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Drodzy Przyjaciele!
Rozpoczynamy rok 2019 pod znakiem ważnych wydarzeń w obrębie rozwoju
naszej literatury. Czwarte wydanie Wielkiej Księgi trafia do coraz szerszego grona odbiorców – dysponujemy zarówno edycją w oprawie miękkiej, jak
i w oprawie twardej. Prenumeratę biuletynów AA rozszerzamy o trzy tytuły:
„Wisłę”, „Karlika” i „Nadzieję”.
Które publikacje składają się na kanon literatury AA? Jaka forma przekazu najcelniej trafia do obecnych nowicjuszy? Czy warto sięgnąć po nowe nośniki treści, które ułatwią dzielenie się doświadczeniem z młodszymi AA? Odpowiedzi
na te pytania będziemy szukać podczas Pierwszych Ogólnopolskich Warsztatów Literatury AA, na których spotkamy się 12–14 kwietnia w Woźniakowie.
Delegatom przypominamy o tegorocznej rotacji służb oraz zapraszamy – wraz
z Poradnikiem dla Służb AA w ręku – na marcowe Warsztaty Dwunastu Koncepcji. Wszystkim członkom Wspólnoty przekazujemy bieżące komunikaty Rady
Powierników oraz zachęcamy do zadawania pytań do 48. Konferencji Służby
Krajowej AA.
W duchu wdzięczności pogodnej lektury życzy
Redakcja biuletynu „Skrytka 2/4/3”

FUNDACJA BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE
00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20, tel./faks: 22 828 04 94
nr konta 33 1090 1043 0000 0001 0067 9467
adres dla korespondencji: 00-950 Warszawa 1, skrytka pocztowa 243
Internet: www.aa.org.pl
E-mail: aa@aa.org.pl
Infolinia AA: 801 033 242
Redakcja Biuletynu „Skrytka 2/4/3” przypomina o możliwości zamówienia bezpłatnej subskrypcji elektronicznej naszego biuletynu.
Wszyscy zainteresowani proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń na adres:
wydawnictwa@aa.org.pl
W tytule wiadomości prosimy podać hasło: Skrytka 2/4/3 elektroniczna
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OGŁOSZENIE RADY FUNDACJI BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE O NABORZE NA DYREKTORA ZARZĄDU
FUNDACJI BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
Rada Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce ogłasza nabór na Dyrektora Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików.
Wybrany kandydat będzie brał udział w realizacji zadań statutowych Fundacji
jako bezpośrednio odpowiedzialny za sprawną pracę Biura Służby Krajowej
Anonimowych Alkoholików.
Oferujemy:
• pracę na stanowisku dyrektorskim w wymiarze pełnego etatu;
• przewodniczenie Zarządowi Fundacji;
• zarządzanie kilkuosobowym zespołem wraz ze sposobnością jego kreowania;
• możliwość zatrudnienia osób spoza Warszawy;
• niezbędne narzędzia komunikacyjne do wykonywania pracy, w tym telefon
służbowy;
• szerokie spektrum kontaktów międzyludzkich prowadzące do nawiązywania
twórczych relacji;
• szansę samorealizacji w społecznie ukierunkowanej organizacji;
• korzystne warunki sprzyjające rozwojowi osobistemu i stałemu podnoszeniu kwalifikacji.
Wymagania:
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność;
• podstawowe kompetencje menedżerskie oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi;
• znajomość Wspólnoty AA i jej najważniejszych potrzeb;
• umiejętność sprawnego komunikowania się i rozwiązywania problemów;
• postawa pozytywnego myślenia, otwartości i tolerancji;
• znajomość języka angielskiego mile widziana.
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
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na adres pocztowy: Fundacja BSK AA w Polsce, ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa
w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r. z dopiskiem „Konkurs na
Dyrektora Zarządu Fundacji”.  
Prosimy także o przesłanie informacji o udziale w konkursie na adres mailowy
rp@aa.org.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
602 700 243.
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 jest możliwy pod adresem: 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 konkursu na Dyrektora Zarządu
Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce;
• Pani/Pana 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;
• 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.
Rada Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce
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KONKURS NA REDAKTORA NACZELNEGO
„PISMA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE ZDRÓJ”
Rada Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce
rozpoczyna poszukiwania kandydata na Redaktora Naczelnego ogólnopolskiego biuletynu AA
„Pismo Anonimowych Alkoholików w Polsce ZDRÓJ”.
Wymagania:
• uczestnik Wspólnoty AA spełniający warunki wymagane dla pełnienia służby
Delegata Konferencji Służby Krajowej AA;
• rekomendacja służb macierzystej Intergrupy, Regionu lub redakcji któregoś
z Biuletynów do pełnienia służby Redaktora;
• umiejętność posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi
(pakiet MS Office i pokrewne) oraz korzystania z Internetu;
• funkcjonowania redakcji prasowej oraz podstawowa wiedza o procesie produkcji
tytułów prasowych;
• znajomość Programu AA,
• doświadczenie w służbach AA, znajomość struktury Wspólnoty AA i jej
najważniejszych problemów;
• 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,
• znajomość języka angielskiego mile widziana.
Kadencja Redaktora Naczelnego „Pisma Anonimowych Alkoholików w Polsce ZDRÓJ”
trwa cztery lata.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres pocztowy
Biura Służby Krajowej AA w Polsce, skrytka poczt. 243, 00-950 Warszawa 1 lub na adres
poczty elektronicznej:  rp@aa.org.pl w terminie do 30 czerwca 2019 r., z dopiskiem na
kopercie „Konkurs na Redaktora Zdroju”.
Planowany termin spotkania z kandydatami – 7 września 2019 r., w siedzibie Biura
Służby Krajowej AA w Polsce: Warszawa, ul. Chmielna 20 (kandydaci zostaną powiadomieni o ewentualnej zmianie terminu spotkania).
Rada Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce
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PROŚBA DO SŁUŻB REGIONÓW AA WS. „SPOTKANIA PRZYJACIÓŁ AA”
PODCZAS ZLOTU RADOŚCI Z OKAZJI 45-LECIA AA W POLSCE
Witajcie Przyjaciele!
Jak wiecie, w dniach 16–18 sierpnia 2019 r. odbędzie się Zlot Radości z okazji 45-lecia AA w Polsce. W związku z tym w tym samym czasie i miejscu odbędzie się również „Spotkanie Przyjaciół AA”, które organizujemy tradycyjnie co
dwa lata. Już teraz planujemy zapewnić naszym Przyjaciołom godziwe warunki
ich pobytu i wspólnego świętowania. Jak wiadomo, Regiony AA mogą zapraszać do sześciu osób – Przyjaciół AA, których pobyt będzie finansowany przez
Fundację BSK AA w Polsce. Sprawna realizacja tego „Spotkania” wymaga
dobrej współpracy Zespołu Powierniczego ds. Przygotowania 45-lecia, Zespołu
Organizacyjnego 45-lecia, Fundacji BSK AA a także Zespołu Przygotowania
„Spotkania Przyjaciół”. Istotną rolę mają tu do odegrania Regiony AA, które –
na podstawie własnych doświadczeń – decydują, kogo zaprosić ze współpracujących z nimi profesjonalistów jako gości „Spotkania Przyjaciół”, a częściowo
również obchodów 45-lecia AA w Polsce.
Czas biegnie szybko, do rozpoczęcia Zlotu zostało kilka miesięcy. Aby przygotowania przebiegły sprawnie oraz by odpowiednio zabezpieczyć stronę informacyjną, logistyczną, bazę hotelową, wyżywienie, sprawny przebieg „Spotkania Przyjaciół”, zwracamy się do Regionów AA o podjęcie niezwłocznie
następujących działań:
1. P
 rzekazanie informacji, czy Region ustalił, którzy z profesjonalistów
współpracujących z AA zostaną zaproszeni przez Region na „Spotkanie
Przyjaciół” w sierpniu 2019 r.
2. Określenie, czy Region będzie chciał zaprosić sześcioro Przyjaciół czy
mniejszą ich liczbę.
3. Po ustaleniu przez Region ostatecznej liczby Przyjaciół, których chce zaprosić, apelujemy o możliwie niezwłoczne przeprowadzenie osobistych rozmów
przez osoby współpracujące, dotyczące ważnych dla nas informacji:
• czy nasz gość decyduje się wziąć udział w „Spotkaniu Przyjaciół”, wyłączając sytuacje losowe, które taki udział mogą uniemożliwić;
• jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, jak planuje swój przyjazd i wyjazd. tj. czy
będzie to pełny pobyt od piątku, godz. 13.00 do niedzieli, godz. 13.00;
jeżeli „nie”, w jakim czasie planuje przyjazd i wyjazd;
• czy nasz gość będzie korzystał z obydwu noclegów w hotelu.
4. Przekazanie informacji, kto z Regionu AA koordynuje te działania oraz
kto będzie się opiekował grupą Przyjaciół. Powyższe informacje – udzie-
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lone za zgodą osób zainteresowanych – umożliwią nam kontakt i dopracowanie szczegółów spotkania.
5. Przekazanie informacji do Przewodniczącego Zespołu Powierniczego ds. organizacji 45-lecia: Sławka tel. 508 240 878, e-mail:
slawek.rawa@interia.pl lub do koordynatora „Spotkania Przyjaciół”
Andrzeja Formy, tel. 693 291 271, e-mail: ange44@o2.pl.
Wcześniejsze podjęcie tych działań pozwoli na sprawniejsze przygotowanie
„Spotkania Przyjaciół” i uniknięcie niepotrzebnych problemów.
Zespół ds. Organizacji Zlotu 45-lecia AA w Polsce
Koordynator „Spotkania Przyjaciół”

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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WARSZTATY DWUNASTU KONCEPCJI AA
15–17 marca 2019 r., Sielpia Wielka
Program warsztatów
Piątek, 15 marca 2019 r.
18.00 – Kolacja
19.00 – Mityng spikerski w temacie głównym warsztatów Dwunastu Koncepcji
(Rzecznik Rady Powierników)
Sobota, 16 marca 2019 r.
8.00 – Śniadanie
9.00 – Spotkania w obrębie Komisji Służby Krajowej i Rady Powierników
13.00 – Obiad
14.00 – Warsztat „Dwanaście Koncepcji w praktyce. Struktura konferencji
i zakres działania służb: Mandatariusza; Reprezentanta do Regionu i Delegata KSK”
16.00 – Przerwa kawowa
16.30 – Kontynuacja warsztatu „Dwanaście Koncepcji w praktyce”
18.30 – Kolacja
19.30 – Mityng spikerski „Tradycja Druga – Nasi liderzy są tylko zaufanymi
sługami, oni nami nie rządzą”
Niedziela, 17 marca 2019 r.
8.00 – Śniadanie
9.00 – Warsztat „Poradnik dla Służb AA w oparciu o Dwanaście Koncepcji
– dyskusja, pytania”
11.00 – Przerwa kawowa
13.00 – Obiad  (po obiedzie wyjazd do domu)
Informacje organizacyjne
Organizatorem warsztatów jest Biuro Służby Krajowej AA w Polsce.
Miejsce odbywania warsztatów: Ośrodek Wypoczynkowy „Łucznik”,
ul. Spacerowa 11, 26-200 Sielpia Wielka.
Możliwość rezerwacji miejsc w ośrodku od 4 lutego 2019 r.:
• telefonicznie: 41 372 02 96
• mailowo: rezerwacja@sielpia.com
Koszt udziału w warsztatach
• 200 zł za pobyt (noclegi i wyżywienie)
• 10 zł w ramach kosztów organizacyjnych (płatne na miejscu)
Płatność przelewem na rachunek ośrodka:  51 8494 0003 2001 0028 0314 0001
po uprzedniej rezerwacji lub gotówką na miejscu.
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XV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY KOLPORTERÓW I KOLPORTAŻU LITERATURY AA
22–24 marca 2019 r., Gródek nad Dunajcem
Program warsztatów
Piątek, 22 marca 2019 r.
15.00 – Rejestracja uczestników
18.00–19.00 – Kolacja
19.30–21.00 – Mityng AA
Sobota, 23 marca 2019 r.
7.00–8.00 – Śniadanie
8.15–9.30 – Rozpoczęcie warsztatów
9.45–11.15 – Warsztat I
11.30–13.00 – Warsztat II
13.15–14.30 – Obiad
14.45–16.15 – Warsztat III
16.30–18.00 – Warsztat IV
18.15–19.15 – Kolacja
19.30–21.00 – Mityng AA
Niedziela, 24 marca 2019 r.
7.00–8.00 – Śniadanie
8.30–10.00 – Warsztat V
10.15–11.45 – Warsztat VI
12.00–12.45 – Wybory organizatora XVI Warsztatów Kolporterów i Kolportażu
Literatury AA, przekazanie świecy i zakończenie warsztatów
13.00–14.00 – Obiad
Koszt uczestnictwa w warsztatach
Pobyt wraz z wyżywieniem (pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowe) – 120 zł; płatność
na rachunek Biura Służby Krajowej: 63 1500 1777 1217 7008 1218 0000
z dopiskiem „Kolporterzy 2019” (ewentualnie wpłata na miejscu).
Koszty organizacyjne – 20 zł (płatne na miejscu).
Miejsce odbywania warsztatów
Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej ARKA
Gródek nad Dunajcem 153
Kontakt do organizatorów
Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach bezpośrednio u organizatorów;
kontakt telefoniczny: +48 884 783 955 (w godz. 17.00–20.00); +48 604 789
778 (w godz. 8.00–21.00).

WYDARZENIA OGÓLNOPOLSKIE

11

XIII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY NIESIENIA POSŁANIA AA
DO ZAKŁADÓW KARNYCH I ARESZTÓW ŚLEDCZYCH
Region Zachodniopomorski AA w imieniu Wspólnoty AA w Polsce serdecznie
zaprasza na XIII Ogólnopolskie Warsztaty Niesienia Posłania AA do Zakładów
Karnych i Aresztów Śledczych
5–7 kwietnia 2019 r. (piątek – niedziela)
Łazy, k. Mielna, Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Fala 1”
ul. Gościnna 5; GPS: 54.3060°N  16.1980°E
Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Fala 1” to pięknie położony na ponad
trzech hektarach terenu zielonego ośrodek, usytuowany w bezpośredniej
bliskości Morza Bałtyckiego (300 m). Ośrodek udostępnia 112 pokoi dwuosobowych i 19 pokoi trzyosobowych (decyduje kolejność rezerwacji: pokoje
dwuosobowe przydzielane są w pierwszej kolejności, pokoje trzyosobowe –
po wyczerpaniu miejsc w pokojach dwuosobowych).  
Koszty uczestnictwa
1. Opłata w wysokości 20 zł (koszty organizacyjne) – płatność na miejscu
2. Opłata w wysokości 175 zł – pobyt z pełnym wyżywieniem: od piątku,
5 kwietnia 2019 r., od godz. 11.00 do niedzieli, 7 kwietnia 2019 r., do
godz. 17.00 (opłata obejmuje dwa noclegi oraz następujące posiłki: kolacja w piątek, śniadanie, obiad, kolacja oraz przerwa kawowa z ciastem
i owocami w sobotę, śniadanie i obiad w niedzielę).  
3. Możliwość rezerwacji i opłacenia pojedynczych noclegów i pojedynczych
posiłków przez osoby, które nie mogą uczestniczyć w całych warsztatach, w cenach:   
		
• nocleg – 20 zł za jedną osobę, bez względu na rodzaj pokoju oraz bez
możliwości zmniejszenia liczby osób w poszczególnych pokojach;
		
• posiłek (śniadanie, obiad, kolacja) – 20 zł za jeden posiłek;
		
• przerwa kawowa (ciasto i owoce) w dniu 6 kwietnia 2019 r. –  15 zł za
osobę.
4. Od piątku, 5 kwietnia, od godz. 15.30 do niedzieli, 7 kwietnia, do godz.
16.00 w kilku oznaczonych punktach budynku będą dostępne darmowo:
kawa, herbata, soki i woda.  
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Sposób wniesienia opłaty
Opłatę w wysokości 175 zł za wszystkie noclegi i całe wyżywienie oraz opłaty
za pojedyncze noclegi i pojedyncze posiłki należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2019 r. (po tym terminie ośrodek nie gwarantuje zapewnienia miejsc noclegowych)
na konto: Santander Bank Polska 97 1090 1870 0000 0001 1145 8158,
w tytule przelewu wpisując: imię i nazwisko uczestnika, liczbę osób oraz dopisek: „Warsztaty 5–7 kwietnia 2019 r.”  
Wpłaty z zagranicy:
numer IBAN: PL 97 1090 1870 0000 0001 1145 8158
numer SWIFT: WBKPPLPPXXX
Uwaga! Konto bankowe o numerze 97 1090 1870 0000 0001 1145 8158 jest
kontem ośrodka „Fala 1”, a nie kontem bankowym Fundacji BSK AA. Wszelkie
wpłaty na ten rachunek dokonywane są na własną odpowiedzialność!
Uwaga! Przed opłaceniem kosztów konieczna jest rezerwacja miejsc w ośrodku!
Rezerwacja miejsc
Obowiązkowej rezerwacji należy dokonywać do 21 marca 2019 r., kontaktując
się bezpośrednio z ośrodkiem „Fala 1”:
– telefonicznie: +48 669 055 742 lub 94 318 29 91
– mailowo: fala1@fala1.pl
– przez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej ośrodka:
http://www.fala1.pl/kontakt/rezerwacja
Kontakt do organizatorów
Kontakt w sprawach problemowych związanych z zakwaterowaniem i posiłkami:
Michał AA, kom. +48 692 468 939 (od poniedziałku do piątku, w godz.
16.00–18.00).
Kontakt w pozostałych sprawach dotyczących warsztatów:
Krzysiek AA, koordynator regionalny Regionu Zachodniopomorskiego AA
ds. niesienia posłania AA do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych,
kom. + 48 509 444 740 (codziennie, w godz. 10.00–22.00);
Tomek AA, koordynator warsztatów, kom. +48 539 999 849 (od poniedziałku
do piątku, w godz. 19.00–21.00)

WYDARZENIA OGÓLNOPOLSKIE
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Program warsztatów
Piątek, 5 kwietnia 2019 r.
11.00–15.30 – Przyjazd i zakwaterowanie
16.00–17.45 – Spotkanie integracyjne pt. „Poznajmy się” (sala A)
17.45–18.00 – Przerwa
18.00–18.45 – Kolacja (I tura; sala restauracyjna)
18.45–19.30 – Kolacja (II tura; sala restauracyjna)
19.30–20.00 – Przerwa
20.00–21.30 – Spotkanie koordynatorów regionalnych z koordynatorem krajowym (sala Lobby)
20.00–21.30 – Warsztat 1 „Tworzenie list osób wchodzących do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, zachęcanie nowych osób do podejmowania tej służby oraz przygotowywanie tych osób do służby”
(sala A)
21.30–21.45 – Przerwa
21.45 – Mityng 1 „Co mi daje niesienie posłania do Zakładów Karnych
i Aresztów Śledczych” (sala B)
Sobota, 6 kwietnia 2019 r.
8.00–8.45 – Śniadanie (I tura; sala restauracyjna)
8.45–9.30 – Śniadanie (II tura; sala restauracyjna)
Informacje dla osób jadących na mityng do Zakładu Karnego w Koszalinie
(goście zagraniczni i tłumacze)
8.50 – Wyjazd autokarem z ośrodka „Fala 1” w Łazach
9.40–10.00 – Przyjazd i wejście do Zakładu Karnego w Koszalinie
10.00–12.00 – Mityng z osadzonymi na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie
12.10–13.00 – Powrót autokarem do Łazów
Informacje dla osób pozostających na warsztatach w Łazach
10.00–11.30 – Przywitanie zaproszonych gości ze Służby Więziennej, przemówienia i ewentualne prezentacje przygotowane przez gości (sala A)
11.30–11.45 – Przerwa
11.45–13.00 – Warsztat 2 „Wiedza o Wspólnocie AA wśród pracowników Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych podstawą do wspólnego,
lepszego działania” (sala A)
13.00–13.45 – Obiad (I tura; sala restauracyjna)
13.45–14.30 – Obiad (II tura; sala restauracyjna)
14.30–15.00 – Przerwa
W godz. 13.30–15.00 przerwa kawowa (kawa, herbata, ciasto, owoce, soki,
woda) w sali B.
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15.00–16.20 – W
 arsztat 3 „Wspólnota AA w oczach osadzonych i byłych osadzonych” (sala A)
16.40–18.00 – Warsztat 4 (panel dla gości zagranicznych) „Doświadczenia z niesienia posłania do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w innych krajach oraz opinie gości zagranicznych na temat niesienia
posłania do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w Polsce
(m.in. na podstawie przedpołudniowego wyjazdu zaproszonych
gości do Zakładu Karnego w Koszalinie)” (sala A)
18.00–18.45 – Kolacja (I tura; sala restauracyjna)
18.45–19.30 – Kolacja (II tura; sala restauracyjna)
19.30–20.00 – Przerwa
20.00–21.30 – Warsztat 5 „Kobiety niosące posłanie AA do kobiet osadzonych w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych” (sala A)
21.30–21.45 – Przerwa
21.45–22.30 – Spotkanie gości zagranicznych z funkcjonariuszami Służby
Więziennej (sala Lobby)
21.45 – Mityng 2 „Co Wspólnota Anonimowych Alkoholików oferuje
osadzonym oraz osobom opuszczającym Zakłady Karne?”
(sala B)
ok. 22.30 – Ognisko (jeśli nie będzie padało)
Niedziela, 7 kwietnia 2019 r.
8.00–8.45 – Śniadanie (I tura; sala restauracyjna)
8.45–9.30 – Śniadanie (II tura; sala restauracyjna)
9.30–10.00 – Przerwa
10.00–11.30 – Warsztat 6 „Sponsorowanie indywidualne z osadzonymi w Zakładach Karnych – doświadczenia, problemy, wnioski” (sala A)
11.30–11.45 – Przerwa
11.45–13.15 – Warsztat 7 „Niesienie posłania do Zakładów Poprawczych
i Szkolnych Ośrodków Wychowawczych” (sala A)
13.15–13.30 – Przerwa
13.30–14.00 – Podsumowanie warsztatów i ogłoszenie Regionu AA organizującego warsztaty w 2020 r. (sala A)
14.00–14.45 – Obiad (I tura; sala restauracyjna)
14.45–15.30 – Obiad (II tura; sala restauracyjna)
Zwrot kluczy do pokojów w niedzielę, 7 kwietnia 2019 r., do godz. 17.00.

WYDARZENIA OGÓLNOPOLSKIE
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PIERWSZE OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY LITERATURY AA
12–14 kwietnia 2019 r., Woźniaków
Program
1. Przegląd stanu posiadania naszej literatury:
• stworzenie kanonu naszej literatury tłumaczonej z zasobów GSO/AAWS
• rekomendacja realizacji własnych pozycji dopasowanych do struktury i realiów
kulturowych Wspólnoty AA w Polsce.
2. Literatura dla młodych alkoholików, czyli tych, którzy już niekoniecznie czytają
cokolwiek drukowanego na papierze.
3. Media elektroniczne jako nośnik przesłania Wspólnoty AA.
4. Literatura dedykowana profesjonalistom.
Co powinniśmy zrobić?
Dokonać przeglądu posiadanej literatury i podzielić ją na cztery grupy;
• literatura, która pozostaje w niezmienionej formie (zdefiniować kanon literatury AA);
• literatura, która winna ukazać się w wersjach „spolszczonych”, to jest: dopasowanych do naszej struktury i zasad funkcjonowania Wspólnoty w Polsce;
• literatura, która może zostać przeniesiona do internetu z bezpłatną jej dostępnością;
• literatura, która jeszcze nie powstała, a powinna powstać.
Kogo zapraszamy?
• redakcje naszych biuletynów,
• zespoły literatury regionów i intergrup,
• wszystkich pasjonatów naszej literatury,
• zainteresowanych przyjaciół z sąsiednich krajów.
Miejsce Warsztatów
Dom Rekolekcyjny
Woźniaków 56
99-300 Kutno
Zapraszamy od piątku 12 kwietnia, od godziny 15.00
Koszt pobytu z wyżywieniem
od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę – 170 zł
płatne na rachunek Biura Służby Krajowej AA w Polsce
63 1500 1777 1217 7008 1218 0000
(Santander Bank Polska)
z dopiskiem „Warsztaty Literatury”
Koszty organizacyjne – 20 zł, płatne na miejscu
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„SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ AA” PODCZAS ZLOTU RADOŚCI
Z OKAZJI 45-LECIA AA W POLSCE
16–18 sierpnia 2019 r., Katowice
Wstępny plan spotkania
Piątek, 16 sierpnia 2019 r.
13.00 – Rejestracja gości w hotelu Ibis Budget Katowice Centrum
(al. Roździeńskiego 18, tel. 32 350 50 40,
e-mail: H6601-FO@accor.com; wraz z rejestracją odbiór bonu
żywieniowego)
15.00–17.30 – Rozpoczęcie Zlotu Radości na terenie Spodka (na płycie głównej lub na widowni w pobliżu sceny głównej będzie przygotowany osobny sektor dla Przyjaciół AA)
18.00 – Kolacja (następnie czas wolny, propozycja udziału w spotkaniach towarzyszących w ramach Zlotu 45-lecia AA)
Sobota, 17 sierpnia 2019 r.
7.00–10.00 – Śniadanie
8.00–10.00 – Rejestracja gości w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
10.00 –12.00 – Otwarcie „Spotkania Przyjaciół AA” (MCK, sala audytorium)
• Powitanie gości i krótka prezentacja programu (prowadzą
powiernicy klasy A: Renata Teodorczyk i Andrzej Forma oraz
rzecznik Rady Powierników)
• Wprowadzenie do panelu głównego (dr Bohdan Woronowicz,
były powiernik klasy A)
• Autoprezentacja powierników klasy A oraz gości – Przyjaciół
AA
• Wystąpienie przedstawiciela KW Policji w Katowicach
12.00–12.30 – Przerwa
12.30–14.00 – Warsztaty tematyczne dla przyjaciół AA
• Warsztat I „Odpowiedzialność za Zdrowienie, Jedność i Służbę”; prowadzący: Andrzej Chrobot, powiernik klasy A (MCK,
sala nr 3)
• Warsztat II „O mocy słowa”; prowadząca: Renata Teodorczyk,
powiernik klasy A (MCK, sala nr 4)
• Warsztat III „Wspólnota AA, o jakiej słyszałem, i Wspólnota
AA, jaką znam”; prowadzący: Andrzej Bujkowski, powiernik
klasy A (MCK, sala nr 14)

WYDARZENIA OGÓLNOPOLSKIE
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• Warsztat IV „Wspólnota AA – nasze dobro wspólne”; prowadząca: Edyta Gulbinowicz, powiernik klasy A (MCK, sala nr 9)
14.00–15.30 – Przerwa obiadowa
14.30–15.30 – Konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy, powierników
klasy A oraz osób reprezentujących Wspólnotę AA (MCK, sala
nr 14; termin konferencji prasowej może ulec zmianie)
16.00–18.00 – Panel główny połączony z konferencją prasową [omówienie
warsztatów tematycznych oraz dyskusja]
18.00 – Zakończenie „Spotkania Przyjaciół AA”
18.15 – Kolacja
Niedziela, 18 sierpnia 2019 r.
7.00–10.00 – Śniadanie
11.00–13.00 – Zakończenie Zlotu Radości z okazji 45-lecia AA
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WYBORY DO SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W 2019 ROKU
W roku 2019 wybieramy na konferencjach regionalnych do niżej wymienionych służb AA:
I. Wybór delegatów Służby Krajowej AA
1. W roku 2019 konferencje regionalne wybierają łącznie 19 delegatów
Komisji Konferencji Służby Krajowej AA, a mianowicie:
				• Region Katowice – delegata do Komisji Organizacyjnej,
• Region Białystok – delegatów do Komisji Organizacyjnej i Komisji
Finansowej,
• Region Bałtycki – delegata do Komisji Informacji Publicznej,
• Region Kujawsko-Pomorski – delegata do Komisji Literatury,
• Region Galicja – delegatów do Komisji Organizacyjnej i Komisji Literatury,
• Region Łódź – delegatów do Komisji Informacji Publicznej i Komisji
Literatury,
• Region Lublin – delegata do Komisji Informacji Publicznej,
• Region Warmińsko-Mazurski – delegata do Komisji Finansowej,
• Region Dolnośląski – delegata do Komisji Organizacyjnej,
• Region Warta – delegata do Komisji Literatury,
• Region Zachodniopomorski – delegatów do Komisji Informacji Publicznej
i Komisji Literatury,
• Region Radom – delegatów do Komisji Organizacyjnej i Komisji Finansowej,
• Region Warszawa – delegata do Komisji Finansowej,
• Region Europa – delegata do Komisji Literatury.
2. Wyżej wymienieni delegaci Służby Krajowej AA rozpoczynają swoją
służbę na 48. Konferencji Służby Krajowej AA.
3. W przypadku niewybrania delegata przez regionalną konferencję wyborczą w wyznaczonym terminie powstaje wakat, a termin wyboru
delegata przez ten region przesuwa się o rok. Natomiast nie ulega
przesunięciu termin rotacji służb w danym regionie AA, co oznacza,
że wybrany delegat w kolejnym terminie będzie pełnić służbę odpowiednio krócej.
4. Sugeruje się, aby kandydat na delegata miał co najmniej sześcioletni okres zdrowienia według programu AA i wcześniej pełnił służbę
w grupie AA, intergrupie AA i regionie AA, a także wykazywał się znajomością Tradycji AA i Koncepcji AA. Sugeruje się, aby kandydat na
delegata miał swojego sponsora.

RADA POWIERNIKÓW

19

II. Wybór kandydatów do służby powiernika alkoholika
1. W roku 2019 konferencje regionalne wybierają kandydatów do służby
powiernika alkoholika w czterech niżej wymienionych regionach AA:
a) Katowice,
b) Lublin,
c) Warta,
d) Europa.
2. Sugeruje się, by w każdym z tych czterech regionów wybierać co najmniej dwóch kandydatów na powiernika alkoholika. Spośród przedstawionych przez dany region kandydatów Komisja Nominacyjna dokona wyboru kandydata na powiernika alkoholika. Wybór ten musi
być akceptowany przez 48. Konferencję Służby Krajowej.
3. Powiernik klasy B, alkoholik – kandydat na powiernika alkoholika z co
najmniej ośmioletnim okresem zdrowienia według programu AA, doświadczeniem w pełnionych służbach na wszystkich poziomach struktur AA (grupa AA, intergrupa AA, region AA i Służba Krajowa AA), ze
znajomością Tradycji AA i Koncepcji AA oraz najważniejszych problemów Wspólnoty AA. Sugeruje się, aby kandydat na powiernika alkoholika miał swojego sponsora. Warto w szczególny sposób szukać kandydatów, którzy zawodowo posiadają doświadczenie jako: sędziowie
lub sędziowie w stanie spoczynku, lekarze, duchowni, dziennikarze,
specjaliści IT, specjaliści w zakresie finansów, specjaliści PR.
III. Wybór kandydata do służby powiernika niealkoholika
1. W roku 2019 wybieramy jednego powiernika niealkoholika.
2. Każdy region AA może zgłosić kandydata na powiernika niealkoholika.
3. Rada Powierników prosi Wspólnotę, o ile to możliwe, o wyszukanie
kandydatów posiadających doświadczenie zawodowe jako: sędziowie
lub sędziowie w stanie spoczynku, lekarze, duchowni, dziennikarze,
socjologowie.
IV. Wskazanie delegatów do prac w Komisji Nominacyjnej
1. Wylosowano cztery regiony AA: Kujawsko-Pomorski, Warszawa, Katowice,
Warta. Każdy z tych regionów wskaże po jednym delegacie II lub III terminu do prac w Komisji Nominacyjnej.
V. P
 rzesyłanie do BSK danych o wybranych osobach
1. W terminie do 30 czerwca 2019 r. służby regionów AA przesyłają
do Biura Służby Krajowej „CV” wybranych kandydatów na powiernika alkoholika, powiernika niealkoholika, delegata narodowego, wraz
z wypełnionymi formularzami zgłoszeniowymi, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy SK.
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2. W
 terminie do 30 czerwca 2019 r. służby regionów AA przesyłają
także dane o wybranych delegatach do Służby Krajowej AA (podając
m.in. imię delegata, nazwę komisji, w której będzie służył, numer
telefonu i adres mailowy).
3. W terminie do 30 czerwca 2019 r. służby wylosowanych czterech
regionów AA przesyłają również do Biura Służby Krajowej dane o delegatach wskazanych do pracy w Komisji Nominacyjnej.

VI. Termin posiedzenia Komisji Nominacyjnej
1. Posiedzenie Komisji Nominacyjnej odbędzie się 13 lipca 2019 r.
2. Szczegółowy plan rozmów z kandydatami zostanie ustalony w terminie późniejszym, w zależności od ilości zgłoszonych kandydatów.
Rada Powierników Służby Krajowej AA w Polsce
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SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA RADY POWIERNIKÓW
W DNIACH 1–2 GRUDNIA 2018 R.
Podjęte decyzje  
1. Korekta kalendarza spotkań Rady Powierników i Rady Fundacji:
• (1)2–3 lutego 2019 r.  
		
• 15–17 marca 2019 r. (podczas Warsztatów Dwunastu Koncepcji
w Sielpii Wielkiej).
• (21)22–23 czerwca 2019 r.  
• (27)28–29 września 2019 r.  
2. Zaakceptowanie, po konsultacjach ze specjalistami w dziedzinie PR, pomysłu ogłoszenia dla dziennikarzy konkursu z nagrodami polegającego
na opracowaniu oraz publikacji artykułów dotyczących Wspólnoty AA. Za
sformułowanie zasad konkursu oraz jego przebieg odpowiadają osoby
zajmujące się mediami.
3. Przyjęcie planów pracy wraz z preliminarzami finansowymi zespołów (dokumenty stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania).
4. Zaakceptowanie pomysłu realizacji w najbliższym czasie spotów/ filmów
informacyjnych, w których nasi przyjaciele (osoby znane publicznie) opowiadają, jak Wspólnota AA pomogła ich znajomym, natomiast powiernicy klasy A opowiadają o Wspólnocie oraz korzyściach wynikających ze
współpracy z nią.
5. Rozpatrzenie wniosków złożonych do Sekretariatu Konferencji.
5.1. Wnioski Komisji Finansowej
a) Wniosek o zorganizowanie warsztatów dla Delegatów Służby
Krajowej w temacie Dwunastu Koncepcji, w pierwszym kwartale
2019 r., z udziałem członków Rady Powierników, przy organizacyjnym wsparciu Biura Służby Krajowej AA.
Decyzja – realizacja przez Zespół ds. Poradnika Służb oraz Zespół ds. Dostosowania Struktury Służby Krajowej AA do Dwunastu Koncepcji AA.
b) Wniosek o zwiększenie transparentności funkcjonowania Komisji Nominacyjnej.
Uzasadnienie – głównym celem wniosku jest unikanie w składzie
Komisji Nominacyjnej osób z Regionów, z których jest wybierany
kandydat.
Decyzja – skierowanie do prac Zespołu ds. Dostosowania Struktury Służby Krajowej AA do Dwunastu Koncepcji AA.
c) Wniosek o wskazanie działań prowadzących do wzrostu dobrowolnych datków na cele Wspólnoty AA.
Decyzja – odpowiedzialny Zespół Finansowy.
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d) Wniosek o zmianę nazwy Warsztatów Skarbników na Warsztaty
Siódmej Tradycji.
Decyzja – odpowiedzialny Zespół Finansowy.
5.2. Wnioski Komisji Organizacyjnej
a) Wniosek o wznowienie prac nad całym Poradnikiem dla Służb.
Decyzja – realizacja przez Zespół ds. Poradnika Służb.
b) Wniosek o dokonanie poprawek (korekt zgodnych z załącznikiem)
w Poradniku dla Służb AA, wersja 9.
Decyzja – realizacja przez Zespół ds. Poradnika Służb.
5.3. Wnioski Komisji Informacji Publicznej
a) Wniosek o 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.
Decyzja – Biuro Służby Krajowej spróbuje zorganizować spotkanie informacyjne z samorządowcami przy współpracy z PARPA.
b) Wniosek o zebranie materiałów i doświadczeń pomocnych w kontaktach z prasą, radiem i telewizją.
Decyzja – odpowiedzialny Zespół ds. Informacji Publicznej
i Współpracy z innymi.
c) Wniosek o kontynuowanie 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.
Decyzja – odpowiedzialny Zespół ds. Informacji Publicznej
i Współpracy z Innymi.
d) W trosce o kontynuowanie współpracy ze Służbą Więzienną (ZK
i AŚ) oraz ośrodkami wychowawczymi (ZP i MOW) wniosek o objęcie opieką tych obszarów.
Decyzja – odpowiedzialny Zespół ds. AA w Zakładach Karnych
i Aresztach Śledczych.
5.4. Wniosek Komisji Literatury i Publikacji
Wniosek 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.
Decyzja – odpowiedzialny Zespół Literatury.
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5.5. Wniosek Regionu Białystok
Wniosek o kontynuowanie prac związanych z dostosowaniem struktur AA do Dwunastu Koncepcji AA, mając na uwadze Rekomendację
7 przyjętą przez 47. Konferencję Służby Krajowej.
Decyzja – realizacja przez Zespół ds. Poradnika Służb.
Przedyskutowane kwestie
1. Inwentura nt. zasady zaufania.
2. Wizyta przedstawicieli komitetu do spraw organizacji EURYPAA (Europejskiego Spotkania Młodych AA), przychylność Rady Powierników wobec
tej inicjatywy, wskazanie osób do kontaktu z Radą Powierników oraz
zaoferowanie pomocy w potrzebnym zakresie.
3. Propozycja wydania znaczków pocztowych z okazji 45-lecia istnienia
Wspólnoty AA w Polsce oraz 80-lecia wydania książki Anonimowi Alkoholicy. Rada Powierników przyznała, iż propozycja stanowi zaszczyt i dowód
wielkiego uznania dla Wspólnoty AA. Jednakże Rada uznała również, iż
wcześniejsze doświadczenia Przyjaciół w Stanach Zjednoczonych, odrzucające pomysły uhonorowania Wspólnoty pamiątkowymi znaczkami
(pocztowymi), jako niezgodne z naszymi Tradycjami, skłaniają ją do zajęcia analogicznego stanowiska.
4. Powitanie wspólnot dwunastokrokowych, które chcą wspólnie ze Wspólnotą AA świętować 45-lecie AA w Polsce.
5. Omówienie sugestii profesjonalistów dotyczących form informowania
społeczeństwa o Wspólnocie AA, wykorzystując 45-lecie AA w Polsce.
Rada poprosiła Dyrektora Biura Służby Krajowej AA o zainicjowanie kontaktów ze Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej oraz Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich ws. informacji o 45-leciu AA.
6. Skierowanie prośby do regionów o znalezienie w 2019 r. – zgodnie z zasadą rotacji – kandydatów na powierników:
		
• Powiernik klasy A, niealkoholik – Rada Powierników prosi Wspólnotę,
o ile to możliwe, o wyszukanie kandydatów posiadających doświadczenie zawodowe jako: sędziowie lub sędziowie w stanie spoczynku,
lekarze, duchowni, dziennikarze, socjologowie;
•
Powiernik klasy B, alkoholik – kandydat na powiernika alkoholika z co
najmniej ośmioletnim okresem zdrowienia według programu AA, doświadczeniem w pełnionych służbach na wszystkich poziomach struktur
AA (grupa AA, intergrupa AA, region AA i Służba Krajowa AA), ze znajomością Tradycji AA i Koncepcji AA oraz najważniejszych problemów
Wspólnoty AA. Sugeruje się, aby kandydat na powiernika alkoholika miał
swojego sponsora. Warto w szczególny sposób szukać kandydatów, którzy zawodowo posiadają doświadczenie jako: sędziowie lub sędziowie
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w stanie spoczynku, lekarze, duchowni, dziennikarze, specjaliści IT, specjaliści w zakresie finansów, specjaliści PR.

Zadania przekazane do realizacji
1. Przygotowanie noty prasowej dla mediów z okazji 45-lecia Wspólnoty AA
w Polsce. Odpowiedzialny za realizację – Przewodniczący Zespołu ds.
Organizacji 45-lecia AA w Polsce.
2. Wypracowanie zasad organizacji pobytu gości (w tym gości zagranicznych) zaproszonych na Konferencję Służby Krajowej oraz ich uczestnictwa w pracach Konferencji – liczba przedstawicieli oraz ewentualne zaproszenie gości z Kazachstanu. Odpowiedzialny za realizację – Zespół
ds. Międzynarodowych.
3. Zorganizowanie warsztatów Dwunastu Koncepcji dla delegatów i powierników w dniach 15–17 marca 2019 r. w Sielpii Wielkiej. Odpowiedzialni
za realizację – Zespół ds. Poradnika Służb oraz Zespół ds. Dostosowania Struktury Służby Krajowej AA do Dwunastu Koncepcji AA.
4. Przygotowanie propozycji dotyczącej technicznych możliwości stworzenia
newslettera Służb Krajowych, który na poziomie ogólnopolskim mógłby
służyć kontaktom pomiędzy Konferencją Służby Krajowej (także Radą Powierników i Biurem Służby Krajowej) a grupami, intergrupami i regionami.
Odpowiedzialny za realizację – Zespół ds. Infrastruktury IT.
Zadania pozostałe do realizacji z wcześniejszych posiedzeń Rady Powierników
1. Uruchomienie płatności online darowizn na Służbę Krajową ze strony
internetowej AA przez indywidualnych członków Wspólnoty, grupy AA. Realizacja zadania przez Biuro Służby Krajowej.
2. Udostępnienie sprawozdań finansowych Biura Służby Krajowej na stronie internetowej, opracowanie nowej formy prezentacji danych finansowych ułatwiającej ich czytelność i zrozumienie. Realizacja zadania przez
Biuro Służby Krajowej.
3. Kontynuacja comiesięcznych telekonferencji Rady Powierników oraz zachęta skierowana do zespołów powierniczych, aby członkowie zespołów
korzystali z takiej formy komunikacji, w celu usprawnienia prac zespołu
i utrzymywania stałego kontaktu ze sobą.
4. Na podstawie kolejnej opinii Zespołu ds. Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi prośba skierowana do Biura Służby Krajowej o nawiązanie
kontaktu z Komendą Główną Policji ws. zainicjowania rozmów dotyczących organizacji spotkań informacyjnych dla funkcjonariuszy Policji w całej Polsce (korzystając z doświadczeń regionów, gdzie takie spotkania
już się odbywają). Kontakt nawiązany, oczekiwanie na odpowiedź.
5. Formularz dla grup. Biuro Służby Krajowej obecnie nie posiada formularza
rejestracji mityngów, ale chciałoby wrócić do możliwości tworzenia takiego
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formularza i stosować dobre praktyki z wcześniejszych lat. Rada Powierników poprosiła Zarząd o przedstawienie planu wprowadzenia formularza.
Skierowano prośbę do Zarządu o pisemny plan wprowadzenia – do przegłosowania na kolejnym posiedzeniu Rady Powierników.
Zgłoszona przez Biuro Służby Krajowej potrzeba organizacji warsztatów koordynatorów i pełnomocników Biura Służby Krajowej [przygotowanie planu
i ewentualnej daty warsztatów na kolejne spotkanie Rady Powierników].
Przedstawienie na kolejnym spotkaniu Rady Powierników planu pracy i komunikacji przez zespół zadaniowy powołany ws. wymiany doświadczeń
i merytorycznej dyskusji nad stanem dzisiejszym i kierunkami rozwoju literatury AA. Do 31 grudnia 2018 r. Zespół Literatury oraz Zarząd Fundacji
Biuro Służby Krajowej przygotują datę, miejsce i plan.
Udostępnienie przycisku do strony Konferencji Służby Krajowej na stronie głównej AA. Odpowiedzialny za realizację – Zarząd Fundacji Biuro
Służby Krajowej.
Dostarczenie sprawozdań przez powierników, którzy uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji w Kaliszu Szczypiornie. Odpowiedzialni za realizację – uczestnicy konferencji oraz Biuro Służby Krajowej.
Przygotowanie planu zorganizowania spotkania informacyjnego dla scenarzystów i przedstawicieli różnych mediów. Odpowiedzialny za realizację – Zespół ds. Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi.
Umożliwienie pobrania wyników ankiety poszczególnym regionom na stronie internetowej, w zakładkach regionów. Odpowiedzialny za realizację –
Zarząd Fundacji Biuro Służby Krajowej.

26

SKRYTKA 2/4/3

PLANY PRACY ZESPOŁÓW POWIERNICZYCH NA ROK 2019
Zespół ds. Dostosowania Struktury Służby Krajowej AA
do Dwunastu Koncepcji AA
Z uwagi na fakt nieprzyjęcia przez 47. Konferencję Służby Krajowej projektów
rekomendacji  kluczowych dla Zespołu, dalszy plan pracy zostanie przedstawiony po spotkaniu z przewodniczącymi Komisji Służby Krajowej oraz Warsztatach Dwunastu Koncepcji.
Zespół Finansowo -Budżetowy
Przewidywany skład zespołu: dwóch powierników oraz Główny Księgowy Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce
Plan pracy
1. Uczestnictwo powierników z zespołu w opracowaniu, wspólnie z Głównym Księgowym, planu finansowego na przyszły rok.
2. W perspektywie analiza możliwości wydzielenia księgowości Fundacji do
zewnętrznej firmy księgowej, która będzie w stanie prowadzić sprawozdawczość finansową i podatkową po niższych kosztach. Funkcje decyzyjne będą realizowane przez Radę Powierników. Planowanie finansowe,
budżetowanie przejęliby powiernicy Zespołu Finansowo-Budżetowego.
Konieczne jest zatrudnienie w biurze (choćby na część etatu) osoby odpowiedzialnej za gromadzenie dokumentacji finansowej i przekazywanie
jej do biura księgowego oraz za ogół współpracy z biurem księgowym
w kwestiach tego wymagających. Przekazanie sprawozdawczości finansowej i podatkowej do biura księgowego nie uwalnia organów fundacji
od odpowiedzialności za prowadzoną sprawozdawczość. Jest to perspektywa (np. po przejściu księgowego na emeryturę).
3. Opiniowanie przychodów.
4. Ocena kosztów działalności statutowej i administracyjnej.
5. Analizowanie rocznych zestawień przewidywanych kosztów i przychodów.
6. Omawianie nowych pozycji wydatków.
7. Analiza cen literatury pod względem zasad kalkulacji cen oraz jej roli
i dostępności we Wspólnocie AA.
8. Propagowanie Siódmej Tradycji AA.
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Zespół ds. Organizacji 45 -lecia AA w Polsce
Cel główny zespołu – aktywna pomoc w zorganizowaniu radosnego święta,
jakim jest 45-lecie  Wspólnoty AA w Polsce.
Zadania
1. Zaproszenie i opieka nad gośćmi oficjalnymi spoza Wspólnoty z całej
Polski. Współdziałając z personelem Biura Służby Krajowej, Zespół dostarczy – drogą pocztową, pocztą elektroniczną i w razie konieczności
osobiście – zaproszenia dla gości spoza Wspólnoty.
W roku 2018 r. Zespół przygotował propozycje tekstowe i graficzne zaproszeń, które zostaną wysłane na początku 2019 r.
2. Zaproszenie i opieka nad gośćmi z zagranicy. Zorganizowanie zespołu tłumaczy. Współpracując z Biurem Służby Krajowej i Zespołem ds. Międzynarodowych, Zespół wyśle zaproszenia do biur zagranicznych Wspólnot, byłych
i obecnych delegatów na ESM i WSM, polskojęzycznych grup w Europie
i USA, oficjalnych reprezentantów Wspólnoty brytyjskiej i USA/Kanada.
W roku 2018 r. wysłano oficjalne zaproszenia do GSO GB i do GSO USA/
Canada, powstał również zespół tłumaczy (ok. 30 osób) do obsługi gości
zagranicznych. Zaproszenia wraz z ulotkami zostaną wysłane do zagranicznych biur oraz delegatów WSM I ESM na początku 2019 r.
3. Zaproszenie przyjaciół profesjonalistów, zorganizowanie odbywającego się
cyklicznie (co dwa lata) „Spotkania Przyjaciół AA” przy 45-leciu AA w Polsce.
Współpracując z Regionami, Zespół zajmie się zaproszeniami przyjaciół
profesjonalistów. Zespół wyznaczy prowadzących poszczególnych paneli
i warsztatów oraz będzie dbał o komfort pobytu zaproszonych gości.
W roku 2018 Zespół przygotował program „Spotkania Przyjaciół AA”, zarezerwowano 85 miejsc hotelowych dla profesjonalistów zapraszanych
przez Regiony AA.
4. Przygotowanie spotu informacyjnego. Zespół będzie pomagał w rozpropagowaniu tego materiału. Według informacji otrzymanych przez zespół
w 2018 r. – spot jest w fazie realizacji (montażu).
5. Zorganizowanie konferencji prasowej. Zespół będzie pomagał w organizacji konferencji prasowych.
W roku 2018 ustalono terminy dwóch konferencji prasowych, ujęto je
w programie zlotu i zarezerwowano pomieszczenia.
6. Zespół będzie na bieżąco informował Radę Powierników o postępach
przygotowań i zwracał się do Rady o potrzebne wsparcie.
Zespół na bieżąco kontaktuje się z Biurem Służby Krajowej i przyjaciółmi
ze Śląska, służąc pomocą. Do realizacji powyższych zadań Zespół będzie potrzebował środków na pokrycie kosztów przejazdów do Katowic,
aby uczestniczyć w spotkaniach Zespołu Organizacyjnego.
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Zespół Literatury
1. P
 owierniczy Zespół Literatury oraz Komisja literatury i Publikacji dokonają przeglądu istniejącej literatury AA wydawanej przez Biuro Służby
Krajowej, porównają zgodność treści danych pozycji z treścią IV wydania
Wielkiej Księgi; w miarę potrzeb dokonają aktualizacji treści.
2. Pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów literatury w dniach
12–14 kwietnia 2019 r. w Woźniakowie.
3. Zbieranie materiałów i przygotowanie polskich ulotek i broszur do wydania.
4. Ponowne przygotowanie rekomendacji dotyczącej wydania Poradnika dla
nowicjusza.
5. Sfinalizowanie wydania broszury ABC spikera (rekomendacja przyjęta
przez 47. Konferencję Służby Krajowej AA).
6. Udział w warsztatach i spotkaniach dotyczących literatury oraz życia
Wspólnoty.
Zespół ds. AA w Zakładach Karnych
i Aresztach Śledczych
1. U
 dział w XIII Ogólnopolskich Warsztatach Niesienia posłania AA do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, Łazy, 5–7 kwietnia 2019 r.
2. Spotkania informacyjne w Ośrodkach Szkolenia Służby Więziennej w Kulach k. Częstochowy i Kaliszu Szczypiornie.
3. Rozwiązywanie bieżących spraw wynikających z uczestnictwa członków
AA w mityngach w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych poprzez
stały kontakt z koordynatorami regionalnymi.
4. Organizacja spotkań informacyjnych dla pracowników Służby Więziennej
– udział w pracach Redakcji biuletynu „Nadzieja”.
5. Opracowanie wzoru porozumienia ws. współpracy pomiędzy Służbą Więzienną a Łącznikami AA do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych.
6. Opracowanie broszury pt. To na pewno lepsze niż siedzenie w celi oraz
płyty DVD Niesienie posłania AA za mury.
Zespół ds. Infrastruktury IT
Realizując wniosek Zespołu ds. Audytu, Rada Powierników na spotkaniu 10
listopada 2018 r. powołała zadaniowy Zespół ds. Infrastruktury IT, startowo
składający się z dwóch powierników klasy B, powierzając jego skompletowanie
Sławomirowi K. ze Szczecina. Głównym zadaniem zespołu jest przeprowadzenie analizy wniosków z audytu i dokonanie oceny, które obszary infrastruktury
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IT Biura Służby Krajowej AA w Polsce reformować własnymi siłami oraz jak to
zrobić, a które elementy infrastruktury IT zlecić firmom zewnętrznym. Dodatkowo zespół powinien określić priorytety i terminy wdrażania nowych rozwiązań,
efektywniejszych od poprzednich. Do 25 listopada 2018 r. skompletowano
zespół składający się z dwóch powierników oraz pięciu zawodowo czynnych
specjalistów IT, posiadających doświadczenie w służbie łącznika internetowego
w intergrupie i/lub regionie AA.
Skład zespołu: Sławek K. – Szczecin, Sławek J. – Rawa, Marek M. – Kraków, Jerzy A. – Jastrzębie, Robert W. – Warszawa, Piotr B. – Kalisz, Marek D.
– Nisko.
Zadania zespołu (określone we wnioskach przez Zespół ds. Audytu) stanowiące plan pracy w 2019 r.
1. Pilna pomoc Biuru Służby Krajowej AA we wdrożeniu RODO w zakresie
przetwarzania danych informatycznych.
2. Wyznaczenie i ustalenie kolejności priorytetów do wykonania, związanych z działem IT Biura Służby Krajowej AA, w tym z obsługą informatyczną Wspólnoty AA.
3. Wyznaczenie do wykonania działań i zadań a także rozliczanie z ich wykonania przez zleceniodawców, w tym Biuro Służby Krajowej AA.
4. Samodzielne lub zespołowe wykonywanie zmian, aktualizacji, narzędzi
potrzebnych Wspólnocie lub zlecenie ich wykonania przez Biuro Służby
Krajowej, ewentualnie innym podmiotom.
5. Komunikacja ze służbami i członkami wspólnoty AA, analiza potrzeb,
dyskusje, przyjmowanie wniosków i skarg.
6. Podejmowanie decyzji o zakupie lub wdrożeniu niezbędnego sprzętu potrzebnego wspólnocie, w tym;
• analiza zasadności zastosowania systemu CRM w Biurze Służby Krajowej AA;
• analiza potrzeb i wybór rozwiązania dla komunikacji wewnątrz Wspólnoty
(obecnie Emitent); usprawnienie obecnego lub opracowanie nowego rozwiązania, np. newslettera umożliwiającego komunikację z grupami.
7. Aktualizowanie i zarządzanie stronami www, wprowadzenie zmian, aktualizacji, modernizacji itd.
8. Rozwiązywanie problemów komunikacji pomiędzy wszystkimi poziomami
Wspólnoty poprzez utworzenie stabilnej platformy wymiany doświadczeń.
Plan pracy oraz terminarz spotkań
1. Pierwsze spotkanie w dniach 5–6 stycznia 2019 r. (sobota, godz. 10.00–
17.00; niedziela, godz. 9.00–14.00) w siedzibie Biura Służby Krajowej
AA w Warszawie oraz innym uzgodnionym miejscu w celu:
• wzajemnego poznania się, podziału na podzespoły tematyczne;   
		
		
• przeprowadzenia analizy wniosków z audytu;
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• dokonania oceny, które obszary infrastruktury IT Biura Służby Krajowej
AA w Polsce reformować własnymi siłami, a które zlecić podmiotom zewnętrznym;
		
• wyznaczenia priorytetów oraz osób odpowiedzialnych za opracowanie propozycji rozwiązań własnych, ewentualnych zleconych oraz ich wycenę.
2. Drugie (ewentualne) spotkanie w dniach 9–10 marca lub 23–24 marca
2019 r. w siedzibie Biura Służby Krajowej AA w Warszawie lub innym
uzgodnionym miejscu, w celu zaprezentowania efektów pracy podzespołów, zaproponowania konkretnych rozwiązań, ustalenia kolejności oraz
kosztów ich wdrożenia we Wspólnocie.
3. Dodatkowa komunikacja w obrębie Zespołu na testowanym Forum Służb
Wspólnoty AA w Polsce https://aa.org.pl/bw oraz podczas codwutygodniowych telekonferencji.  
Zespół Nominacyjny
1. R
 egularna informacja do   regionów na temat wymagań od kandydatów na powierników (informacja przekazana Emitentem i opublikowana
w biuletynie „Skrytka 2/4/3”).
2. Wysłanie do członków Komisji Nominacyjnej materiałów związanych
z uprawnieniami Komisji Nominacyjnej, według Karty Konferencji oraz
Dwunastu Tradycji i Dwunastu Koncepcji.
3. Spotkanie Komisji Nominacyjnej 13 lipca 2019 r., godz. 11.00.
4. Po spotkaniu Komisji Nominacyjnej zapoznanie kandydatów zaakceptowanych przez Komisję Nominacyjną z pracami Rady Powierników oraz zaproszenie nominowanych kandydatów na wrześniowe spotkanie Rady Powierników.
5. Zapoznanie się z zasadami wyborów powierników w USA i Wielkiej Brytanii z pomocą delegatów narodowych.
6. Napisanie artykułu do naszych biuletynów o zasadach wyboru powierników i uprawnieniach Komisji Nominacyjnej.
Zespół ds. Audytu
1. Z
 espół spotka się w lutym 2019 r. w składzie: Robert, Barbara, Zbyszek,
Sławek, Lesław, w celu podjęcia wniosków i realizacji założeń podjętych
30 listopada 2018 r. oraz przedstawienia analiz dla Zarządu.
2. Przewidywane spotkanie podczas spotkania Rady Powierników w marcu
2019 r.
3. Spotkanie w lipcu 2019 r., audyt finansowy za rok 2018.
4. Spotkanie 27 września 2019 r.
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Zespół ds. Informacji Publicznej
i Współpracy z Innymi
Dotychczas podjęte oraz zrealizowane działania
1. Opracowano w formie edytowalnej broszurę skierowaną do profesjonalistów pod roboczym tytułem Przydatne informacje o AA dla profesjonalistów.
2. W dniach 20–22 kwietnia 2018 r. członkowie zespołu powierniczego,
Powiernicy klasy A, wzięli udział w Międzynarodowej konferencji Służby
Więziennej i Wspólnoty AA w Kaliszu Szczypiornie.
3. W dniach 28–30 września 2018 r. członkowie zespołu powierniczego,
Powiernicy klasy A: Andrzej Forma i Andrzej Bujkowski, wzięli czynny
udział (prowadząc panele dyskusyjne) w Warsztatach Niesienia Posłania
do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych na Litwie.
4. W dniach 5–7 października 2018 r. członek zespołu powierniczego, Powiernik klasy A Andrzej Bujkowski wziął aktywny udział jako przedstawiciel
Wspólnoty AA w Polsce w 25-leciu istnienia Wspólnoty AA w Rumunii.
5. W dniach 24–26 października 2018 r. członek zespołu powierniczego,
Powiernik klasy A Andrzej Chrobot wziął aktywny udział jako przedstawiciel Wspólnoty AA w Polsce w Konferencji dotyczącej niesienia posłania
do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych  Wspólnoty AA w Bułgarii.
6. W dniach 24–25 listopada 2018 r. członkowie Zespołu ds. Informacji Publicznej oraz Zespołu ds. Organizacji Konferencji: Powiernik klasy A Andrzej
Bujkowski wraz z Powiernikiem Lesławem, jako przedstawiciele Wspólnoty
AA w Polsce, wzięli aktywny udział (jako wypowiadający się w głównym
temacie konferencji) w 12. Konferencji Służby Krajowej na Litwie.
7. W dniach 12–14 października 2018 r. członek zespołu powierniczego
Piotr wziął aktywny udział (prowadząc panel dyskusyjny) w Warsztatach
Informacji Publicznej w Łebie.
8. Zespół powierniczy przygotował propozycję sugestii na przyszłość dla
Dyrektora Biura Służby Krajowej ws. udziału w takich programach jak
Ocaleni itp.
9. Członkowie zespołu wzięli udział w organizowanych w regionach spotkaniach informacyjnych z profesjonalistami oraz różnego rodzaju grupami
zawodowymi (Policja, Wojsko, Służba Więzienna, Urzędy miast, gmin itp.)
10. Przy współpracy z Komisją Informacji Publicznej, w trakcie 47. Konferencji Służby Krajowej zebrano dotychczas opracowane materiały w postaci
przykładowych prezentacji multimedialnych o Wspólnocie AA oraz scenariuszy spotkań (mityngów) informacyjnych. Zebrane materiały przekazano
członkom zespołu powierniczego w celu dalszego ich opracowania.
11. Członkowie zespołu: Powiernik klasy A Hanna Ostrowska, Powiernik Piotr
oraz członek Wspólnoty Marcin, przy współpracy z Biurem Służby Krajowej, przekazali literaturę AA dla żołnierzy stacjonujących w Afganistanie.
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12. C
 złonkowie zespołu powierniczego zredagowali oraz przesłali Dyrektorowi Schroniska dla Nieletnich w Gackach Leszcze 31A stanowisko
Wspólnoty AA w zakresie niesienia posłania do zakładów poprawczych,
młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz schronisk dla nieletnich.
13. Członek zespołu powierniczego Andrzej Forma opracował, przy współpracy z organizatorami 45-lecia AA w Polsce, scenariusz (plan) „Spotkania
Przyjaciół AA” przy zlocie radości.
Nowe zadania do realizacji oraz kontynuacja pracy nad zadaniami niezrealizowanymi w 2018 r.
1. Kontynuowanie prac nad przygotowaniem pakietu startowego dla intergrupowych i grupowych zespołów informacji publicznej w formie prezentacji multimedialnej oraz scenariusza prowadzenia spotkań informacyjnych; udostępnienie ich na stronie internetowej aa.org.pl.
2. Zebranie materiałów i doświadczeń pomocnych w kontaktach z prasą,
radiem i telewizją.
3. Nagranie spotów na 45-lecie Wspólnoty AA w Polsce (wywiady z udziałem Powierników klasy A oraz przyjaciół Wspólnoty), stanowiących materiał do wykorzystania zakresie niesienia posłania o AA.
4. Czynny udział członków zespołu powierniczego w 45-leciu Wspólnoty AA
w Polsce poprzez przygotowanie i poprowadzenie „Spotkania Przyjaciół
AA” (poprowadzenie czterech warsztatów dla przyjaciół AA) oraz udział
w ewentualnych konferencjach prasowych.
5. Przy współpracy z profesjonalistami z zakresu produkcji filmowych, przygotowanie krótkich filmów poruszających problematykę alkoholową nawiązującą do roli oraz działalności Wspólnoty AA, np. na wzór spotów
Wspólnoty z USA.
6. Udział członka zespołu w Warsztatach Informacji Publicznej, w dniach
20–22 września 2019 r. na Górze św. Anny.
7. Udział członka zespołu w Konferencji Krajowej Psychologów Wojskowych.
Zespół ds. Organizacji „Spotkania Przyjaciół AA” p r z y Z l o c i e
R a d o ś c i z o k a z j i 4 5 - l e c i a A A w K a t o w i c a c h  
1. P
 rzeprowadzenie rozmów telefonicznych z rzecznikami Regionów ws.
podjęcia działań w celu ustalenia listy Przyjaciół zaproszonych na „Spotkanie Przyjaciół AA”. Termin – styczeń 2019 r.  Odpowiedzialny – Koordynator Zespołu.
2. Przesłanie Emitentem Apelu do Regionów AA wraz z programem „Spotkania Przyjaciół AA”, zaakceptowanych przez Radę Powierników i Zespół
ds. Organizacji 45-lecia AA w Polsce, w celu usprawnienia i koordynacji
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przygotowań. Termin – styczeń 2019 r. Odpowiedzialny – Koordynator
Zespołu.
Udział Koordynatora Zespołu we wszystkich posiedzeniach i bieżących
pracach Zespołu ds. Organizacji 45-lecia AA w Polsce. Udział w pracach
obejmuje: ustalenie szczegółów „Spotkania Przyjaciół AA”, udział naszych
gości w obchodach 45-lecia, kwestie zakwaterowania, posiłków, konferencji prasowej oraz ustalenie i przygotowanie składu „pakietu zaproszeniowego” dla Przyjaciół AA. Termin – od stycznia do sierpnia 2019 r.
Opracowanie i przygotowanie składu „ pakietu zaproszeniowego” dla
Przyjaciół AA, zawierającego: zaproszenie, plan obchodów 45-lecia, plan
„Spotkania Przyjaciół AA”, mapkę dojścia z hotelu do Spodka i MCK,
identyfikator (buton) w określonym kolorze, dane dotyczące rejestracji
w hotelu oraz dane osób odpowiedzialnych za zakwaterowanie i przebieg
„Spotkania Przyjaciół AA”. Termin – 15 marca 2019 r.
Rozesłanie „pakietów zaproszeniowych” do Regionów AA na podstawie
list przyjaciół AA zgłoszonych i przesłanych przez Regiony. Termin – 30
kwietnia 2019 r. Odpowiedzialni – Koordynator Zespołu oraz członkowie
Zespołu ds. Organizacji 45-lecia Wspólnoty AA.
Utworzenie punktu informacyjnego w dn. 16 sierpnia 2019 r., od godz.
12.00, w recepcji  Hotelu Ibis Budget Katowice Centrum, al. Roździeńskiego 18, gdzie prawdopodobnie wydawane będą także „bony żywieniowe” o wartości 20 zł. Odpowiedzialny – Jacek, członek Zespołu.
Obsługa „Spotkania Przyjaciół AA” w dn. 16 sierpnia 2019 r., w godz.
9.00–19.00; w tym: prowadzenie paneli głównych, czterech warsztatów
tematycznych oraz udział w konferencji prasowej.

Odpowiedzialni: obecni Powiernicy klasy A: Andrzej Chrobot, Andrzej Bujkowski,
Edyta Gulbinowicz, Andrzej Forma oraz były Powiernik klasy A – Renata Teodorczyk.  
Zespół ds. Poradnika Służb
1. P
 odstawowy cel powołania i pracy zespołu.
Podstawowym celem powołania i pracy zespołu powierniczego jest aktualizacja Poradnika dla Służb, w celu jak najbardziej efektywnego sposobu
niesienia posłania AA tym wszystkim, którzy jeszcze cierpią z powodu
alkoholizmu.
2. Organizacja i plan pracy.
W skład zespołu wchodzi osiem osób, między innymi z doświadczeniami
w służbie zarówno Powiernika Służby Krajowej, jak i delegata Konferencji
Służby Krajowej. W pracy będziemy korzystać z istniejącego Poradnika
dla Służb AA oraz z doświadczeń zawartych w poradnikach służb wspól-
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not: USA i Kanady, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zespół został podzielony
na cztery dwuosobowe grupy, które zajmą się przygotowaniem projektów
poszczególnych rozdziałów. Nad ostateczną wersją będzie pracował cały
Zespół komunikujący się poprzez e-mail, forum internetowe, Skype'a i rozmowy telefoniczne. Poprzez przewodniczących komisji Konferencji Służby
Krajowej Zespół będzie na bieżąco informował delegatów (za ich pośrednictwem – Wspólnotę) o przebiegu i postępie prac.
3. Organizacja strony merytorycznej Warsztatów Dwunastu Koncepcji AA
dla delegatów Konferencji Służby Krajowej w marcu 2019 r.
Podczas warsztatów jeden panel zostanie przeznaczony na rozmowę
z Delegatami na temat Poradnika dla Służb.
Zespół ds. Międzynarodowych
1. Podstawowy cel zespołu.
Niesienie posłania AA alkoholikom, którzy wciąż jeszcze cierpią, gdziekolwiek się znajdują i kimkolwiek są, w Polsce i na świecie poprzez dzielenie
się doświadczeniem, siłą i nadzieją,  korzystając z osobistego doświadczenia, wiedzy i środków przydzielonych do wykonywanych zadań.
2. Zadania zespołu – realizacja podstawowego celu.
2.1. Uczestnictwo członków zespołu jako delegatów narodowych w Europejskim Mityngu Służb (ESM) odbywającym się co dwa lata w latach
nieparzystych w brytyjskim mieście York poprzez udział w sesjach
plenarnych, warsztatach tematycznych, mityngach i jednej z trzech
komisji: zdrowienia, jedności i służby.
2.2. Udział członków zespołów lub zaproponowanych przez nich członków Rady Powierników/przedstawicieli Służby Krajowej i/lub regionów w  konferencjach służb ogólnych AA, warsztatach, mityngach
spikerskich i innych wydarzeniach AA w innych krajach na zaproszenie gospodarzy.
2.3. Udział w Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce, ogólnopolskich
warsztatach literatury, mityngach spikerskich, spotkaniach Przyjaciół AA, konferencjach tematycznych z udziałem zaproszonych gości
ze struktur AA w innych krajach.
2.4. Organizacja i udział w cyklicznych spotkaniach koordynatorów z regionów i intergrup niosących posłanie do struktur AA w innych krajach
w ramach sponsorowania „kraj krajowi”.
2.5. Przygotowanie materiałów informacyjnych w języku angielskim na
potrzeby Europejskiego Mityngu Służb oraz dla Biura Służb Ogólnych AA w Nowym Jorku.
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2.6. P
 omoc w przygotowaniu zaproszeń, programów i materiałów informacyjnych w językach obcych dla gości zagranicznych uczestniczących w warsztatach i konferencjach tematycznych i innych ogólnokrajowych imprezach AA w Polsce.
2.7. Pozyskiwanie licencji na tłumaczenie, wydawanie i rozpowszechnianie literatury i publikacji AA objętych prawami autorskimi licencjodawców AAWS, USA i GSB, Wielka Brytania.
2.8. Udział w zespole zadaniowym ds. wytyczenia kierunków rozwoju literatury AA.
2.9. Udział w roli konsultantów tłumaczenia i edytowania książki Język
serca.
      2.10. Pomoc w zorganizowaniu pobytu gości zagranicznych z GSO US/Kanada i GSO/GSB Wielka Brytania w Zlocie Radości z okazji 45-lecia
AA w Polsce. Opieka członków zespołu.
3. Środki finansowe i inne potrzebne do realizacji zadań.
3.1. Specyfikacja środków finansowych znajduje się w załączonym preliminarzu kosztów powierniczego Zespołu ds. międzynarodowych
w 2019 r., który wymienia również daty wyjazdów, spotkań i imprez AA.
3.2. Niektóre spotkania, np. spotkanie zespołu w składzie poszerzonym
o koordynatorów ds. kontaktów z zagranicznymi strukturami AA,
wymagają zapewnienia przez Biuro Służby Krajowej pomieszczenia
w siedzibie przy ul. Chmielnej 20, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania i podaniu daty spotkania oraz zwrotu kosztów podróży
dla uczestników spotkań.
3.3. Wiele zadań związanych z tłumaczeniami, przygotowaniem materiałów informacyjnych itp., podanych w pkt. 2.6, 2.7, 2.8 i 2.9 powyżej,
wymaga bliskiej, roboczej współpracy z dyrekcją i personelem Biura
Służby Krajowej.
3.4. Niektóre wyjazdy zagraniczne (Europejski  Mityng Służb, konferencje służb AA i zloty AA) wiążą się z wyposażeniem delegatów w upominki (gadżety, breloczki, książki AA), celem przekazania ich organizatorom lub uczestnikom imprez AA. Ewentualne zapotrzebowanie
będzie zgłaszane na bieżąco do Biura Służby Krajowej.
3.5. Zapewnienie przez Zarząd Fundacji Biura Służby Krajowej tłumaczeń/weryfikacji tłumaczeń publikacji AA w języku angielskim zastrzeżonych prawami autorskimi licencjodawców zagranicznych.

36

SKRYTKA 2/4/3

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA ZESPOŁU DS. PRZYGOTOWANIA
48. KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ AA 19 STYCZNIA 2019 R.
W spotkaniu wzięli udział członkowie Zespołu ds. Przygotowania 48. Konferencji Służby Krajowej:
• Prowadzący 48. Konferencję Służby Krajowej
• Przewodniczący Komisji Finansowej
• Przewodnicząca Komisji Informacji Publicznej
• Przewodniczący Komisji Literatury i Publikacji
• Przewodniczący Komisji Organizacyjnej
• Powiernik Służby Krajowej
• Powiernik Służby Krajowej
• Dyrektor Biura Służby Krajowej
• Koordynator Konferencji – pracownik Biura Służby Krajowej
Przebieg spotkania
1. Ustalenie terminu i miejsca 48. Konferencji Służby Krajowej AA: 8–11
listopada 2019 r. [zakończenie obiadem w poniedziałek, 11 listopada],
Ośrodek Wypoczynkowy „Łucznik”, ul. Spacerowa 11, 26-200 Sielpia
Wielka.
2. Powzięte w toku dyskusji ustalenia dotyczące wybranych kwestii szczegółowych 48. Konferencji Służby Krajowej.
2.1. Propozycja podjęcia części zadań dedykowanych powiernikom i delegatom Służby Krajowej podczas warsztatów Dwunastu Koncepcji
[15–17 marca 2019 r., Sielpia Wielka], celem zmniejszenia zakresu
pracy podczas 48. Konferencji Służby Krajowej. Przewodniczący komisji Konferencji Służby Krajowej zobowiązali się ustalić z delegatami zakres ich pracy podczas ww. warsztatów Dwunastu Koncepcji.
2.2. Zwiększenie liczby spotkań plenarnych.
a) Wydłużenie czasu na dyskusję podczas panelu dla delegatów, aby
wypowiedzi delegatów nie ograniczały się tylko do prezentacji regionów, ale obejmowały głosy z regionów. Sugerowany panel trzygodzinny [rozstrzygnięcie tej kwestii podczas kolejnego spotkania
Zespołu ds. Przygotowania 48. Konferencji Służby Krajowej].
b) Zaproszenie delegatów do udziału w pracy zespołów powierniczych, celem doradztwa, konsultacji i budowania wzajemnych relacji. Przydzielenie delegatów do poszczególnych zespołów wedle
predyspozycji indywidualnych lub na podstawie losowania; sugestie dotyczące takich delegacji do omówienia podczas Warsztatów Dwunastu Koncepcji w marcu 2019 r.
c) Propozycja kończenia wszystkich dni obrad Konferencji Służby
Krajowej spotkaniami w komisjach, z zachowaniem elastycz-
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ności ich pracy [każda komisja zakończy pracę samodzielnie,
uwzględniając powzięte przez nią zadania] i przyjęciem godziny
21.00 jako granicznej dla wszystkich komisji.
d) Wydłużenie piątkowego panelu dotyczącego rekomendacji oraz
dyskusji nad rekomendacjami [proponowany zakres godzinowy:
9.30–13.00].
Osobny panel dla gości zagranicznych. Propozycja przydzielenia gości
zagranicznych do komisji Konferencji Służby Krajowej – dwie komisje
z tłumaczeniem na język angielski, dwie komisje z tłumaczeniem na język rosyjski. W zaproszeniach skierowanych do poszczególnych krajów
znajdą się informacje o językach, w których będą pracowały dane komisje [podział odgórny, do ustalenia przez Zespół ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej].
Uregulowanie statusu delegacji zagranicznych – propozycje powierniczego Zespołu ds. Międzynarodowych.
4.1. Zaproszenie, wzorem brytyjskiej struktury AA, po jednym obserwatorze z poszczególnych państw. Zgodnie z zasadą wzajemności
Wspólnota AA w Polsce wyśle również tylko jednego obserwatora
na zagraniczne Konferencje Służb Krajowych.
4.2. Zespół ds. Organizacji Konferencji Służby Krajowej przydziela obserwatorów do poszczególnych komisji, co umożliwia lepsze zorganizowanie pracy tłumaczy oraz pozwala uniknąć kumulacji gości
zagranicznych na obradach jednej komisji.
4.3. Zastąpienie spotkania gości zagranicznych z Radą Powierników panelem roboczym, podczas którego goście zagraniczni mogą dzielić
się własnymi doświadczeniami z wzrastania w służbie i rozwoju struktur służb w macierzystych krajach. Możliwość moderowania takiego
spotkania przez delegatów narodowych [jednego lub dwóch]. Wskazana obecność rzecznika Rady Powierników oraz Powiernika klasy
A w kontekście ewentualnych pytań kierowanych do Wspólnoty AA
w Polsce.
Organizacja spotkania informacyjnego, poprzedzającego rozpoczęcie obrad 48. Konferencji Służby Krajowej, dla delegatów zerowego terminu.
Przekazywanie wniosków z Sekretariatu Konferencji bezpośrednio do Zespołu ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej.
Termin i czas przewidziany na spikerkę prowadzoną w ramach głównego
tematu „Postęp, a nie doskonałość”; wybór spikera.
Rekomendacje, pytania i wnioski do 48. Konferencji Służby Krajowej.
8.1. Skład komisji liczenia głosów – członkowie komisji wybierani przez
Biuro Służby Krajowej spośród delegatów zerowego terminu. Osobą
zliczającą głosy może być pracownik Biura Służby Krajowej lub wolontariusz uczestniczący w Konferencji Służby Krajowej.
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8.2. Z
 aproszenie Zespołu ds. Przygotowania Konferencji do zgłaszania
pytań do 48. Konferencji Służby Krajowej do 31 marca 2019 r.
w dwojaki sposób: drogą mailową na adres: pytania@aa.org.pl lub
drogą listowną na adres korespondencyjny Biura Służby Krajowej AA
w Polsce. Publikacja zaproszenia na łamach biuletynu „Skrytka 2/4/3”
oraz na stronie internetowej Fundacji Biura Służby Krajowej:
www.fundacja.aa.org.pl; rozesłanie zaproszenia poprzez komunikator Emitent.
8.3. Propozycja powołania powierniczego zespołu ds. odpowiedzi na pytania zgłoszone do Konferencji Służby Krajowej, celem wypracowania sugestii odpowiedzi pomocnych w finalnym ich udzieleniu przez
komisje Konferencji Służby Krajowej.
8.4. Powołanie powierniczego Zespołu ds. Aktualizacji Karty Konferencji,
celem aktualizowania Karty Konferencji o rekomendacje przyjęte
przez Konferencję Służby Krajowej, z podziałem na rekomendacje
ogólne i rekomendacje przeznaczone do regularnego stosowania.
8.5. Sugestia ujęcia zapisów rekomendacji dotyczących zasad zgłaszania
pytań do Konferencji Służby Krajowej [treść Rekomendacji 5 przyjętej
przez 47. Konferencję Służby Krajowej] w Poradniku dla Służb AA.
8.6. Archiwizacja wszystkich pytań zgłoszonych do Konferencji Służby
Krajowej [skierowanych ostatecznie do udzielenia odpowiedzi przez
Konferencję Służby Krajowej oraz przekierowanych do innych organów Służby Krajowej AA]. Archiwizacja rozstrzygnięć Konferencji
Służby Krajowej: przyjętych i odrzuconych rekomendacji oraz pytań
i odpowiedzi w serwisie internetowym Konferencji Służby Krajowej
[odpowiedzialność Biura Służby Krajowej].
8.7. Propozycja wniosku dotyczącego zmiany zespołu prowadzącego Konferencję Służby Krajowej – wycofanie rzecznika Rady Powierników
i Dyrektora Biura Służby Krajowej z grona prowadzących. Przygotowanie wniosku w gestii Przewodniczącego Zespołu ds. Przygotowania
Konferencji Służby Krajowej; następnie powiadomienie delegatów
oraz czas na dyskusję, celem wdrożenia zmiany w 2020 r.
9. Termin kolejnego spotkania Zespołu ds. Przygotowania 48. Konferencji
Służby Krajowej – 30 marca 2019 r.
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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 Zespołowi ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej. Prosimy
o dołączenie do pytań uzasadnienia, czyli podania intencji lub opisu sytuacji,
w której dane pytanie się pojawiło. Pytania powinny być zwięzłe, czytelne
i starannie opracowane. Prosimy autorów pytań o podanie swojego adresu,
najlepiej mailowego, abyśmy mogli zwrócić się o ewentualne dodatkowe wyjaśnienia, celem udzielenia 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 1 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.
W razie problemów z obsługą komputera poproście o pomoc łączników internetowych Intergrup, Regionów, Delegatów Służby Krajowej lub po prostu
przyjaciół z AA.
Pytania, którymi zajmie się 48. Konferencja Służby Krajowej, zostaną opublikowane na łamach biuletynu „Skrytka 2/4/3” w sierpniu 2019 r. Grupy, Intergrupy, Regiony mogą organizować mityngi oraz warsztaty pytań, na których
zostaną wypracowane propozycje odpowiedzi. Tego typu spotkania pomogą
delegatom w pracy podczas Konferencji Służby Krajowej.
Mamy nadzieję, że idea zgłaszania pytań do Konferencji Służby Krajowej stanie się dobrym miejscem i sposobem spokojnego oraz rzeczowego dialogu
o tym, co we Wspólnocie AA budzi nasze wątpliwości, i o tym, co nam się
nieco mniej w niej udaje.
Pozdrawiamy i życzymy pogody ducha
Zespół ds. Przygotowania 48. Konferencji Służby Krajowej AA
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PRENUMERATA BIULETYNÓW „KARLIK”, „NADZIEJA” I „WISŁA”
Biuletyn Regionu AA „KUJAWSKO-POMORSKIEGO”
NUMER 24

ZIMA 2019

Do użytku wewnetrznego

Z jaką częstotliwością ukazują się biuletyny?
Biuletyn „Karlik” ukazuje się w cyklu dwumiesięcznym, biuletyny „Nadzieja” oraz
„Wisła” – w cyklu kwartalnym.
Jak zamówić prenumeratę?
Poprzez zgłoszenie skierowane na adres prenumerata@aa.org.pl zawierające następujące informacje:
• nazwa wybranego biuletynu lub biuletynów,
• liczba zamawianych egzemplarzy,
• dane zamawiającego: imię i nazwisko, adres zamieszkania (kod, miejscowość,
ulica, numer domu i mieszkania), numer telefonu i adres e-mail.
Ile kosztuje prenumerata?
Ceny pojedynczych biuletynów w prenumeracie wynoszą:
• „Karlik” – 2,5 zł
• „Nadzieja” – 1 zł
• „Wisła” – 1,5 zł
Koszt rocznej prenumeraty krajowej/zagranicznej pojedynczego (dowolnego) biuletynu:
cena biuletynu w prenumeracie* liczba (4/6) egzemplarzy + koszt (4/6) opłaty pocztowej
Wysokość opłaty pocztowej podaje Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym
i zagranicznym Poczty Polskiej S.A. – wydanie obowiązujące od 1 kwietnia 2018 r.
Jak opłacić prenumeratę?
Poprzez uiszczenie określonej kwoty na rachunek:
Fundacja Biuro Służby Krajowej AA, ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa,
nr rachunku dla wpłat krajowych: 76 1500 1777 1217 7011 3687 0000,
nr rachunku dla wpłat z zagranicy: PL 76 1500 1777 1217 7011 3687 0000,
KOD SWIFT: WBK PPLPP
z zapisem w tytule wpłaty według schematu: prenumerata + symbol określonego biuletynu (K – „Karlik”; N – „Nadzieja”; W – „Wisła”) lub kombinacji symboli: KN, KW, NW, KNW
Kontakt dotyczący zamówień
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:
+48 784 962 657
Prenumerata biuletynów „Skrytka 2/4/3” i „Zdrój” obowiązuje
na dotychczasowych zasadach – więcej informacji: zdroj.aa.org.pl
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KALENDARIUM AA
Marzec 2019
8–10 marca   X
 XII Warsztaty Tradycji – Region Katowice (Góra Świętej Anny)
17 marca
 IV Warsztaty „Służba Mandatariusza i Służba Sekretarza”
– Region Radom
22–24 marca   XV Ogólnopolskie Warsztaty Kolporterów i Kolportażu Literatury – Region Galicja (Gródek nad Dunajcem)
24 marca
V Warsztat Koncepcji AA – Intergrupa AA „Iskra” (Paryż)
Kwiecień 2019
5–7 kwietnia  Warsztaty Dwunastu Kroków Wspólnoty AA (Krzeszów)
5–7 kwietnia   X
 III Ogólnopolskie Warsztaty Niesienia posłania do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych – Region Zachodniopomorski (Łazy k. Mielna)
5–7 kwietnia   Ogólnopolskie Warsztaty łączników internetowych i dyżurnych online – Region Białystok (Juchnowiec Kościelny)
12–14 kwietnia I Ogólnopolskie Warsztaty Literatury AA (Woźniaków)
13–14 kwietnia  Warsztaty „Służba na grupie – tam, gdzie wszystko się zaczyna” – Region Dolnośląski (Bardo Śląskie)
Maj 2019
11–12 maja
24–26 maja

XVI Konferencja Regionu Europa (Hamburg)
Zlot Radości Regionu Galicja (Solina)

Czerwiec 2019
21–23 czerwca
21–23 czerwca
21–23 czerwca
28–30 czerwca

XX Zlot Radości Intergrupy AA Piastowskiej – Region Dolnośląski
Zlot Radości Regionu Białystok (Gołdap)
Zlot Radości Regionu Radom (Sielpia)
Zlot Radości Regionu Dolnośląskiego (Sulistrowiczki)

Sierpień 2019
16–18 sierpnia  45-lecie Anonimowych Alkoholików w Polsce
Ogólnopolski Zlot Radości – Święto „Zdroju” (Katowice)
Wrzesień 2019
6–8 września  Warsztaty Dwunastu Kroków Wspólnoty AA (Krzeszów)
7 września
 Warsztaty Programu Dwunastu Kroków AA (Wrocław)
V
13–15 września  Warsztaty Kroku Siódmego Wspólnoty AA (Miłków k. Karpacza)
13–15 września Zlot Radości Regionu Łódź (Burzenin)
Październik 2019
5–6 października  Warsztaty Rzeczników Intergrup – Region Warszawa
20 października  XI Warsztat Tradycji AA – Grupa AA ,,NIE-DZIEL-NA” (Paryż)
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PLAN URODZINOWY
Każda forma wspierania Wspólnoty AA jest dobra i bardzo potrzebna. Plan
Urodzinowy jest jednym ze sposobów, które pozwalają funkcjonować naszej
Wspólnocie i nieść posłanie AA tym, którzy jeszcze cierpią.
Wiemy doskonale, że za nasze pieniądze nie kupimy swojej trzeźwości, ale
przekazując określoną kwotę, możemy pomóc sobie i innym. Sugerowana przez
Służby Światowe kwota to równowartość 1 dolara za każdy rok trzeźwości, ale
każda najmniejsza nawet suma będzie z wdzięcznością przyjęta przez Wspólnotę. Darowizny na Plan Urodzinowy pozwalają na realizację celów określonych
w Siódmej Tradycji, pozwalając spokojnie patrzeć na przyszłość naszej Wspólnoty. Przekazujemy uznaną przez nas kwotę na konto Fundacji Biura Służby
Krajowej AA w Polsce z zaznaczeniem „Plan Urodzinowy” i rokiem trzeźwości.
Podając swoje imię i nazwisko (wyłącznie do wiadomości BSK AA), otrzymujemy
kartę urodzinową z życzeniami i gratulacjami od naszych przyjaciół z BSK. Jest
to wspaniała pamiątka uświadamiająca nam, jaką każdy z nas przeszedł drogę.
Darowizny na Plan Urodzinowy dotyczą zarówno indywidualnych AA, jak i grup.
Można także przekazywać je poprzez swoich delegatów do Służby Krajowej lub
indywidualnie, bezpośrednio do BSK. Można też anonimowo.
Plan Urodzinowy funkcjonuje we Wspólnocie AA na całym świecie.
Aby zapewnić prawidłowe wysyłanie oraz wypełnianie kart urodzinowych, bardzo
prosimy o czytelne podawanie danych adresowych – imię i nazwisko jubilata lub
nazwa grupy AA, adres wraz z kodem pocztowym. W tytule przekazu prosimy
podać, czego on dotyczy, np. „Darowizna urodzinowa 2 lata”
Fundacja Biuro Służby Krajowej
Anonimowych Alkoholików w Polsce
Chmielna 20, 00-020 warszawa
konto: 33 1090 1043 0000 0001 0067 9467

Adres do korespondencji:
00-950 Warszawa 1, skrytka pocztowa 243
tel./faks: 22 828 04 94
Infolinia AA: 801 033 242
Internet: www.aa.org.pl

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.

