region niesienie posłanie według 5 Tradycji do szpitali, zakładów poprawczych oraz zakładów karnych. Region pomaga intergrupom w organizacji warsztatów i Zlotów Radości. Region ma zorganizowany PIK w Poznaniu oraz wydaje darmowy biuletyn „Warta”. Intergrupy są samodzielne.
Delegat Regionu Zachodnio-Pomorskiego Radosław poinformował, że Region tworzą trzy intergrupy. Grupy AA niosą posłanie zgodnie z 5 Tradycją. Nawiązano współpracę z Wydziałem Resocjalizacji Wyższej Pomorskiej Szkoły Biznesu, gdzie odbywają się
spotkania informacyjne. Grupy studentów biorą udział w otwartych spotkaniach w Zakładach Karnych, w których również odbywa się sponsorowanie. Służebni uczestniczą
w cyklicznych audycjach radiowych. Region przygotowuje się do organizacji Regionalnych Warsztatów Niesienia Posłania AA do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych
w Łazach. Organizuje co roku Zlot Radości w Sarbinowie, w tegorocznym wzięło udział
700 osób z kraju i z zagranicy.
Głos Regionu Radom odczytany przez Delegata Regionu Radom Przemysława
Budowanie zafałszowanego obrazu Wspólnoty burzy jej duchowy aspekt i załamuje
jedność. Brak rzetelnych informacji, przekręcanie i manipulowanie faktami spowodowały
podejrzenia ze strony naszego Regionu. W ubiegłym roku powstał zespół byłych i obecnych służebnych oraz wszystkich chętnych biorących czynny udział w życiu Wspólnoty.
Pierwszą sprawą, którą poruszyliśmy, był wniosek Komisji Informacji Publicznej do
45. Konferencji Służby Krajowej o przygotowanie przez Radę Powierników projektu zmian
struktury Służb Krajowych oraz metodę ich wdrożenia do przyszłej Konferencji, następnie do szerokiej konsultacji w grupach. Rada Powierników zinterpretowała ten wniosek
po swojemu, powołując zespół ds. dostosowania Służb Krajowych do Koncepcji.
Drugą kwestią była troska o prawidłowe działanie Fundacji Biuro Służby Krajowej
AA w Polsce. Złożyliśmy wniosek do 46. Konferencji Służby Krajowej dotyczący przeprowadzenia kontroli Fundacji. Zamiast kontroli Rada Powierników zadecydowała
o przeprowadzeniu audytu. Na pytania zawarte we wniosku nie otrzymaliśmy odpowiedzi, odesłano nas do Sądu.
Dużym zaskoczeniem dla nas była kontrowersyjna decyzja Komisji Nominacyjnej,
która odrzuciła kandydata z naszego regionu do służby powiernika. Powołanie Komisji
Nominacyjnej miało na celu nominowanie jednego kandydata z regionu na powiernika
w przypadku dwóch lub więcej kandydatów. Natomiast w przypadku jednego kandydata Komisja Nominacyjna powinna przydzielić go do odpowiedniego zespołu powierniczego. Taki był pierwotny zamysł i sens powstania Komisji Nominacyjnej. W obecnym
kształcie ta komisja nie ma racji bytu. W związku z powyższym odrzucenie naszego
kandydata nie ma nic wspólnego z żalem, poczuciem krzywdy czy ambicjami.
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Dwanaście Tradycji i Gwarancje artykułu 12 są nienaruszalne, z wyjątkiem pisemnej zgody trzech czwartych grup na całym świecie.
Decyzja Komisji Nominacyjnej jest pogwałceniem Gwarancji Trzeciej: „Żaden
z członków Konferencji nie powinien mieć nieuzasadnionej władzy nad innymi. Prawo
do uczestnictwa jest tak ważne, że uczyniliśmy z  niego przedmiot powyższej gwarancji, zapewniając w ten sposób, że sama Konferencja nigdy nie będzie w stanie obalić
ani zmienić tego prawa”. Ten precedens przyczynił się do tego, że odwołujemy się do
wszystkich Delegatów, bezpośrednio reprezentujących grupy, czyli Konferencji. My,
Członkowie AA z Regionu Radom, nie będziemy tolerować ludzkiej władzy absolutnej
w żadnej postaci. Wystąpiliśmy z petycją do 47. Konferencji Służby Krajowej o uchylenie decyzji Komisji Nominacyjnej. Rada Powierników udzieliła odpowiedzi (przecież
nie można być sędzią we własnej sprawie), wnioskując o odrzucenie naszej petycji. Uważamy, że Rada Powierników uparcie dąży do podporządkowania sobie całej
Wspólnoty. Liczne prawa nie są respektowane, człowiek nie ma możliwości głoszenia
własnych poglądów, ponieważ jest kontrolowany poprzez wyciszanie, manipulowanie
lękiem, poczuciem winy, poczuciem zobowiązania wobec Wspólnoty. W równym stopniu chodzi o to, by przekonać o słuszności własnej i stłumić wszelkie wątpliwości.
Rada Powierników oczekuje zaufania i posłuszeństwa w odniesieniu do wszystkich
decyzji, nawet tych absurdalnych. Dowodem na to są rekomendacje do 47. Konferencji Służby Krajowej, które ograniczają władzę delegatów i leżą li tylko w interesie RP.
Prośba, apel do wszystkich delegatów – spotkajmy się dwa razy w roku. Dzięki
takim spotkaniom będziemy mogli zająć się bieżącymi sprawami naszej Wspólnoty,
wymienić się poglądami, wypracować wspólne rozwiązania, sugestie i wnioski.
Delegaci Regionu Radom
Delegat Regionu Warszawa Paweł poinformował, że Region Warszawa składa się
z ponad 320 grup, dziewięciu intergrup, sześciu zespołów tematycznych, Grupy 12
Kroku. Region obsługuje PIK, organizuje spotkania z przyjaciółmi AA pn. „Kawa z AA”.
W ostatnim spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele straży miejskiej, policji, terapeuci
i psychologowie. Następne spotkanie planowo ma odbyć się w lutym 2019 r. W zasadzie całą organizacją zajmują się intergrupy. W Regionie daje się zauważyć zmiana we
współpracy pomiędzy grupami. Wcześniejszy podział grup zanika na korzyść działania
w jednym celu – niesienia posłania. Można powiedzieć, że zaczyna panować jedność.
Grupy zaktywizowały się i uwierzyły, że mogą coś zrobić dla Wspólnoty. Grupy organizują warsztaty Kroków i Tradycji oraz spotkania informacyjne. W Regionie rozwijają się
mityngi informacyjne dla Policji w Legionowie, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Służby niosą posłanie do Zakładów Karnych, Aresztów Śledczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, szpitali i na detoksy. Region sponsoruje Mołdawii.
Służebni uczestniczyli ostatnio w warsztatach w Bułgarii. Region stworzył fundusz na
niesienie posłania poza granicami kraju. Region wydaje Biuletyn „Mityng”, który jest
rozdawany za darmo.
Delegat z Regionu Europa Łukasz poinformował, że bardzo długo działano na prawach Konferencji polskojęzycznych grup AA w Europie. Obecnie grupy są sformalizowa-
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ne w Region i przynależą do polskiego AA. Łukasz wyraził wdzięczność dla wszystkich
przyjaciół, którzy doprowadzili do takiego stanu. Region działa prawie na terenie całej
Europy, zrzeszając polskojęzyczne grupy AA. Region jest najmłodszym i jednocześnie
największym, przynajmniej terytorialnie, Regionem polskiego AA. Działania obejmują
różne kraje, które nieraz zasadniczo różnią się kulturą, obyczajami, przepisami prawa.
W związku z tym grupy współpracują ze wszystkimi Wspólnotami AA z tych krajów,
w których mieszkają. Korzystają z doświadczeń tych Wspólnot i sposobów niesienia
posłania oraz dzielą się z polską Wspólnotą. Pomagają wielu Polakom, dla których
język polski jest jedynym znanym na obczyźnie. Niesienie posłania do szpitali i na detoksy jest bardzo ograniczone. Grupy rozrastają się – obecnie działa około 200 grup,
w tym 140 grup przynależy do Regionu, 13 intergrup działa w różnych krajach. Ostatnio przyłączyły się dwie intergrupy: z Norwegii i Niemiec. Radę Regionu tworzą: trzej
służebni (rzecznik, skarbnik i łącznik internetowy) oraz czterej delegaci z intergrup do
Konferencji Służby Krajowej. Konferencja organizowana jest raz w roku i uczestniczą
w niej delegaci z intergrup w różnej liczbie, zależnie od intergrupy. Konferencja ma za
zadanie wybór delegatów do Służby Krajowej. Spotkania Rady Regionu odbywają się
raz w miesiącu poprzez platformę Skype (ze względu na specyfikę Region). W ciągu
ostatniego roku Region pracował nad pytaniami, które rozesłał do grup. Na uwagę
zasługuje postawa Sebastiana z Monachium, który zebrał odpowiedzi z terytorium
Niemiec. Grupy organizują warsztaty Kroków i Tradycji.  
Na zakończenie obrad Lesław przypomniał o Siódmej Tradycji i zaprosił do prac
w komisjach.
Przebieg obrad w piątek, 9 listopada 2018 r.
Uczestnicy Konferencji przywitali się tekstem Deklaracji odpowiedzialności. Prowadzący 47. Konferencję Służby Krajowej Wiesław rozpoczął obrady.
Rzecznik Rady Powierników i Przewodniczący Rady Fundacji Biura Służby Krajowej
AA odniósł się do pisma Regionu Radom. Wyjaśnił, że zgodnie z materiałem opublikowanym w biuletynie „Skrytka 2/3/4” po 45. Konferencji Służby Krajowej Region
oparł się na wniosku Komisji Informacji Publicznej złożonym do sekretariatu, którego
nie poddano pod głosowanie na Konferencji. Natomiast Rada Powierników bazuje na
decyzjach Konferencji – Komisji Organizacyjnej i Komisji Finansowej. Rzecznik Rady
Powierników odczytał treść decyzji przegłosowanych na Konferencji.
Informacja o procedurach głosowania i sprawdzenie kworum – Komisja Liczenia
Głosów ogłosiła, że w Konferencji uczestniczy 67 osób uprawnionych do głosowania,
kworum stanowi 45 (2/3) i 51 (3/4) osób.   
Odczytanie Rekomendacji zgłoszonych do 47. Konferencji Służby Krajowej oraz dyskusja nad nimi. Pełną treść rekomendacji opublikowano w biuletynie „Skrytka 2/3/4”.
Przewodniczący Zespołu ds. Dostosowania Struktury AA do 12 Koncepcji AA
Paweł poinformował Konferencję, że wszystkie rekomendacje uzyskały akceptację
Rady Powierników i Komisji Organizacyjnej.
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Rekomendacje i wnioski do 47. Konferencji Służby Krajowej
Rekomendacja 1
Projekt rekomendacji Rady Powierników w sprawie wydania Dwunastu Koncepcji AA
w nowym brzmieniu Koncepcji I, III, VII, VIII i XI w wersji dla służb AA w Polsce i Koncepcji I, III i XI w wersji długiej
Delegat Narodowy Paweł odczytał projekt Rekomendacji 1.
Głosy z sali obrad
Tadeusz, Powiernik SK nie dostał odpowiedzi na swoje zapytanie ws. tej rekomendacji. Uważa, że należy wykreślić słowo „regulaminy”. Zespół przyjął autopoprawkę.
Mirosław zwrócił uwagę, że może się zdarzyć, że w regulaminie będą elementy prawa.
Paweł odpowiedział, że struktura ma być dostosowana do Koncepcji, a nie do aktualnej sytuacji w Polsce. W głosie mniejszości Tadeusz skonstatował, że nie otrzymał wyjaśnienia.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rekomendacja nr 1 została przyjęta wymaganą większością głosów.  
Rekomendacja 2
Projekt rekomendacji Rady Powierników w sprawie przyjęcia przez 47. Konferencję
Służby Krajowej AA dokumentu o nazwie Zakres uprawnień i odpowiedzialności delegata Konferencji Służby Krajowej oraz przyszła rola i zadania Komisji Konferencji
w strukturze AA w Polsce
Delegat Narodowy Paweł przedstawił projekt Rekomendacji 2.
Głosy z sali obrad
Rzecznik Rady Powierników zaproponował, by przyjąć wszystkie zmiany w formie
eksperymentu na dwa lata. Rada Powierników, wsłuchując się w głosy delegatów
na ubiegłorocznej Konferencji Służby Krajowej, poleciła przygotowanie warsztatów
i konsultacji. Zespół przygotował warsztaty dla delegatów w Burzeninie, był otwarty
na uwagi do zmian i wiele z nich uwzględnił. Zespół pełnił także dyżury telefoniczne.
Tadeusz, Powiernik SK wyraził zaniepokojony tą rekomendacją, gdyż zmierza ona
do ubezwłasnowolnienia roli delegatów do pytań.
Alicja, Delegat Regionu Katowice kończy właśnie służbę delegata; będzie głosowała za rekomendacją, ponieważ „przećwiczyła to na sobie” przez trzy lata. Uważa,
że eksperymentowanie nie jest dobrym pomysłem.
Jędrzej, Delegat z Regionu Białystok zauważył, że Region, który nie ma swojego
Powiernika, nie ma łączności ze służbami krajowymi.
Jarosław uważa, że Rekomendacja 2 marginalizuje rolę delegata. Jest za przyjęciem zmian w formie eksperymentu, bez przeprowadzenia głosowania.
Przewodniczący Zespołu powierniczego ds. Międzynarodowych podsumował, że
to rolą Regionów jest zgłoszenie przynajmniej dwóch kandydatów. Nie ma podstaw
sądzić, że Powiernik nie zostanie powołany przez Komisję Nominacyjną. Rekomen-
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dacja 2 nie zmniejsza ani nie rozszerza zakresu pracy delegatów w strukturze np.
w Wielkiej Brytanii (Tadeusz wyraźnie mówił o tym podczas ubiegłorocznej Konferencji). To delegaci mają otrzymać wsparcie z grup, intergrup oraz regionów. Od nich
mogą także dostać wsparcie logistyczne i finansowe.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rekomendacja 2 nie została przyjęta
wymaganą większością głosów.  
Rekomendacja 3
Projekt rekomendacji Rady Powierników w sprawie przyjęcia przez 47. Konferencję
Służby Krajowej AA dokumentu o nazwie Zakres uprawnień i odpowiedzialności Rady
Powierników Służby Krajowej AA w Polsce
Delegat Narodowy Paweł przedstawił projekt Rekomendacji 3.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rekomendacja 3 nie została przyjęta
wymaganą większością głosów.  
Rekomendacja 4
Projekt rekomendacji Rady Powierników w sprawie przyjęcia przez 47. Konferencję
Służby Krajowej AA zmian zapisów wprowadzonych do Karty Konferencji Służby Krajowej AA i Regulaminu Pracy Służby Krajowej AA w Polsce
Delegat Narodowy Paweł poinformował, iż Zespół wycofuje Rekomendację 4 z głosowania wobec nieprzyjęcia Rekomendacji 2 i Rekomendacji 3.
Rekomendacja 5
Projekt rekomendacji Rady Powierników i Zespołu ds. Przygotowania Konferencji
Służby Krajowej w sprawie zasad przedkładania i rozpatrywania pytań do Konferencji
Służby Krajowej AA w Polsce
Koordynator Zespołu ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej Andrzej
przedstawił projekt Rekomendacji 5.
Głosy z sali obrad
Intencja Zespołu sprowadzała się do tego, by pod obrady Konferencji trafiały
pytania dobrze przygotowane, z większą szansą na precyzyjne i jasne udzielenie
odpowiedzi. Zespół chce także skrócić termin zgłaszania pytań, aby umożliwić Zespołowi ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej przeprowadzenie konsultacji
z autorami pytań. Rekomendacja ma na celu zminimalizowanie czasu pracy Komisji
podczas Konferencji. W pierwszej kolejności odpowiedź może wypracować grupa
macierzysta autora pytania. Odpowiedź na zadane pytanie można uzyskać w wielu
innych miejscach we Wspólnocie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rekomendacja 5 została przyjęta wymaganą większością głosów.  
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Rekomendacja 6
Projekt rekomendacji Rady Powierników i Zespołu ds. przygotowania Konferencji
Służby Krajowej w sprawie postępowania z wnioskami składanymi do sekretariatu
Konferencji Służby Krajowej podczas obrad konferencji
Koordynator Zespołu ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej Andrzej
przedstawił projekt Rekomendacji 6.
Głosy z sali obrad
Jarek, Delegat z Regionu Radom uznał, że to Konferencja zdecyduje, które wnioski będą rozpatrywane.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rekomendacja 6 została przyjęta wymaganą większością głosów.  
Rekomendacja 7
Projekt rekomendacji Rady Powierników i Zespołu ds. Przygotowania Konferencji
Służby Krajowej w sprawie zasad przedkładania rekomendacji do Konferencji Służby
Krajowej
Koordynator Zespołu ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej Andrzej
przedstawił projekt Rekomendacji 7.
Wedle zasady – jedna rekomendacja podejmująca jeden temat, sformułowana
czytelnie, krótko i prosto.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rekomendacja 7 została przyjęta wymaganą większością głosów.  
Rekomendacja 8
Projekt rekomendacji Rady Powierników i Zespołu ds. Przygotowania Konferencji Służby
Krajowej w sprawie konieczności załączania uzasadnień do rekomendacji kierowanych
do Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce
Koordynator Zespołu ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej Andrzej
przedstawił projekt Rekomendacji 8.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rekomendacja 8 została przyjęta wymaganą większością głosów.  
Rekomendacja 9
Projekt rekomendacji Rady Powierników i Komisji Literatury i Publikacji Konferencji Służby Krajowej w sprawie wydania ogólnopolskiej książeczki/miniporadnika
Niezbędnik nowicjusza
Przewodniczący powierniczego Zespołu ds. Literatury i Publikacji Krzysztof oraz
Andrzej z Wydawnictw Biura Służby Krajowej przedstawili projekt Rekomendacji 9.
Do treści Rekomendacji 9 zostaną wniesione autopoprawki w związku z nowym tłumaczeniem i czwartym wydaniem Wielkiej Księgi.
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Po wysłuchaniu głosów z sali i odłożeniu głosowania do trzeciego dnia Konferencji
Służby Krajowej Zespół powierniczy ds. Literatury i Publikacji wycofał Rekomendację 9,
celem jej doprecyzowania.
Rekomendacja 10
Projekt rekomendacji Rady Powierników i Komisji Literatury i Publikacji Konferencji
Służby Krajowej w sprawie wydania ulotki ABC dla spikerów AA
Przewodniczący powierniczego Zespołu ds. Literatury i Publikacji Krzysztof przedstawił Rekomendację 10.
Głosy z sali obrad
Rzecznik Rady Powierników stwierdził, iż ulotka może okazać się cennym doświadczeniem dla członków Wspólnoty. Uzasadnił, że podobną ulotkę wydają grupy
AA z Akron.
Jan, Delegat Regionu Białystok poinformował, że zdaniem Regionu takie informacje powinny znaleźć się w Poradniku dla służb AA.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rekomendacja 10 została przyjęta wymaganą większością głosów.  
Rekomendacja 11
Rada Powierników, w uzgodnieniu z Komisją Literatury i Publikacji, rekomenduje Konferencji Służby Krajowej wydanie ulotki informującej Wspólnotę AA o wynikach ankiety
Rzecznika Rady Powierników przedstawił Rekomendację 11.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rekomendacja nr 11 została przyjęta
wymaganą większością głosów.  
Petycja Służebnych i Uczestników z Regionu Radom
skierowana do 47. Konferencji Służby Krajowej AA
Delegat z Regionu Radom Przemysław przeczytał treść petycji. Pełna treść petycji
znajduje się w materiałach przygotowanych na 47. Konferencję Służby Krajowej.
Rzecznik Rady Powierników odniósł się do odczytanej petycji. Rada Powierników odpowiedziała na petycję choćby z tego powodu, że Region Radom jako adresatów petycji
wskazał Radę Powierników i 47. Konferencję Służby Krajowej, wobec tego Rada powierników skierowała petycję także do Konferencji (pełna treść odpowiedzi Rady Powierników
znajduje się w materiałach przygotowanych na 47. Konferencję Służby Krajowej). Tajność
głosowania w sprawach osobowych jest jedną z podstawowych zasad Wspólnoty AA.
Jeżeli mamy tajność głosowania, nie możemy udzielać uzasadnienia. Głos „przeciw”
udzielony w tajnym głosowaniu osobowym nie podlega dyskusji. Odbyła się natomiast
dyskusja z kandydatami. Komisja Nominacyjna rozmawiała z kandydatami na tyle, na
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ile potrzebował każdy z jej członków, by podjąć decyzję we własnym sumieniu. Zdaniem
Rady Powierników przyjęcie petycji przez Konferencję oznaczałoby pogwałcenie Koncepcji
Trzeciej i Czwartej. Komisja Nominacyjna posiada uprawnienia (otrzymane od Konferencji) – może nominować lub nie nominować kandydata. Rada Powierników zastanawiała
się, czy można powtórzyć głosowanie. Uniemożliwia nam to wyraźny zapis, że w przypadku braku nominacji kandydata pozostaje wakat do następnego roku. W lutowym wydaniu
biuletynu „Skrytka 2/4/3” opublikowano prośbę Rady Powierników, by każdy Region,
zgodnie ze specjalizacjami, przygotował dwóch kandydatów na Powiernika. Uprawnienia
Komisji Nominacyjnej jasno zostały sformułowane w esejach Billa W. Rada Powierników
przeprowadziła inwenturę po tym spotkaniu – nikt z Komisji Nominacyjnej nie zakwestionował podjętej decyzji. Ta sytuacja powoduje, że konieczna staje się dyskusja dotycząca
przyszłości funkcjonowania Komisji Nominacyjnej. Przyjęcie tej petycji będzie oznaczało
kwestionowanie uprawnień Komisji Nominacyjnej udzielonych przez Konferencję Służby
Krajowej. Dlatego Rada Powierników, w duchu zasadniczej jednomyślności, apeluje, by
47. Konferencja Służby Krajowej nie przyjmowała petycji.
Po wypowiedzi Rzecznika Rady Powierników wywiązała się dyskusja. Wielu służebnych zabrało głos. Delegat z Regionu Bałtyckiego poparł petycję Regionu Radom.
Powiedziano m.in., że doszukiwanie się kombinacji i manipulacji w decyzji Komisji
nie służy Wspólnocie AA. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcielibyśmy
mieć Komisję Nominacyjną, która nominowałaby wszystkich kandydatów bez wyjątku i bez sprzeciwu? To, co nastąpiło, było wynikiem działania Siły Wyższej. Wspólnota AA powinna to doświadczenie w przyszłości.
Postawiono następujące pytania: Dlaczego Region Radom uważa, że do wybranego przez siebie kandydata na Powiernika zależy zastosować inne zasady niż wobec pozostałych kandydatów? Jeżeli przyjmiemy petycję, to co dalej? Jakie będzie
postępowanie? Jakie konsekwencje takiej decyzji? Jeżeli Region nie będzie miał
Powiernika, nie będzie utrzymywał łączności ze służbami krajowymi. Czy nie za dużo
we Wspólnocie jest paragrafów, zaś za mało zasad aowskich? Czy Wspólnota AA
w Polsce podąża w dobrym kierunku?
Podzielono się doświadczeniami z innych krajów. Przykładowo, Komisja Nominacyjna w Wielkiej Brytanii posiada jeszcze większe uprawnienia.
Dyrektor Biura Służby Krajowej Paweł Krysztofiak podkreślił, że konsekwencje
przyjęcia petycji będą następujące: Konferencja Służby Krajowej uchyli decyzję Komisji Nominacyjnej, kandydat ponownie stanie przed tą Komisją. W wyniku przyjęcia
petycji kandydat nie stanie się Powiernikiem.
Po wysłuchaniu wszystkich głosów z sali przeprowadzono głosowanie nad petycją: „Wnosimy o uchylenie decyzji Komisji Nominacyjnej oraz przedstawienie naszego kandydata jako pełnoprawnego uczestnika Konferencji Krajowej i kandydata na
Powiernika do zaakceptowania przez 47. Konferencję Służby Krajowej”.
Petycja nie została przyjęta przez 47. Konferencję Służby Krajowej wymaganą
większością głosów.
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Sesja główna w temacie 47. Konferencji Służby Krajowej AA
„Zasady przed osobowościami”
Tadeusz z Krakowa, jako spiker, podjął temat główny Konferencji. Przywitał wszystkich obecnych i stwierdził, że z przyjemnością uczestniczy w 47. Konferencji Służby
Krajowej. Pamięta tę sprzed piętnastu lat, kiedy nie było Karty Konferencji, i cieszy się,
że Wspólnota AA poszła w takim dobrym kierunku. Panował wówczas chaos, Wspólnota potrzebowała zasad.
We wstępie Tadeusz powrócił do początków historii AA związanych z pierwszym
posłaniem, które przyniósł Billowi W. Ebby T. Wówczas – ponad osiemdziesiąt cztery
lata temu – zaczęły tworzyć się zasady. Ebby znalazł Grupę Oksfordzką, która miała
swoje zasady. Cel grupy stanowiły cztery absoluty: absolutna uczciwość, absolutna
bezinteresowność, absolutna czystość i absolutna miłość. Podążając w kierunku tych
absolutów, grupa miała swój sposób, który Bill poznał. Początkowo składało się na niego sześć Kroków. Były to pierwsze zasady, jakimi kierowali się Anonimowi Alkoholicy,
aby wyzdrowieć. Stały się one zrębem i podłożem do powstania Programu 12 Kroków,
stworzenia Wielkiej Księgi, aż do sformułowania 12 Tradycji, które są niczym innym jak
doświadczeniami z porażek funkcjonowania ówczesnych grup AA.
Najważniejszą z Tradycji jest jedność – siła spajająca Wspólnotę. To są zasady
stanowiące podstawę naszej trzeźwości – mają nas pchać do rozwoju ku czterem
absolutom. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, to
właśnie jest pierwszeństwo zasad przed osobowościami. To są podstawy mające swe
korzenie w duchowości. Każdy Krok i każda Tradycja mają istotę duchową. Mamy nieść
to posłanie do wszystkich, którzy jeszcze cierpią, kierować ich ku dobru, przyjaźni i miłości, ku czterem absolutom. Zawsze będzie pierwszeństwo zasad – przeżytych i przetworzonych przez AA – przed osobowościami. Historia AA pokazuje, że ten proces trwa
do dziś, ponieważ do dziś debatujemy na temat zasad. Źródłem są zasady, które Bill
opracował ku rozwoju, postępowi, a nie ku doskonałości. Jeżeli zasady, które tworzymy, nie będą miały tej cechy, będą nam przeszkadzać. W latach 40. Bill postanowił, że
musi być coś, co będzie wspierało AA dłużej, w przyszłości. Wówczas zaprojektowano
Konferencję jako eksperyment na pięć lat. Było to olbrzymie przedsięwzięcie, któremu
towarzyszył bardzo wysoki opór ze strony grup AA. Eksperyment się powiódł i wówczas
Konferencja stała się sumieniem AA.
Ostatnią rzeczą spisaną przez Billa były zasady dla struktur Konferencji. Tak powstały Koncepcje. Powiernicy byli początkowo przyjaciółmi AA, którzy wspierali Wspólnotę wiedzą i doświadczeniem. Stąd wzięła się nazwa Powiernik klasy A. Z czasem
stworzono nazwę Powiernik klasy B, czyli następny w kolejności alfabetycznej. 12
Kroków, 12 Tradycji i 12 Koncepcji to zarówno kompletny Program AA, jak i komplet
fundamentalnych zasad, którymi kieruje się Wspólnota AA. Do dziś jest to aktualne.
AA proponuje wolność każdemu, ale według tych zasad, które mogą zostać zmienione
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głosami dwóch trzecich grup z całego świata. Zastrzeżenie dotyczy Gwarancji z 12
Koncepcji, że te zasady nie zostaną zmienione. Dziś też debatowaliśmy nad poprawianiem tych zasad. Wszystkie te zasady wzajemnie się przenikają, uzupełniają. Bardzo
ważny jest język używany w AA, zwłaszcza w służbach. AA oferuje każdemu wolny
wybór, nie zabrania ani nie zakazuje, ale ta wolność wynika z tych zasad. Na jednym
z mityngów światowych zadano pytanie: „Czy jest granica autonomii grupy AA na podstawie 4 Tradycji?”. Padły różne wypowiedzi, ale delegaci zgodzili się z jedną: „Granicą
tej autonomii jest śmiertelność choroby alkoholowej”. Jeżeli nie podporządkujemy się
tym zasadom AA, możemy zginąć. Osobowości pojawiały się i będą się pojawiać zawsze, bo każdy ma swoją osobowość.
Tadeusz podzielił się swoim doświadczeniem z uczestnictwa w obradach Rady
Powierników w USA, a także z pierwszych historycznych wyborów Powierników, tworzenia Karty Konferencji i Regulaminu Służb Krajowych.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Tadeusz omówił tekst Billa Przywództwo
w służbach z IX Koncepcji. Nikt lepiej nie jest w stanie odpowiedzieć, jakiej osobowości szukać na przywódcę, niż właśnie Bill. W przywołanym tekście Bill zawarł zasady
postępowania, rozumienia i stosowania zasad przed osobowościami. Dominować
ma nad nami zasada, nie osobowość; pierwszeństwo zasad przed osobowościami.
Przywództwo ma się znaleźć pomiędzy zasadą a osobowością, nie ma wiązać się
tylko z osobowością, bo ktoś jest taki a taki. Przywództwo jednak musi być osobowe. Cała służba ma jedną podstawę – zaufanie. Każdy sponsor to przywódca, bo tu
chodzi o ludzkie życie. To napisał do nas Bill, żebyśmy mieli to na uwadze. Prawda,
uczciwość jest podstawą, ona jest wyzwalająca, naprawiająca.
Przebieg obrad w sobotę, 10 listopada 2018 r.
W części wstępnej głos zabrał Delegat z Regionu Warta Tomasz, który wyraził
gotowość Regionu do organizacji 50-lecia Wspólnoty AA w Polsce. Rzecznik Rady
Powierników ogłosił, że Zespół powierniczy ds. Literatury i Publikacji wycofuje Rekomendację 9, celem jej doprecyzowania.
Obrady rozpoczęto od sprawdzenia kworum. Przewodniczący Komisji złożyli spra*
wozdania .
Przewodniczący Komisji Literatury i Publikacji Andrzej odczytał sprawozdanie
z obrad Komisji oraz wypracowane odpowiedzi na pytania.
Przewodniczący Komisji Finansowej Radosław odczytał sprawozdanie z obrad Komisji oraz wypracowane odpowiedzi na pytania.
*

 Treść sprawozdań z prac Komisji KSK mieści się w dalszej części biuletynu pt. Sprawozdania z prac Komisji i Zespołów 47. Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce. Pełna treść pytań
skierowanych do 47. Konferencji Służby Krajowej, nad którymi pracowały poszczególne Komisje KSK, znajduje się w materiałach przygotowanych na 47. Konferencję Służby Krajowej.
Pytania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez 47. Konferencję Służby Krajowej widnieją
w dalszej części biuletynu pt. Odpowiedzi na pytania skierowane do 47. Konferencji Służby
Krajowej AA w Polsce [przyp. red.].
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Przewodnicząca Komisji Informacji Publicznej Izabela odczytała sprawozdanie
z obrad Komisji oraz wypracowane odpowiedzi na pytania.
Przewodniczący Komisji Organizacyjnej Krzysztof odczytał sprawozdanie z obrad
Komisji oraz wypracowane odpowiedzi na pytania.
Sprawozdanie Zespołu ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej AA
Przewodniczący Zespołu ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej Andrzej
odczytał sprawozdanie z obrad Komisji oraz wnioski złożone do sekretariatu Konferencji Służby Krajowej:
1. Wniosek Komisji Finansowej do Rady Powierników o zorganizowanie warsztatów dla delegatów SK, w temacie 12 Koncepcji, w pierwszym kwartale 2019
r., z udziałem członków Rady Powierników, przy organizacyjnym wsparciu Biura
Służby Krajowej. Decyzją Zespołu wniosek skierowano do 47. Konferencji Służby Krajowej. Konferencja przyjęła wniosek wymaganą większością głosów.
2. Wniosek Regionu Białystok o kontynuowanie prac związanych z dostosowaniem struktur AA do 12 Koncepcji, mając na uwadze Rekomendację 7, przyjętą na 47. Konferencji Służby Krajowej.  Decyzją Zespołu wniosek skierowano
do 47. Konferencji Służby Krajowej. Konferencja przyjęła wniosek wymaganą
większością głosów.
3. Wniosek Komisji Organizacyjnej o wznowienie prac nad całym Poradnikiem dla
służb AA. Decyzją Zespołu wniosek skierowano do Rady Powierników.  
4. Wniosek Komisji Organizacyjnej do Konferencji Służby Krajowej o dokonanie
w wersji 9 Poradnika dla służb AA następujących korekt:
a) zapisanie w podtytule Poradnika słowa „sugestie”;
b) dokonanie korekty w rozdziale 4.2 o tytule Intergrupa, w pierwszym zdaniu
na s. 57 poprzez zmianę wyrazu „deklarując” na słowo „deklaruje” oraz
usunięcie z tego zdania tekstu: „zgadza się na to, aby ostateczną decyzję
w tej sprawie podjęła konferencja regionalna, najczęściej przez aklamację”.
W przypadku przyjęcia tego wniosku zdanie będzie brzmiało: „Wolą swoich
manadatriuszy intergrupa deklaruje chęć włączenia się w struktury organizacyjne regionu AA”;
c)  uzupełnienie brakującego fragmentu tekstu w zdaniu drugim na s. 136 (rozdział XII, pkt 1 Regulaminu Pracy Służby Krajowej). Pełne brzmienie tego fragmentu: „Koszt udziału delegatów w Konferencji Służby Krajowej oraz na spotkaniach Rady Powierników i Komisji KSK tradycyjnie ponoszony jest przez
właściwe Regiony AA”.
Konferencja przyjęła wniosek wymaganą większością głosów.
5. Wniosek Komisji Finansowej do Rady Powierników o podjęcie działań w celu
zwiększenia transparentności funkcjonowania Komisji Nominacyjnej. Uzasadnienie: Głównym celem wniosku jest unikanie w składzie Komisji Nominacyjnej
osób z Regionów, z których jest wybierany kandydat. Decyzją Zespołu wniosek
skierowano do Rady Powierników.  
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6. W
 niosek Zespołu ds. Przygotowania Konferencji do Rady Powierników o wypracowanie zasad organizacji pobytu gości zaproszonych na Konferencję Służby Krajowej oraz ich uczestnictwa w pracach Konferencji. Członkowie Zespołu
deklarują gotowość podzielenia się z uczestnikami Zespołu przygotowującego
48. Konferencję Służby Krajowej swoim doświadczeniem z prac w Zespole ds.
Przygotowania Konferencji.

Wybór Prowadzącego oraz tematu wiodącego 48. Konferencji Służby Krajowej AA
W kolejnej części obrad Konferencja wybrała na Prowadzącego 48. Konferencję
Służby Krajowej Pawła z Regionu AA Warszawa. Temat wiodący 48. Konferencji Służby Krajowej –„Postęp, a nie doskonałość” wylosowała Maria (gość z Rosji).
Sprawozdanie Komisji Nominacyjnej, prezentacja kandydatów do Rady Powierników
i uzupełnienie składu Rady Powierników
Po wysłuchaniu sprawozdania Przewodniczącego Komisji Nominacyjnej, prezentacji kandydatów do Rady Powierników i przeprowadzeniu głosowań 47. Konferencja
Służby Krajowej wybrała:
1. Kandydatkę zgłoszoną przez Region AA Warszawa – Hannę Ostrowską-Biskot
do służby Powiernika klasy A.
2. Kandydatkę zgłoszoną przez Region Kujawsko-Pomorski – Barbarę do służby
Powiernika.
3. Kandydata zgłoszonego przez Region Łódź – Sławomira do służby Powiernika.
4. Kandydata zgłoszonego przez Region Zachodniopomorski – Sławomira do
służby Powiernika.
5. Kandydata zgłoszonego przez Region Europa – Tadeusza do służby Delegata
Narodowego.
Przedstawienie zadań i wniosków dla Rady Powierników przez poszczególne Komisje
47. Konferencji Służby Krajowej
Komisja Literatury i Publikacji
• Komisja Literatury i Publikacji występuje z wnioskiem do Rady Powierników
o stworzenie i udostępnienie nowoczesnego forum dyskusyjnego. Warto udostępnić takie forum jak najszybciej, najpóźniej do 15 stycznia 2019 r.
• Komisja Literatury i Publikacji występuje z wnioskiem do Rady Powierników
o stworzenie ulotki dla służb mundurowych prezentującej doświadczenia polskich AA.
• Komisja Literatury i Publikacji występuje z wnioskiem do Rady Powierników
o stworzenie ulotki informacyjnej o AA do pracodawców.
• Komisja Literatury i Publikacji występuje z wnioskiem, aby Rada Powierników
dokonała przeglądu i oceny, które pozycje literatury AA wymagają najpilniejszej
aktualizacji pod kątem dostosowania do nowego wydania Wielkiej Księgi. Komi-
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sja Literatury i Publikacji wnosi o to, by Rada Powierików w pierwszej kolejności
wzięła pod uwagę pozycje najczęściej używane przez członków AA na mityngach.
• Komisja Literatury i Publikacji występuje z wnioskiem, by Rada Powierników wydała ulotkę o 7 Tradycji w bardziej atrakcyjnej szacie graficznej, przy zachowaniu
jej treści.
Komisja Finansowa
• Komisja Finansowa zwraca się z prośbą do Rady Powierników o zastanowienie
się nad działaniami, które mogłyby doprowadzić do zwiększenia dobrowolnych
datków na AA.
Komisja Informacji Publicznej
• Komisja Informacji Publicznej składa wniosek o rozpoznanie możliwości nawiązania i rozwoju współpracy, poprzez Biuro Służby Krajowej, z pracownikami samorządowymi. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez AA wykazały, że niski odsetek osób dowiaduje się o Wspólnocie poprzez gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych.
• Komisja Informacji Publicznej składa wniosek o zebranie materiałów i doświadczeń pomocnych w kontaktach z prasą, radiem i telewizją.
• Komisja Informacji Publicznej składa wniosek o kontynuowanie prac nad przygotowaniem pakietu startowego dla intergrupowych i grupowych zespołów informacji publicznej, w formie prezentacji multimedialnej oraz scenariusza prowadzenia spotkań informacyjnych, oraz udostępnienie ich na stronie internetowej.
• W trosce o kontynuowanie współpracy ze służbami penitencjarnymi, zakładami
karnymi, aresztami śledczymi oraz ośrodkami wychowawczymi dla młodzieży,
czyli zakładami poprawczymi i młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, Komisja Informacji Publicznej zwraca się z prośbą do Rady Powierników o objęcie
opieką tych obszarów działania.
Komisja Organizacyjna nie wypracowała zadań dla Rady Powierników.
Sprawozdanie z prac Rady Powierników i Rady Fundacji
Rada Powierników zebrała się w nowym składzie, wybrano nowe służby:
• Rzecznik Rady Powierników – Robert, Powiernik z Regionu Galicja;
• Zastępca Rzecznika Rady Powierników – Lesław, Powiernik z Regionu Białystok;
• Sekretarz – Sławomir, Powiernik z Regionu Zachodniopomorskiego.
W ten sam sposób wybrano służby w Radzie Fundacji. Uzupełniono Radę Fundacji
o czterech Powierników: Powiernika klasy A oraz trzech Powierników.
Ustalono następujące terminy spotkań:
• 1-2 grudnia 2018 r.
• 2-3 lutego 2019 r. – spotkanie związane z wyborem Dyrektora Zarządu Fundacji
Biuro Służby Krajowej AA w Polsce.
• 15-17 marca 2019 r. (Sielpia) - Warsztaty Koncepcji dla Delegatów KSK oraz
spotkanie Rady Powierników (szczegóły wkrótce).
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• 22-23 czerwca 2019 r.
• 13 lipca 2019 r. – spotkanie Komisji Nominacyjnej. Do udziału w Komisji Nominacyjnej wylosowano delegatów z następujących regionów: Region KujawskoPomorski, Region Warszawa, Region Katowice i Region Warta.
• 28-29 września 2019 r.

Organizacja zespołów powierniczych
• Zespół ds. Dostosowania Struktury Służby Krajowej AA do 12 Koncepcji poprowadzi Teresa z Regionu Katowice.
• Zespół ds. Finansowo-Budżetowych poprowadzi Barbara z Regionu Kujawsko-Pomorskiego.
• Zespół ds. Organizacji 45-lecia AA w Polsce poprowadzi Sławomir z Regionu
Łódź.
• Zespół ds. Międzynarodowych poprowadzi Michał z Regionu Łódź.
• Zespół ds. AA w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych poprowadzi Kazimierz z Regionu Warta.
• Zespół ds. Infrastruktury IT poprowadzi Sławomir z Regionu Zachodniopomorskiego.
• Inwenturę RP poprowadzi Zbyszek z Regionu Europa.
• W Komisji Nominacyjnej, oprócz Przewodniczącego Roberta, uczestniczyć będą:
Lesław z Regionu Białystok, Andrzej Chrobot – Powiernik klasy A, Edyta Gulbinowicz – Powiernik klasy A oraz Michał – Delegat Narodowy.
• Zespół ds. Audytu poprowadzi Lesław z Regionu Białystok.
• Zespół ds. Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi poprowadzi Andrzej Bujkowski – Powiernik klasy A.
• Zespół ds. Poradnika dla służb poprowadzi Tadeusz z Regionu Europa.
• Zespół ds. Literatury i Publikacji poprowadzi Krzysztof z Regionu Lublin.
• Zespół ds. Organizacji Konferencji poprowadzą Robert – Przewodniczący Rady
Powierników i Lesław z Regionu Białystok.
Zakończenie obrad
Dyrektor Biura Służby Krajowej Paweł Krysztofiak, w związku z zakończeniem pracy w Biurze Służby Krajowej AA przez Andrzeja Rosińskiego, złożył Andrzejowi podziękowania za współpracę. Przedstawił także Annę Kaszubowską – nowego pracownika
Biura Służby Krajowej. Andrzej Rosiński podziękował wszystkim za współpracę.
Delegaci kończący służbę otrzymali podziękowania oraz przekazali mandaty nowym delegatom. Podziękowania skierowano również do wszystkich gości zagranicznych, którzy podzielili się swoimi refleksjami z udziału w Konferencji.
47. Konferencja Służby Krajowej AA zamknęła obrady wspólnym odmówieniem
Modlitwy o pogodę ducha.
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SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI I ZESPOŁÓW
47. KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE
Komisja Finansowa
8 listopada 2018 r.
Komisja spotkała się pod przewodnictwem Radosława z Regionu „Europa”.
W spotkaniu, oprócz delegatów z komisji, uczestniczyli: Powiernik Służby Krajowej Teresa, Główny Księgowy Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce
Janusz Matejski i goście z zagranicy.
Po przywitaniu, odmówieniu modlitwy oraz przedstawieniu się Komisja przeczytała i pokrótce omówiła rekomendacje do 47. Konferencji Służby Krajowej. Komisja
skorzystała z obecności Powiernika i podjęła temat potencjalnych problemów związanych ze zmianami, m.in. nt. funkcjonowania przy komisjach niebranżowych oraz
rozwiązywania problemów z komunikacją z Regionami nieposiadającymi Powiernika.
Komisja opracowała odpowiedzi na przydzielone jej pytania skierowane do 47.
Konferencji Służby Krajowej.
9 listopada 2018 r.
Komisja spotkała się pod przewodnictwem Radosława z Regionu „Europa”.
W spotkaniu, oprócz delegatów z komisji, uczestniczyli: Główny Księgowy Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce Janusz Matejski, Powiernik Zespołu
Finansowo-Budżetowego Tadeusz oraz były Delegat Narodowy Tadeusz.
Komisja nie wybrała kandydata na Prowadzącego 48. Konferencję Służby Krajowej, wskazała natomiast propozycję tematu wiodącego na 48. Konferencji Służby
Krajowej pn. „Komunikacja kluczem do jedności”.
Komisja dopracowała odpowiedzi na pytania: 2, 9 i 10 skierowane do 47. Konferencji Służby Krajowej. Na termin kolejnego spotkania Komisja wyznaczyła czerwiec
2019 r. (data dzienna do uzgodnienia). Komisja zdecydowała o kontynuacji Ogólnopolskich Warsztatów Skarbników, następne zorganizuje Region Bałtycki w dniach
27-29 września w Łebie. Delegaci mają wspierać organizatorów w razie jakichkolwiek
problemów oraz służyć pomocą podczas warsztatów. Tematy i forma warsztatów
pozostają w gestii organizatorów, do uzgodnienia z delegatami Komisji.
Komisja skorzystała z obecności byłego Delegata Narodowego Tadeusza i przeprowadziła dyskusję nt. spraw bieżących dotyczących 47. KSK, zadań skarbników
i zadań delegatów do KSK. W wyniku dyskusji Komisja zaproponowała dwa wnioski
do Rady Powierników:
Wniosek 1: Komisja Finansowa wnioskuje do Rady Powierników o podjęcie działań w celu zwiększenia transparentności funkcjonowania Komisji Nominacyjnej.
Uzasadnienie: Unikanie sytuacji, kiedy w Komisji Nominacyjnej są osoby z tego
samego regionu co kandydat do służby powiernika.
Wniosek 2: Komisja Finansowa wnioskuje do Rady Powierników o zorganizowanie
warsztatów dla delegatów SK w temacie XII koncepcji.
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10 listopada 2018 r.
Podczas pierwszej sesji Komisja obradowała pod przewodnictwem Radosłąwa,
kończącego służbę. W toku pracy Komisja powzięła następujące ustalenia:
1. Wybór służb komisji
• Przewodniczący – Sławomir z Regionu Warszawa
• Zastępca Przewodniczącego – Jacek z Regionu Bałtyckiego
• Sekretarz – Jędrzej z Regionu Białystok
• Zastępca sekretarza – Iwona z Regionu Kujawsko-Pomorskiego
2. Ustalenie wstępnego planu pracy Komisji
• spotkanie w trakcie warsztatów delegatów w marcu 2019 r. (zebranie nieoficjalne);
• zebranie Komisji w Biurze Służby Krajowej w czerwcu 2019 r. (po 15 czerwca) przed Radą Powierników (termin do ustalenia);
• II Warsztaty Skarbników w Łebie w dniach 27-29 września 2019 r. (organizator – Region Bałtycki).
Propozycje prowadzenia paneli i tematów przesyłamy Jackowi lub Sławomirowi
do marca 2019 r. (na warsztatach delegatów lub bezpośrednio do nich).
3. Podziękowanie delegatom kończącym służbę.
4. Rozpoczęcie dyskusji o służbie krajowej.
W drugiej sesji uczestniczyli: członkowie i byli członkowie Komisji Finansowej,
Główny Księgowy Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce Janusz Matejski, były Delegat Narodowy Tadeusz z Regionu Galicja oraz Martin, gość z Czech.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Finansowej Sławomir, który zaproponował, aby zastanowić się wspólnie i wypracować sugestie dla Rady Powierników
związku z organizacją Warsztatów dla Delegatów w marcu 2019 r.
W trakcie dyskusji poruszone następujące zagadnienia:
• Warsztaty Delegatów powinny wskazać nam drogę, jak umiejętnie współpracować z powiernikami w duchu koncepcji – Radek z Regionu Europa;
• niejasność pojęcia „koszty magazynowe” w sprawozdaniu Biura Służby Krajowej – Jarek z Regionu Radom; wyjaśnień udzielił Główny Księgowy Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce;
• przepływ informacji i materiałów dla delegatów, którzy maja prawo głosu w trakcie przygotowania do konferencji – Główny Księgowy Zarządu Fundacji Biuro
Służby Krajowej AA w Polsce;
• zobowiązanie do przesyłania otrzymanych materiałów z Biura Służby Krajowej
członkom Komisji Finansowej na bieżąco – Przewodniczący Komisji Sławomir
z Regionu Warszawa;
• k westia zaufania, odpowiedniego podziału zadań, aby zapobiec rozdźwiękom
między delegatami a Radą Powierników, konieczność prawidłowej komunikacji
– Jacek z Regionu Bałtyckiego, Jarosław z Regionu Radom, Radosław z Regionu
Europa, Andrzej z Regionu Dolnośląskiego;
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• rekomendacje, które nie przeszły, dają nam czas na wykluczenie złych wskazówek, a pozostawienie dobrych do dalszej pracy; sugestia powołania sekretarza
na Warsztaty Skarbników – Mariusz z Regionu Dolnośląskiego;
• zasadność forum dla członków Komisji Finansowej (Istnieje taka potrzeba czy
też mogą być inne drogi komunikacji?) - Beata z Regionu Łódź, Sławomir z Regionu Warszawa, Radosław z Regionu Europa;
• sugestia podzielenia się doświadczeniem przez gości zagranicznych – Jarosław
z Regionu Katowice;
• realizacja zadań i omawianie tematów dotyczących Komisji Finansowej przy pomocy rozmowy przez Skype'a – Martin z Czech;
• nakłady związane z nowym wydaniem Wielkiej Księgi – Jarosław z Regionu Radom;
• przedstawienie finansowania literatury oraz innych obszarów Biura Służby Krajowej – Główny Księgowy Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce;
• k westia uświadamiania członków Wspólnoty, na co są przekazywane pieniądze
„z kapelusza” - Tomek z Regionu Europa;
• istota wskazywania celu wydatkowania pieniędzy, rola Powierników, którzy –
bez względu na miejsce zamieszkania – są służebnymi wszystkich członków
Wspólnoty; sugestia przeprowadzenia dokładnej analizy faktycznego stanu grup
AA w Polsce i udzielenia pomocy Powiernikom w dopracowaniu niezatwierdzonych rekomendacji na 48. Konferencję Służby Krajowej w 2019 r. - Tadeusz, były
Delegat Narodowy z Regionu Galicja.
W efekcie zgłoszonych sugestii w trakcie spotkania przygotowano dwa wnioski
w ramach sprawozdania z pracy Komisji.
• P ytanie do Rady Powierników: Co zrobić, aby podnieść dobrowolne datki na cele
Wspólnoty AA?
• Wniosek: Zmiana nazwy Warsztaty skarbników na Warsztaty VII Tradycji.
Komisja zakończyła spotkanie wspólnym odmówieniem Modlitwy o pogodę ducha.
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Komisja Informacji Publicznej
W toku pracy Komisja Informacji Publicznej podjęła następujące kwestie:
1. Rekomendacje do 47. Konferencji Służby Krajowej.
Dyskutowano na temat rekomendacji. KIP SK postanowiła nie wypracowywać
wspólnego stanowiska. Dyskusja miała na celu poznanie opinii członków Komisji oraz osób biorących udział w dyskusji.
2. Wypracowanie odpowiedzi na przydzielone Komisji Informacji Publicznej pytania skierowane do 47. Konferencji Służby Krajowej.
3. Wybór Grzegorza z Regionu Warmińsko-Mazurskiego jako kandydata na Prowadzącego 48. Konferencję Służby Krajowej.
4. Propozycje tematów 48. Konferencji Służby Krajowej:
• Najważniejsza jest jedność
•Nasze wspólne dobro
• Jeden główny cel
• Nasi liderzy zaufanymi sługami
Wybrano temat: „Nasi liderzy zaufanymi sługami”.
5. Plan pracy na najbliższy rok.
• Spotkania Komisji Informacji Publicznej między Konferencjami Służby Krajowej (Komisja dostrzega potrzebę takich spotkań).
• Współpraca delegatów z łącznikami internetowymi Regionów
• Komisja Informacji Publicznej umożliwia regionalnym łącznikom internetowym udział w forum Komisji. Delegaci poinformują łączników w swoich Regionach o takiej możliwości.
•Współpraca Wspólnoty z samorządami poprzez Biuro Służby Krajowej (koordynator KIP ds. współpracy z samorządami)
• Komisja zastanawiała się nad możliwościami nawiązania lub rozwoju współpracy z pracownikami samorządowymi. Zwrócono uwagę na wyniki ankiety
przeprowadzonej wśród AA i niski odsetek osób dowiadujących się o Wspólnocie poprzez Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Członkowie Komisji podzielili się swoim doświadczeniem w tym zakresie.
W wyniku dyskusji Komisja sformułuje tę kwestię jako zadanie dla Rady
Powierników.
• Scenariusz spotkania informacyjnego, pakiet startowy dla intergrupowych
i grupowych Zespołów Informacji Publicznej oraz prezentacja multimedialna
• Obecnie przygotowaniem prezentacji multimedialnej zajmuje się Zespół powierniczy. Nastąpiła wymiana materiałów zgromadzonych przez zespół zadaniowy
Komisji Informacji Publicznej oraz ustalenia dotyczące dalsze współpracy.
6. Termin Warsztatów Informacji Publicznej – warsztaty odbędą się na Górze św.
Anny w dniach 20-22 września 2019 r.
7. Kontakty z kapelanami i psychologami wojskowymi odnośnie pomocy dla żołnierzy przebywających na misjach.
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Z apelem w tym temacie zwróciła się Powiernik klasy A z Regionu Warszawa Hanna Ostrowska-Biskot oraz Powiernik Piotr z Regionu Warmińsko-Mazurskiego.
Komisja Informacji Publicznej zwróciła się do obecnych na spotkaniu Powierników z propozycją nawiązania kontaktu ze Stowarzyszeniem Weteranów Działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Wybór Służb Komisji Informacji Publicznej (poprzez głosowanie):
• Przewodniczący – Iza (Region Łódź)
• Zastępca Przewodniczącego – Roman (Region Warta)
• Sekretarz – Agnieszka (Region Katowice)
Podczas ostatniego spotkania Komisja kontynuowała rozmowy dotyczące tematów wypracowanych na poprzednich spotkaniach.
1. Publiczne wystąpienia uczestników Wspólnoty
Delegat z Regionu Europa podzieliła się swoimi spostrzeżeniami w temacie publicznych wystąpień AA. Warunki, które powinny zostać spełnione: zasłonięta twarz, bez
podania nazwiska, lista pytań przed nagraniem, autoryzacja wypowiedzi.
Na stronie aa.org.pl pod zakładką /dla profesjonalistów/jak rozumieć anonimowość/
znajduje się informacja o anonimowości i jej rozumieniu.
2. Pytania od gościa z zagranicy
• Jak polska Wspólnota współpracuje z wojskiem?
Uczestnicy spotkania podzielili się doświadczeniami w tym temacie.
• Jak Wspólnota współpracuje z Zakładami Karnymi? Jakie są zasady wstępu,
kryteria „doboru” uczestników mityngów w Zakładach Karnych?
Uczestnicy KIP podzielili się swoim doświadczeniem.
• Czy skazani proszą uczestników mityngów w Zakładach Karnych i Aresztach
Śledczych, by coś im przynieść? Jak to wygląda w Polsce?
W Polsce obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia czegokolwiek do Zakładów
Karnych i Aresztów Śledczych. Pomocna w tym jest ulotka Czego AA nie robi.
• Jak wyglądają te kontakty od strony formalnej?
Biuro Służby Krajowej AA podpisało porozumienie z Centralnym Inspektoratem Służby Więziennej. Na mocy tego porozumienia uregulowano większość
spraw związanych z niesieniem posłania do osadzonych, wcześniej bywało
różnie. Najczęściej decydowali o tym dyrektorzy zakładów karnych.
Zadania dla Rady Powierników wytyczone przez członków Komisji Informacji Publicznej 47. Konferencji Służby Krajowej
1. Rozpoznanie możliwości nawiązania/rozwoju współpracy poprzez Biuro Służby Krajowej z pracownikami samorządowymi. Wyniki ankiety przeprowadzonej
wśród AA wykazały, że niski odsetek osób dowiaduje się o Wspólnocie poprzez Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Zebranie materiałów i doświadczeń pomocnych w kontaktach z prasą, radiem
i telewizją.
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3. K
 ontynuowanie prac nad przygotowaniem pakietu startowego dla intergrupowych i grupowych zespołów informacji publicznej w formie prezentacji multimedialnej oraz scenariusza prowadzenia spotkań informacyjnych i udostępnienie ich na stronie internetowej aa.org.pl.
4. W trosce o kontynuowanie współpracy ze służbami penitencjarnymi (ZK i AŚ)
oraz ośrodkami wychowawczymi (ZP i MOW) zwracamy się z prośbą do Rady
Powierników o objęcie opieką tych obszarów.

Komisja Literatury i Publikacji
Czwartek, 8 listopada 2018 r.
Przewodniczący Komisji Andrzej powitał wszystkich delegatów i uczestników spotkania. Przedstawił cel spotkania – omówienie rekomendacji i pytań, które wpłynęły do
47. Konferencji służby Krajowej oraz opracowanie odpowiedzi na pytania: 4, 5 i 8. Po
odczytaniu pytań zaprosił przedstawicieli Regionów oraz uczestników spotkania do wypowiedzi, w celu podzielenia się sugestiami i propozycjami wypracowania wspólnych
odpowiedzi. Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi doświadczeniami. Głos zabrali
także goście zagraniczni: Natasza z Rosji, Ludmiła z Ukrainy oraz Sergio z Mołdawii,
którzy podzielili się własnymi doświadczeniami w niesieniu posłania w swoich krajach.
Komisja nie wypracowała odpowiedzi na pytanie 8 i przesunęła to zadanie na
następne spotkanie zaplanowane 9 listopada 2018 r.
Piątek, 9 listopada 2018 r.
Przewodniczący Komisji Literatury i Publikacji Andrzej zaproponował, by skupić
się na dwóch głównych kwestiach: wyborze kandydata na Prowadzącego oraz tematu 48. Konferencji Służby Krajowej. Po dyskusji i przedstawieniu dwóch kandydatur
Komisja zdecydowała o wyborze Andrzeja na kandydata na Prowadzącego 48. Konferencję Służb Krajowych AA w Polsce. Jako temat przewodni tejże Konferencji Komisja
wybrała temat: „Jeden świat, jedno AA, jeden język serca”.
W toku pracy Komisja podjęła następujące zagadnienia:
1. Spotkania Komisji Literatury i Publikacji pomiędzy Konferencjami Służby Krajowej będą organizowane wedle potrzeby formułowanej na bieżąco przez Komisję, celem dokonania konkretnych uzgodnień.
2. Redaktor Biuletynu „Zdrój” Piotr zaproponował, by Komisja Literatury i Publikacji złożyła wniosek o udostępnienie przez Biuro Służby Krajowej nowoczesnego forum dyskusyjnego. Dobrze byłoby udostępnić takie forum jak najszybciej, najpóźniej do 15 stycznia 2019 r.
3. Alicja złożyła wniosek by Komisja Literatury i Publikacji spotykała się jak dotychczas dwa razy w roku (w styczniu i czerwcu) w związku z tym, że Konferencja Służby Krajowej nie przyjęła rekomendacji dotyczącej służby delegata.
Komisja ustaliła, że będzie się spotykać w miarę potrzeb.
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4. K
 omisja wypracowała odpowiedź na pytanie 8 skierowane do 47. Konferencji
Służby Krajowej.
5. Komisja przeprowadziła dyskusję dotyczącą cen literatury oraz ustaliła, że
nie będzie zajmowała się tym wnioskiem ze względu na bezprzedmiotowość
dyskusji.
6. Kolporter Andrzej zwrócił uwagę na brak ulotki o 7 Tradycji. Podkreślił, że
taka ulotka będzie budowała świadomość członków AA o konieczności ponoszenia wydatków Wspólnoty AA. Andrzej Rosiński z Wydawnictw Biura Służby
Krajowej poinformował, że w najbliższym czasie ma ukazać się ulotka, która
prawdopodobnie będzie zawierała wszystkie niezbędne informacje dotyczące
7 Tradycji.
7.  Przewodniczący Komisji Literatury i Publikacji Andrzej zaproponował prace
nad ulotką dla mundurowych, wojskowych.
8. Redaktor Biuletynu „Zdrój” Piotr wskazał, iż warto odświeżyć ulotkę Myślisz,
że jesteś inny w wersji zbierającej polskie doświadczenia.
9.  Andrzej Rosiński z Wydawnictw Biura Służby Krajowej przekazał zebranym
dokument dotyczący przyszłości literatury AA w Polsce. Dokument zawiera
szereg propozycji, które warto rozważyć i przekazać Komisji Literatury i Publikacji do dalszej pracy, wybrane kwestie:
• Czy literatura, którą już posiada Wspólnota AA w Polsce, to wszystko?
• Czy możemy stworzyć nowe pozycje? Jakie?
• Co powinniśmy zrobić, by trafić do młodych ludzi, nastolatków?
• Potrzebujemy miejsca, w którym, zainteresowani dobrem literatury, mogliby spotkać się i uczestniczyć w jej tworzeniu.
• Jak będzie wyglądała literatura AA za dziesięć lat?
Komisja wyraziła chęć pracy nad przedłożonymi propozycjami.
10. Przewodniczący Komisji Andrzej przypomniał, że 17 marca 2018 r., podczas
spotkania w Burzeninie, Komisja Literatury i Publikacji wystąpiła z wnioskiem do Rady Powierników o zbadanie, czy istnieje w literaturze Wspólnoty
AA ulotka dotycząca informacji skierowanej do pracodawców (Jeżeli istnieje
taka ulotka, zawnioskowaliśmy o jej przetłumaczenie i przedruk; jeżeli nie
istnieje, zawnioskowaliśmy o rozważenie wydrukowania w formie odrębnej
broszury rozdziału Do pracodawców z Wielkiej Księgi ). Komisja rozważała
także możliwość stworzenia własnej ulotki podejmującej ten temat. Andrzej
Rosiński z Wydawnictw Biura Służby Krajowej udzielił informacji, że Wspólnota AA na pewno nie posiada takiej pozycji. Poza tym – z racji, iż jest to
dziedzina informacji publicznej – warto poczynić ustalenie na ten temat z Komisją Informacji Publicznej i Zespołem powierniczym.
11. Komisja przeprowadziła dyskusję nad Rekomendacją 9: Projekt rekomendacji Rady Powierników i Komisji Literatury i Publikacji Konferencji Służby
Krajowej w sprawie wydania ogólnopolskiej książeczki/miniporadnika Niezbędnik nowicjusza.
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Komisja zgodnie zdecydowała, że wniosek pozostaje do dalszych prac w zespole
powierniczym, w związku z tym rekomendacja zostaje wycofana. Wniosek zgłoszony
do zespołu powierniczego na spotkaniu w Burzeninie (przywołany poniżej) nie został
zrealizowany: „Komisja Literatury i Publikacji występuje z wnioskiem do Rady Powierników o przeprowadzenie analizy tekstów zawartych w Niezbędniku nowicjusza pod
kątem zgodności z literaturą AA i prawami autorskimi. Po uzyskaniu wyników analizy
Komisja Literatury i Publikacji wystąpi do Rady Powierników i Konferencji Służby Krajowej o możliwość wydania Niezbędnika nowicjusza jako wydawnictwa ogólnopolskiego”.
Komisja sformułowała trzy wnioski do Rady Powierników:
1. Komisja Literatury i Publikacji występuje z wnioskiem do Rady Powierników
o stworzenie i udostępnienie nowoczesnego forum dyskusyjnego. Dobrze byłoby udostępnić takie forum jak najszybciej, najpóźniej do 15 stycznia 2019 r.
2. Komisja Literatury i Publikacji występuje z wnioskiem do Rady Powierników
o stworzenie ulotki dla służb mundurowych zawierającej doświadczenia polskich AA.
3. Komisja Literatury i Publikacji występuje z wnioskiem do Rady Powierników
o stworzenie ulotki informacyjnej o AA skierowanej do pracodawców.
Sobota, 10 listopada 2018 r.
Wybór służb Komisji:
• Przewodniczący – Łukasz z Regionu Europa
• Zastępca Przewodniczącego – Jan z Regionu Białystok
• Sekretarz (wybrany przez nowy skład Komisji) – Sławomir z Regionu Warszawa.
Przewodniczący Komisji Łukasz zaprosił do dyskusji na temat sposobu pracy Komisji.
Andrzej Rosiński z Wydawnictw Biura Służby Krajowej przedstawił Annę Kaszubowską, która 1 grudnia 2018 r. rozpocznie pracę w Biurze Służby Krajowej na dotychczasowym stanowisku Andrzeja, który kończy pracę na rzecz Wspólnoty AA. Andrzej
przypomniał, że najważniejszą sprawą w roku 2019 jest dostosowanie literatury AA
do czwartego wydania Wielkiej Księgi. Na Komisji będzie spoczywała ogromna odpowiedzialność, by zapewnić wsparcie i sprawność procesu aktualizacji tekstów (w tym
broszur i ulotek), które będą się kończyły w magazynie. Należy zastanowić się nad
możliwością wydania erraty dołączanej do zakupywanej literatury. Andrzej zaproponował wydanie komunikatu do Wspólnoty AA o oficjalnym wydaniu Wielkiej Księgi, z nową
treścią 12 Kroków i 12 Tradycji. Dodał, że trzeba rozważyć rewizję tłumaczenia książki
Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji.
Komisja podziękowała Andrzejowi z Wydawnictw BSK za długoletnią współpracę
i powitała Annę Kaszubowską, nowego pracownika BSK. Anna Kaszubowska zgłosiła
Komisji, iż potrzebuje dwie osoby do konsultacji podczas dalszej pracy redakcyjnej
nad Językiem serca, związanej z rewizją redakcji w kontekście czwartego wydania
Wielkiej Księgi. Komisja zobowiązała się do przedstawienia kandydatur takich osób.
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Po przerwie Przewodniczący Komisji Łukasz przedstawił plan spotkania. Odczytano wnioski skierowane do Rady Powierników. Komisja ustaliła sposób kontaktowania się i komunikowania uczestników – do stworzenia i udostępnienia forum sposób
kontaktu nie ulega zmianie. Przewodniczący Komisji Literatury i Publikacji, w porozumieniu z Webmasterem, dołączy nowych delegatów do obecnego forum.
Andrzej z Wydawnictw BSK poinformował Komisję, że na spotkaniu Rady Powierników poprosił o zasilenie osobowe Zespołu Powierniczego ds. Literatury i Publikacji.
Ponadto przypomniał, że do końca listopada br. należy ogłosić konkurs na redaktora
Biuletynu „Nadzieja”.
Komisja podjęła kwestię znalezienia osób do konsultacji podczas dalszej pracy
redakcyjnej nad Językiem serca. Anna Kaszubowska przekazała, że podczas przerwy
zgłosiły się dwie osoby oraz zobowiązała się przekazać Komisji informację o przebiegu współpracy z nimi.
Komisja ustaliła, że w pierwszej kolejności należy wystąpić o wydrukowanie nowego tłumaczenia 12 Kroków i 12 Tradycji w formatach, z których korzystają grupy
AA. Należy sporządzić listę pozycji literatury (w tym broszur i ulotek), które będą
podlegały zmianie.
Kolporter Andrzej stwierdził, że wymiana literatury winna następować przy dodrukach. Zobowiązał się informować o kończących się nakładach z odpowiednim
wyprzedzeniem (wyczerpanie nakładu określonych pozycji zapoczątkuje ich dodruk
zaktualizowany o nowe brzmienie 12 Kroków i 12 Tradycji).
Komisja wyznaczyła następujące zadania dla Rady Powierników:
1. Komisja Literatury i Publikacji wnosi, aby Rada Powierników dokonała przeglądu i oceny, które pozycje literatury AA wymagają najpilniejszej aktualizacji,
pod kątem dostosowania do nowego wydania Wielkiej Księgi. Komisja Literatury i Publikacji wnosi o to, by Rada Powierników w pierwszej kolejności wzięła
pod uwagę pozycje najczęściej używane przez członków AA na mityngach.
2. Komisja Literatury i Publikacji wnosi, by Rada Powierników wydała ulotkę o 7
Tradycji w bardziej atrakcyjnej szacie graficznej, przy zachowaniu dotychczasowej treści ulotki.
Komisja udzieliła obu wnioskom rekomendacji wymaganą większością głosów.
Piotr zwrócił uwagę, by w swoich Regionach przekazać informacje i zastanowić
się w grupach, w intergrupach, Regionach, nad propozycjami zawartymi w dokumencie przekazanym Komisji wczoraj.
Najbliższe spotkanie Komisji będzie możliwe podczas warsztatów literatury, najprawdopodobniej w maju 2019 r. Komisja wyraziła zgodę jednomyślnie.
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Komisja Organizacyjna
Komisja Organizacyjna Konferencji Służby Krajowej spotkała się sześciokrotnie
podczas 47. Konferencji Służby Krajowej. W pracach Komisji uczestniczyło dwunastu
delegatów, Powiernicy i goście zagraniczni. Komisja często i chętnie korzystała z głosu i doświadczeń gości, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem.
Podczas pierwszego spotkania Komisja ustaliła plan pracy oraz omówiła rekomendacje Rady Powierników. W spotkaniu uczestniczył Rzecznik Rady Powierników
Robert, który odpowiadał na pytania dotyczące proponowanych rekomendacji.
Na drugim spotkaniu Komisja rozpoczęła pracę nad odpowiedziami na przydzielone jej pytania: 3 i 7, skierowane do 47. Konferencji Służby Krajowej.
Podczas trzeciego spotkanie Komisja dokonała wyboru kandydata na Prowadzącego 48. Konferencję Służby Krajowej i wybór jej tematu wiodącego. Spośród czterech
delegatów Komisji Organizacyjnej kończących służbę delegata jako kandydata Komisji
Organizacyjnej na Prowadzącego 48. Konferencję Służby Krajowej w drodze losowania wybrano Pawła z Regionu Warszawa. Następnie z pięciu zaproponowanych przez
delegatów i gości zagranicznych tematów ustalono propozycję tematu wiodącego 48.
Konferencji Służby Krajowej w brzmieniu: „Postęp, a nie doskonałość”.
Czwarte spotkanie Komisji odbyło się po spotkaniu delegatów w ramach Regionów. Delegaci podzielili się sugestiami wobec propozycji odpowiedzi na pytania.
Po dyskusji i uwzględnieniu wszystkich sugestii i uwag Komisja ustaliła ostateczną
treść odpowiedzi do zatwierdzenia przez Konferencję.
Wnioski Komisji Organizacyjnej
Wniosek nr 1: Komisja Organizacyjna Konferencji Służby Krajowej wnioskuje do
Rady Powierników o wznowienie prac nad całym Poradnikiem dla Służb AA.
Wniosek nr 2: Komisja Organizacyjna Konferencji Służby Krajowej wnioskuje do
Konferencji Służby Krajowej o dokonanie w wersji 9 Poradnika dla służb AA następujących korekt:
a) zapisanie w podtytule Poradnika słowa „sugestie”;
b) dokonanie korekty w rozdziale 4.2 o tytule Intergrupa, w pierwszym zdaniu
na s. 57 poprzez zmianę wyrazu „deklarując” na słowo „deklaruje” oraz usunięcie z tego zdania tekstu: „zgadza się na to, aby ostateczną decyzję w tej
sprawie podjęła konferencja regionalna, najczęściej przez aklamację”. W przypadku przyjęcia tego wniosku zdanie będzie brzmiało: „Wolą swoich manadatriuszy intergrupa deklaruje chęć włączenia się w struktury organizacyjne
regionu AA”;
c) uzupełnienie brakującego fragmentu tekstu w zdaniu drugim na s. 136 (rozdział XII, pkt 1 Regulaminu Pracy Służby Krajowej). Pełne brzmienie tego fragmentu: „Koszt udziału delegatów w Konferencji Służby Krajowej oraz na spotkaniach Rady Powierników i Komisji KSK tradycyjnie ponoszony jest przez
właściwe Regiony AA”.
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Spotkanie Komisji Organizacyjnej w sobotę, 10 listopada 2018 r. odbyło się w nowym składzie. Nowo wybrani służebni Komisji Organizacyjnej:
• Przewodniczący – Janusz z Regionu Białystok
• Zastępca Przewodniczącego – Jacek z Regionu Warta
• Sekretarz – Dorota z Regionu Zachodniopomorskiego.
Zadający służbę Krzysztof i Paweł podziękowali członkom Komisji za zaufanie,
wsparcie i współpracę.
W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja o potrzebie spotkań Komisji Organizacyjnej między Konferencjami Służby Krajowej. Ustalono, iż pierwsze spotkanie
odbędzie się na Warsztatach Delegatów w marcu 2019 r.
Członkowie Komisji podjęli decyzję, iż obecnie będą współpracować, korzystając
z poczty elektronicznej oraz telefonów. Ponadto ustalili, że Komisja będzie pracować
nad uwagami do 47. Konferencji Służby Krajowej AA – odniesie się do 12 Koncepcji
oraz będzie zbierać informacje z Regionów nt. zmian w wersji 9 Poradnika dla Służb AA.
Wystąpi również z następującą propozycją: „W jakim zakresie prac Komisja Organizacyjna może pomóc organizatorom 45-lecia AA w Katowicach?”.
Spotkanie zakończono odmówieniem Modlitwy o pogodę ducha.
Zespół ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej
Posiedzenie Zespołu odbyło się 9 listopada 2018 r. o godz. 20.30 w pełnym
składzie. Jego tematem było rozpatrzenie wniosków złożonych do Sekretariatu Konferencji Służby Krajowej.
Wniosek Komisji Finansowej
Komisja Finansowa Wnioskuje do Rady Powierników o zorganizowanie warsztatów dla Delegatów Służby Krajowej w temacie Dwunastu Koncepcji w pierwszym
kwartale 2019 roku z udziałem członków Rady Powierników, przy organizacyjnym
wsparciu Biura Służby Krajowej AA.
Decyzja Zespołu: Wniosek skierować do 47. Konferencji Służby Krajowej.
Wniosek Regonu Białystok
Region Białystok zwraca się z prośbą o kontynuowanie prac związanych z dostosowaniem struktur AA do Dwunastu Koncepcji. Mając na uwadze Rekomendację 7
przyjętą na 47. Konferencji Służby Krajowej.
Decyzja Zespołu: Wniosek skierować do 47. Konferencji Służby Krajowej.
Wniosek Komisji Organizacyjnej
Komisja Organizacyjna wnioskuje do Rady Powierników o wznowienie prac nad
całym Poradnikiem dla Służb AA.
Decyzja Zespołu: Wniosek skierować do Rady Powierników.
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Wniosek Komisji Organizacyjnej
Komisja Organizacyjna Konferencji Służby Krajowej wnioskuje do Konferencji
Służby Krajowej o dokonanie w wersji 9 Poradnika dla służb AA następujących korekt:
a) zapisanie w podtytule Poradnika słowa „sugestie”;
b) dokonanie korekty w rozdziale 4.2 o tytule Intergrupa, w pierwszym zdaniu
na s. 57 poprzez zmianę wyrazu „deklarując” na słowo „deklaruje” oraz usunięcie z tego zdania tekstu: „zgadza się na to, aby ostateczną decyzję w tej
sprawie podjęła konferencja regionalna, najczęściej przez aklamację”. W przypadku przyjęcia tego wniosku zdanie będzie brzmiało: „Wolą swoich manadatriuszy intergrupa deklaruje chęć włączenia się w struktury organizacyjne
regionu AA”;
c) uzupełnienie brakującego fragmentu tekstu w zdaniu drugim na s. 136 (rozdział XII, pkt 1 Regulaminu Pracy Służby Krajowej). Pełne brzmienie tego fragmentu: „Koszt udziału delegatów w Konferencji Służby Krajowej oraz na spotkaniach Rady Powierników i Komisji KSK tradycyjnie ponoszony jest przez
właściwe Regiony AA”.
Decyzja Zespołu: Wniosek skierować do 47. Konferencji Służby Krajowej.
Wniosek Komisji Finansowej
Komisja Finansowa wnioskuje do Rady Powierników o zwiększenie transparentności funkcjonowania Komisji Nominacyjnej
Decyzja Zespołu: Wniosek skierować do Rady Powierników.
Wniosek Zespołu ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej
Zespół ds. przygotowania Konferencji wnioskuje do Rady Powierników o wypracowanie zasad organizacji pobytu gości zaproszonych na Konferencję Służby Krajowej
oraz ich uczestnictwa w pracach Konferencji.
Członkowie Zespołu deklarują gotowość podzielenia się swoim doświadczeniem
z prac w Zespole ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej z uczestnikami zespołu przygotowującego obrady 48. Konferencji Służby Krajowej AA.
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ODPOWIEDZI NA PYTANIA SKIEROWANE
DO 47. KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE
Pytanie 1
Czy delegat z Intergrupy na Konferencje Regionu powinien mieć prawo do głosowania na Radzie Regionu? U nas, w Regionie Lublin, ma prawo tylko do uczestnictwa i zabierania głosu. Mając na uwadze Koncepcje AA, szczególnie Koncepcję I oraz
przekazywanie „strumienia” służb na niższe szczeble Wspólnoty, czy nie powinno być
zasadne, aby delegaci na Konferencję Regionu mieli prawo do głosu również na Radzie
Regionu? Chodzi o żywe i pełne uczestnictwo poszczególnych służb w strukturach AA.
Odpowiedź: Zgodnie z Czwartą Tradycją sumienie Regionu decyduje o zakresie
odpowiedzialności i uprawnień delegatów Intergrup na Konferencję Regionu podczas
głosowania Rady Regionu.
Odpowiedź na pytanie 1 została przyjęta wymaganą większością głosów.
Pytanie 2
Czy grupa AA niebędąca w intergrupie ma prawo być wpisana na spis regionalny
mitingów?
Czy służebni intergrupy i regionu mogą odmówić grupie AA wpisu na spis mityngów, pozbawiając tym samym cierpiącego alkoholika możliwości trafienia na grupę
AA. (czyt. każda grupa, intergrupa, region ma jeden główny cel – nieść posłanie
alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi).
Służebni regionu w głosowaniu podjęli decyzję o niewpisaniu grupy na spis mityngów
Odpowiedź: Zgodnie z Trzecią Tradycją każda grupa AA ma prawo do wpisania jej
w spis mityngów. Nikt nie powinien jej tego utrudniać.
Odpowiedź na pytanie 2 została przyjęta wymaganą większością głosów.
Pytanie 3
Na okładce 133 numeru „Skrytki 2/4/3” z grudnia 2017 r. widnieją życzenia bożonarodzeniowe. W Preambule AA można przeczytać: ,,Wspólnota AA nie jest związana
z żadną sektą, wyznaniem”. Czy takie teksty nie wskazują jasno, że wiążemy się z wyznaniem? Chciałem podkreślić, że we Wspólnocie AA są także ludzie innych wyznań lub
bezwyznaniowi. Czy nie godzi to w Tradycję Pierwszą, w której mowa o jedności?
Odpowiedź: Tekst życzeń bożonarodzeniowych widniejących w 133 numerze
„Skrytki 2/4/3” nie wskazuje jednoznacznie, że wiążemy się z wyznaniem, ale może
godzić w jedność AA. Mówią o tym Preambuła AA i Tradycja Pierwsza.
Odpowiedź na pytanie 3 została przyjęta wymaganą większością głosów.
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Pytanie 4
Kontekst: Profesjonaliści szpitala psychiatrycznego z oddziałem detoksykacyjnym,
oddziałem terapii zamkniętej, przychodnią z terapią dzienną, zwrócili się do nas z prośbą o materiały o Wspólnocie AA, celem przekazywania ich wszystkim pensjonariuszom
opuszczającym szpital. Jest to wynik spotkań informacyjnych, niesienia posłania do
tej placówki, współpracy z jej personelem oraz osobistym kontaktem aowców z przyjaciółmi profesjonalistami.
Pięć grup w naszym mieście zgodziło się współfinansować akcję przekazywania
zestawów naszych ulotek wraz z ulotką z wykazem mityngów. Wartość kompletu wynosi 100 zł miesięcznie. Na jednej z grup przyjaciel z długim stażem trzeźwości, mający
spory autorytet, stwierdził, że jest to niezgodne z Tradycjami AA, m.in. z Tradycją Szóstą. Powiedział, że szpital nie jest biedny i stać go na to, by sobie kupić takie ulotki i je
rozdawać. Ponadto dodał, iż jest to sprawa tak jednoznaczna, że nie będzie głosowana
na grupie, i tak się stało.
Pytania:
1. Czy taka inicjatywa: dostarczanie ulotek do placówki, na prośbę jej personelu,
w celu przekazywania ich opuszczającym szpital pacjentom jest niezgodna
z Tradycjami? Jeśli tak, to z którymi?
2. Czy uczestnik AA może sam zdecydować o niegłosowaniu zapytania – wniosku
do grupy?
Odpowiedzi:
1. Dostarczanie ulotek do placówki, na prośbę jej personelu, w celu przekazywania ich pacjentom opuszczającym szpital, jest zgodne z Tradycjami (zob.
Poradnik dla Służb AA, wersja nr 9, rozdz. 4.1.8 Niesienie posłania przez grupę
poza mityngami, s. 53).
2. Doświadczenie AA mówi nam, że wszystkie sprawy i zapytania wpływające do
grupy powinny zostać wnikliwie rozpatrzone; tylko zbiorowe sumienie grupy
może zdecydować o ich przyjęciu lub odrzuceniu.  
Odpowiedź na pytanie 4 została przyjęta wymaganą większością głosów.
Pytanie 5
Jako pełniący służbę rzecznika Intergrupy Pojezierze chciałbym skierować do
Konferencji następujące pytanie: Czy Wspólnota AA przewiduje wydanie specjalnych
biuletynów – „wyspecjalizowanych” w tematyce i wydawanych w podobny sposób jak
biuletyn „Nadzieja” – na detoksy, szpitale czy noclegownie?
Odpowiedź: Obecnie Wspólnota AA nie przewiduje wydawania kolejnych „wyspecjalizowanych” biuletynów.
Odpowiedź na pytanie 5 została przyjęta wymaganą większością głosów.
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Pytanie 6
Czy Intergrupa może odmawiać umieszczenia w kolportowanych na grupach darmowych spisach mityngów grupom AA, które nie przystąpiły do struktur Intergrupy,
powołując się na zapis w Karcie Konferencji? Zapis brzmi: „W chwili złożenia przez
grupę AA wypełnionej karty zgłoszeniowej do służb Intergrupy zostanie ona wpisana
do spisu grup AA niezwłocznie. Grupa będzie figurować w spisie grup AA niezależnie
od uczestnictwa w spotkaniach Intergrupy”.
Czy taki ograniczający grupom niesienie posłania zapis jest zgodny z Tradycjami
i Koncepcjami?
Czy spisy są spisami odbywających się mityngów i służyć mają tym, którzy chcą
do nas trafić, czy są tylko spisami struktur?
Czy łącznik internetowy Regionu może odmówić umieszczenia grupy na ogólnopolskiej stronie AA lub usunąć grupę z tej strony?
Przykro pisać, ale w mojej macierzystej Intergrupie takie dyskryminujące pomysły
pojawiają się regularnie.
Odpowiedź: Jeżeli grupa wyrazi chęć wpisania do spisu, nikt nie powinien odmówić
jej umieszczenia informacji w kolportowanych na grupach darmowych spisach mityngów. Cytowany zapis z Karty Konferencji nie ogranicza grupom niesienia posłania,
mówi tylko o podaniu danych informacyjnych o grupie, a także nie obliguje do udziału
w spotkaniach Intergrupy. Spisy grup AA są wykazami odbywających się mityngów.
Warunkiem umieszczenia w spisie internetowym jest przekazanie Intergrupie potwierdzonych danych (zob. Poradnik dla Służb AA, wersja 9, rozdz. 5.7 Ogólnopolska
baza mityngów AA, s. 90; „Skrytka 2/4/3”, nr 127 z grudnia 2016 r.).
Odpowiedź na pytanie 6 została przyjęta wymaganą większością głosów.
Pytanie 7
Dotyczy zapisu w Poradniku dla Służb AA, wersja 9, s. 57: „Wolą swoich mandatariuszy intergrupa, deklarując chęć włączenia się w struktury organizacyjne regionu
AA, zgadza się na to, aby ostateczną decyzję w tej sprawie podjęła konferencja regionalna, najczęściej przez aklamację. W ten sposób, zgodnie z Trzecią Koncepcją AA,
tradycyjne Prawo do decyzji zostaje przyznane każdemu elementowi służb AA. Czyni
ono naszą Wspólnotę w pełni demokratyczną oraz zapewnia skuteczne przewodzenie
i umacnia ją w jedności”.
Skąd ta decyzyjna i decydująca rola regionu? Każdy alkoholik może przystąpić do
grupy AA i nikt go nie przyjmuje ani nie wyrzuca. Każda grupa może przystąpić do intergrupy i nikt jej nie przyjmuje ani nie wyrzuca. Dlaczego więc w przypadku intergrupy
decyduje Konferencja Regionu? Zachodzi ważne pytanie, co w przypadku odmownej
decyzji Konferencji. Co z Intergrupą, której nie przyjęto do struktur regionalnych? Co
z jej łącznością i jednością z całą Wspólnotą? I pytanie odwrotne, czy Intergrupa ma
obowiązek przystąpienia do struktur regionalnych? Czy może pozostawać poza nimi?

46

S K R Y T K A 2/4/3

Odpowiedź: Uważamy, że taki zapis w Poradniku dla Służb AA jest niezgodny
z duchem AA   i strukturą odwróconej piramidy. Region to dobrowolne zrzeszenie
intergrup. Intergrupa – jeżeli chce pozbawić się prawa do uczestnictwa, decyzji oraz
łączności z Konferencją Krajową – może nie przystąpić do Regionu.
Odpowiedź na pytanie 7 została przyjęta wymaganą większością głosów.
Pytanie 8
Czy osoba określająca się i zachowująca jak osoby chore psychicznie może brać
udział w mityngu AA? Jak postępować z takimi osobami, jeżeli mogą brać udział
w mityngu AA, a widać, że źle wpływają na osoby z grupy AA, zwłaszcza z krótkim
okresem trzeźwości? Na mityng grupy AA przyszedł nowicjusz, który sam przyznał
się, że jest chory na schizofrenię i powiedział, że nie może brać udziału w różnych
terapiach ingerujących w psychikę. Mityng AA odbywał się w piątek, a on powiedział,
że musi iść szybko do WC, bo w niedzielę napił się piwa i to piwo jeszcze go „trzyma”.
Podczas mityngu AA, pomimo zwracania uwagi, [nowicjusz] mówił prawie cały czas
o innych osobach. Po mityngu trzy osoby z grupy AA (w tym rzecznik, skarbnik i osoba prowadząca) porozmawiały z nim, aby spytał swojego psychiatry, czy mityng AA
jest dla niego dobrym rozwiązaniem, bo – jak sam stwierdził – nie może brać udziału
w terapiach zbyt mocno ingerujących w psychikę.
Odpowiedź: W mityngach AA mogą brać udział wszystkie osoby, które wyrażają
taką chęć. Gwarantem tego jest Tradycja Trzecia. Warto jednak w tym miejscu przywołać słowa Billa W.: „Ta ilość wyrozumiałości nie oznacza, że nie możemy wykluczyć
tych, którzy zakłócają mityngi lub poważnie utrudniają funkcjonowanie grupy. Takich
ludzi można poprosić, by się uspokoili lub poszli gdzie indziej albo wrócili wtedy, kiedy będą w lepszym stanie, aby w tym mityngu uczestniczyć”.
Odpowiedź na pytanie 8 została przyjęta wymaganą większością głosów.
Pytanie 9
Czy na mityngu AA można zadawać pytania? Jeżeli tak, to kiedy?
Odpowiedź: Zgodnie z Czwartą Tradycją decyduje o tym sumienie grupy.
Odpowiedź na pytanie 9 została przyjęta wymaganą większością głosów.
Pytanie 10
Czy w Polsce można by obchodzić powstanie AA co dziesięć, zamiast co pięć lat?
Odpowiedź: Tak, jeżeli tak zdecyduje Konferencja Służby Krajowej.
Odpowiedź na pytanie 10 została przyjęta wymaganą większością głosów.

S K R Y T K A 2/4/3

47

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA RADY POWIERNIKÓW
W DNIACH 27-28 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
Spotkanie Rady, po tekstach stałych, rozpoczęto od kontynuowania inwentury
Rady. Przedyskutowano istotne sprawy dotyczące prawa do uczestnictwa, prawa
do apelacji i petycji, prawa do skargi, prawa do głosu oraz prawa veta – w związku
z tą częścią inwentury Zespół ds. inwentury przygotuje wnioski wypracowane przez
uczestników spotkania.
Poza inwenturą Rada Powierników zajęła się następującymi sprawami bieżącymi:
a) Udział obserwatorów w Konferencji – w przyszłości Rada Powierników będzie
prosiła Zespół ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej, aby wypracował
w tym zakresie szczegółową instrukcję dla Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej AA, z jasnym stanowiskiem, kto może uczestniczyć w Konferencji Służby
Krajowej w charakterze obserwatora.
b) Rada Powierników przedyskutowała propozycję uhonorowania Wspólnoty AA
przez Pocztę Polską specjalną nagrodą, tj. wyemitowaniem specjalnego znaczka pocztowego z okazji 45-lecia AA w Polsce oraz drugiego znaczka z okazji
80-lecia od wydania książki Anonimowi Alkoholicy. Przyjaciele naszej Wspólnoty, którzy zainicjowali te działania, oczekują odpowiedzi, czy jako Wspólnota
nie mamy nic przeciwko temu.
c) Rada Powierników zaaprobowała przedstawienie Wspólnocie AA wyników
przeprowadzonej ankiety w formie ulotki oraz klipu multimedialnego.
d) Zespół ds. AA w Zakładów Karnych i Aresztach Śledczych przygotuje opinię nt.
niesienia posłania uzależnionym osobom nieletnim, czyli niesienia posłania
do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.
e) Rada Powierników z zainteresowaniem wysłuchała sprawozdania Delegatów
Narodowych z udziału w 25. Światowym Mityngu Służb w Durbanie.
f) Zespół ds. przeprowadzenia audytu przedstawił wyniki swojej pracy; Rada Powierników nie wniosła uwag do sprawozdania.
g) Powiernicy zdecydowali o zaproszeniu na 45-lecie Wspólnoty AA w Polsce
dwóch przedstawicieli GSO/GSB USA/Kanada i dwóch przedstawicieli GSO/
GSB Wielka Brytania (AA GB).
h) Rada Powierników odpowiedziała na pytania, zadane przez jednego z członków Wspólnoty AA, dotyczące niestosowania w praktyce słowa „akredytacja”
oraz zwrotu kosztów dojazdu służbom na 45-lecie AA w Polsce.
Sprawy poddane pod głosowanie elektroniczne:
1. Czy jesteś za przyjęciem poniższego wniosku powierniczego Zespołu ds. Międzynarodowych: „Rada Powierników przyjmuje do wiadomości informację powierniczego Zespołu ds. Międzynarodowych o upływie w dniu 31 grudnia 2018
r. ważności umowy między GSO Wielka Brytania i BSK AA w Polsce, której
warunki przewidują pokrywanie w latach 2014–2018 przez stronę brytyjską 50
proc. kosztów uczestnictwa w Konferencji Służby Krajowej w Polsce delegacji
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2.

3.

4.
5.

zagranicznych z krajów będących w trakcie budowy swoich struktur AA? Rada
Powierników, mając na względzie stabilną sytuację finansową, podjęła decyzję
o zakończeniu współpracy z AA Wielka Brytania na dotychczasowych warunkach
i przejęciu pełnego finansowania kosztów udziału tych krajów na warunkach,
które ustali wspólnie z Biurem Służby Krajowej. Wniosek został przyjęty przy
jednym głosie wstrzymującym się.
Czy jesteś za przyjęciem wniosku powierniczego Zespołu ds. Międzynarodowych, tj. udziałem Tadeusza z Anglii w Konferencji Służby Krajowej AA w Republice Czeskiej (koszt pobytu zapewniony przez organizatorów)? Wniosek został
przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.
Czy jesteś za przyjęciem wniosku powierniczego Zespołu ds. Międzynarodowych, tj. udziałem Lesława i Andrzeja Bujkowskiego w Konferencji Służby Krajowej na Litwie w dniach 24-25 listopada 2018 r. (koszty podróży i pobytu
dwóch przedstawicieli na konferencji zostaną opłacone przez Litewskie Biuro
Służby)? Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Czy jesteś za przyjęciem planu pracy Zespołu ds. przyszłości literatury AA
w Polsce? Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Czy jesteś za przyjęciem projektu dotyczącego Biuletynu „Nadzieja”, przygotowanego przez Zespół Literatury i Publikacji? Projekt został przyjęty przy dwóch
głosach wstrzymujących się.

Zadania pozostające w realizacji z poprzednich spotkań Rady, do rozliczenia na
kolejnych spotkaniach:
a) Rzecznik Rady poprosił o ponowne przemyślenie planów zespołów powierniczych na rok 2019 i przedstawienie ich pod głosowanie Radzie.
b) Rada poprosiła Zespół ds. mediów elektronicznych o przygotowanie propozycji
technicznej stworzenia newslettera Służby Krajowej, który na poziomie ogólnopolskim mógłby służyć kontaktom w relacji Konferencja (także RP i BSK)
– Grupy, Intergrupy i Regiony.
c) Rada Powierników, na podstawie kolejnej opinii Zespołu Informacji Publicznej,
poprosiła Biuro Służby Krajowej o nawiązanie kontaktu z Komendą Główną
Policji ws. organizacji spotkań informacyjnych dla funkcjonariuszy Policji, korzystając z doświadczeń regionów, w których takie spotkania się odbywają.
d) Formularz dla Grup AA – obecnie Biuro Służby Krajowej nie posiada formularza rejestracji mityngów, ale chciałoby wrócić do tego formularza i stosować
dobre praktyki z wcześniejszych lat. Rada poprosiła Zarząd o przedstawienie
planu wprowadzenia formularza.
e) Biuro Służby Krajowej widzi potrzebę organizacji warsztatów koordynatorów
i pełnomocników BSK. Na kolejne spotkanie Rady Powierników zostanie przygotowany plan i ewentualna data takich warsztatów.
f) Zarząd Biura Służby Krajowej został poproszony o dodanie przydatnego przycisku
do strony Konferencji na głównej stronie internetowej AA http://www.aa.org.pl/,
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g)
h)
i)
j)
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co byłoby dużym ułatwieniem w dostępie do zawartych tam informacji (odpowiedzialność Zarządu).
Zespół Literatury i Publikacji przedstawi plan pracy nad aktualizacją Poradnika
dla Służb AA.
Rzecznik Rady Powierników poprosił Powierników uczestniczących w Międzynarodowej Konferencji w Kaliszu Szczypiornie, aby dostarczyli sprawozdania
z tego spotkania.
Rzecznik Rady Powierników wraz z Dyrektorem BSK i Zespołem ds. Organizacji
45-lecia AA w Polsce przygotują scenariusz otwarcia Zlotu.
Rzecznik Rady Powierników zachęcał całą Radę do czynnego udziału w comiesięcznych telekonferencjach oraz proponował, aby zespoły powiernicze również korzystały z tej wygodnej formy komunikacji.
Rada Powierników, 5 listopada 2018 r.

Wykaz kont bankowych Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce i ich przeznaczenie
Nr konta: 33 1090 1043 0000 0001 0067 9467 (Bank Zachodni WBK)
• darowizny na Służbę Krajową
• darowizny urodzinowe
• opłaty za Delegatów na Konferencję Służby Krajowej
• inne wpłaty celowe
• (dla wpłat z zagranicy – kod Swift (BIC): WBKPPLPP
Nr konta: 63 1500 1777 1217 7008 1218 0000 (Bank Zachodni WBK)
• należności za uczestnictwo w ogólnopolskich warsztatach służb rozliczanych
przez BSK (np. spotkania byłych powierników, warsztaty rzeczników regionów
i intergrup, warsztaty kolporterów, łączników internetowych, służb ds. zakładów
karnych, informacji publicznej, itp.)
Darowizny na 45-lecie AA w Polsce
Nr konta: 42 1500 1777 1217 7008 6789 0000 (Bank Zachodni WBK)
(dla wpłat z zagranicy – kod Swift (BIC) WBKPPLPP)
(IBAN) PL 42 1500 1777 1217 7008 6789 0000
66 oddział w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
Nr konta 76 1500 1777 1217 7011 3687 0000 (Bank Zachodni WBK)
(dla wpłat z zagranicy – kod Swift (BIC) WBK PPLPP)
Zakup literatury i prenumerata biuletynów
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ZAPROSZENIE ZESPOŁU DS. PRZYGOTOWANIA KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ AA
DO ZADAWANIA PYTAŃ DO 48. KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE
Zapraszamy wszystkich członków Wspólnoty AA, Grupy, Intergrupy, Regiony, Komisje Służb Krajowych do zadawania pytań do 48. Konferencji Służby Krajowej AA.
Jeżeli tylko macie taką potrzebę, prosimy o przygotowanie pytań oraz przekazanie ich do Zespołu. Prosimy o dołączanie do pytań odpowiednich wyjaśnień, intencji,
opisów sytuacji, w jakich pytanie się pojawiło. Pytania powinny być zwięzłe, czytelne
i starannie opracowane. Należy sformułować je w sposób, który umożliwia udzielenie wyczerpującej odpowiedzi.
Prosimy o przesyłanie pytań do 31 marca 2019 r. listownie na adres biura: Biuro
Służby Krajowej AA w Polsce, skr. poczt 243, 00-950 Warszawa bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: pytania@aa.org.pl. Wszystkie pytania nadesłane po tym
terminie zostaną skierowane do następnej, tj. 49. Konferencji Służby Krajowej AA.
Jeżeli macie problem z obsługą komputera, poproście o pomoc łączników internetowych intergrup, regionów, Delegatów Służby Krajowej lub po prostu przyjaciół z AA.
Autora pytań prosimy o podanie swojego adresu, najlepiej mailowego, abyśmy
mogli zwrócić się o ewentualne dodatkowe wyjaśnienia.
Pytania, którymi zajmie się 48. Konferencja Służby Krajowej, zostaną opublikowane w na łamach „Skrytki 2/4/3” w sierpniu 2019 r. Grupy, Intergrupy, Regiony mogą
organizować mityngi, warsztaty pytań, na których zostaną wypracowane propozycje
odpowiedzi. Tego typu spotkania pomogą Delegatom w pracy na Konferencji.
Mamy nadzieję, że idea pytań do Konferencji Służby Krajowej stanie się dobrym
miejscem i sposobem spokojnego oraz rzeczowego dialogu o tym, co we Wspólnocie
budzi nasze wątpliwości, i o tym, co nam się nieco mniej udaje w AA.
Pozdrawiamy i życzymy pogody ducha.
Zespół ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej AA
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DWANAŚCIE KROKÓW ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne.
Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.
Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.
Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.
Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.
Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im
wszystkim.
Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
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.
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom
i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

DWANAŚCIE TRADYCJI ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
1. N
 asze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót do zdrowia każdego
z nas zależy od jedności AA.
2. 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.
3. Jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia.
4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą
innych grup lub AA jako całości.
5. Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
6. 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.
7. Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z zewnątrz.
8. Wspólnota Anonimowych Alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze
biura służb mogą zatrudniać niezbędnych pracowników.
9. A A, jako takie, nie powinno nigdy stać się organizacją, ale możemy tworzyć zespoły i komisje bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą.
10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię
AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.
11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy
zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze,
że zasady są ważniejsze od osobowości.
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KALENDARIUM AA
STYCZEŃ 2019
25–27 stycznia
26–27 stycznia
27 stycznia
LUTY 2019
8–10 lutego
24 lutego
MARZEC 2019
22–24 marca
KWIECIEŃ 2019
5–7 kwietnia

Warsztaty Koncepcji – Region Białystok
Warsztaty Kroków – Intergrupa Hamburg
Warsztaty Sponsorowania – Paryż
Warsztaty Kroków – Region Białystok
Warsztaty Międzyregionalne – Regiony: Lublin, Radom,
Warszawa
Warsztaty Kolporterów Literatury – Region Galicja
XIII Ogólnopolskie Warsztaty Niesienia Posłania AA
do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych
Region Zachodniopomorski

MAJ 2019
24–26 maja

Zlot Radości Regionu Galicja

CZERWIEC 2019
21–23 czerwca

Zlot Radości Regionu Białystok

SIERPIEŃ 2019
16–18 sierpnia 

 gólnopolski Zlot Radości – Święto „Zdroju”
O
45-lecie AA w Polsce
Szczegółowe informacje o wydarzeniach
znajdują się na stronie internetowej
www.aa.org.pl

