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Slajdy na Wasz mityng dostępne są do 
pobrania pod linkiem www.na.org/virtual 

powrócą do formy stacjonarnej nie spodziewamy się aby 
cokolwiek zmieniło się w kwestii wzrostu sprzedaży liter-
atury. Bez pożyczki PPP i dobrowolnych wpłat od członków, 
grup i komitetów bylibyśmy w poważnych tarapatach. Nasze 
rezerwy pozwoliły nam funkcjonować, tak więc zadbanie o 
ich ponowny wzrost jest częścią odbudowy straconych sił. 
Dziękujemy i prosimy, pomagajcie dalej!
Nadal wierzymy, że dobrą stroną pandemii jest to, że dała nam 
możliwość wdrożenia od dawna potrzebnej zamiany tak by 
nie polegać na dochodzie ze sprzedaży literatury, a raczej w 
zamian za to dążyć do przyszłości, w której NA utrzymuje się 
z dobrowolnych składek od członków (włączając w to wpłaty 
z komitetów, grup i imprez NA). Naszym długoterminowym 
celem jest, aby 70% wydatków związanych ze służbą było pokr-
yte z dobrowolnych wpłat. Zrobiliśmy w tej kwestii dość duży 
postęp: w tej chwili jest to już 40%. Jest to niesamowite, ale 
musimy pamiętać, że część tych procentów wzrosła dlatego 
że byliśmy zmuszeni wysłać sporo personelu na przymusowe 
urlopy, zaniechać wizyt na wydarzeniach wspólnotowych, jak 
i spotkań Służb Światowych czy grup roboczych stacjonarnie.  
Pomimo że pozostały personel pracował podczas całej pan-
demii, to jednak Biuro Służb Światowych w Chatsworth 
pozostaje zamknięte dla gości, dopóki nie będziemy w sta-
nie zwiększyć ilości pracowników, zapewnić wydawania 
zamówień od ręki i zapewnić przewodników do oprowadza-
nia po budynku biura. Spoglądamy z nadzieją w przyszłość, 
w której będziemy mogli powrócić do niektórych z tych 
aktywności i stworzyć nową jakość Służb Światowych NA.  
Dziękujemy, że nam w tym pomagacie. 

W SKRÓCIE
Na naszym koncie instagramowym @narcoticsanonymous 
mamy niemal 10.000 obserwatorów i jest to magiczna liczba 
Instagrama ponieważ przy takiej ilości możemy zamieszczać 
linki live przy postach. Zachęcamy do obserwowania nas, jeśli 
jeszcze tego nie zrobiliście, pomoże nam to podbić posty.
Tydzień PR odbył się w pierwszym pełnym tygodniu czer-
wca. Wspólnoty NA z całego świata zaplanowały wydarzenia 
mające na celu szerzenie świadomości o służbie PR i infor-
mowaniu społeczeństwa o NA.  

Dzień Jedności przypada na 4 
września. Ulotki znajdziecie pod 
linkiem www.na.org/nawsevents.  
Zachęcamy uzależnionych z całego 
świata do dołączenia z Modlitwą o 
Pogodę Ducha o godz. 19.00 czasu 
polskiego.    

Wszystkie Fora Zon spotykały się reg-
ularnie w ramach Projektu Rola Zon 
by wymieniać się doświadczeniami, 

a Zony będące uczestnikami Konferencji Światowej Służb 
miały dodatkowe spotkanie, na którym Delegaci Zony dzielili 
się tym, jak im idzie w nowej służbie.  
Projekt Duchowa Zasada na Każdy Dzień  (SPAD) trwa i 
zamieszczono szóstą z sześciu części szkiców do wstępów. 
Udostępnione są one do wglądu i uwag do dnia 13 września 
www.na.org/spad. Tekst całej książki będzie dostępny w 
dokumencie przygotowującym do Konferencji Światowej 
CAR i poddany do zatwierdzenia na samej Konferencji Służb 
Światowych w roku 2022. 

AKTUALNOŚCI FINANSOWE
Pandemia trwa już ponad rok, naszym najbardziej gorącym 
tematem nadal są pieniądze.  
Po pierwsze - dobra wiadomość: po raz pierwszy w tej dekadzie 
dobrowolne wpłaty wynoszą 25% naszych przychodów z 
ostatniego roku fiskalnego. W porównaniu z poprzednim 
rokiem jest to wzrost o około 10%. Nasza wdzięczność nie ma 
końca. Dziękujemy wszystkim którzy się przyłączyli do wpłat i 
w ostatnich 16 miesiącach pomagali nam przetrwać. 
Członkowie NA mają tendencję do radzenia sobie dobrze 
w kryzysie, dobrowolne wpłaty są wyższe niż kiedykolwiek. 
Jest to jednak jedna strona medalu: z drugiej strony sprzedaż 
literatury ciągle jest spadkowa. Wyjście z finansowego kry-
zysu, który nas dotknął w minionym roku zajmie nam jeszcze 
trochę czasu. Dopóki mityngi NA na całym świecie nie 
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PRZYCISK DO WPŁAT
Być może czytaliście w mailach od nas o tym, że zmieniliśmy 
formę płatności. Nowa forma jest łatwiejsza w użyciu i poz-
wala członkom śledzić wpłaty, jak również daje nam więcej 
opcji w ustaleniu stałych wpłat. 
Forma ta pozwoliła nam również na stworzenie opcji 
dokonania wpłaty na rzecz uhonorowania kogoś. Pozwala 
to celebrować czyjąś rocznicę, wysłać wirtualne uściski 
lub uczcić pamięć o kimś kto zmarł. Teraz można przesłać 
pocztówkę z wpłatą i powiadomić tą osobę, że dokonano 
na jej cześć wpłaty, wysłać serdeczne życzenia czy też wyr-
azy kondolencji. Aby to zrobić wystarczy kliknąć w przycisk 
wpłaty na: www.na.org/contribute.

WSC 2022 – CZYLI KONFERENCJA 
SŁUŻB ŚWIATOWYCH 2022
Służby Światowe wraz z uczestnikami Konferencji Służb 
Światowych 2022 dyskutują nad formą tej Konferencji. Czy 
wydarzenie będzie mogło się odbyć biorąc pod uwagę 
prawdopodobne ograniczenia w podróżowaniu, sytuację 
epidemiologiczną oraz kondycje finansową Służb Światowych?
Bez względu na to, kiedy i w jakiej formie odbędzie się Kon-
ferencja, mamy całą masę zadań do wykonania. Od projektów 
uchwalonych w 2020 roku, nad którymi nie byliśmy w stanie 
pracować ze względu na nasze fundusze i braki kadrowe - do 
wniosków CAR które nie zostały uwzględnione w 2020 r., które 
zostaną ponownie wprowadzone w 2022 roku.
Służby proszą Regiony i Zony o zapoznanie się z tymi prob-
lemami i obawami. Mamy nadzieję, że decyzje mogą zostać 
podjęte bez odwoływania się do powoływania nowego 
wniosku CAR lub nowego projektu. 

ZLOT ŚWIATOWY
Nadal nie jesteśmy pewni czy WCNA 38 w Australii (Mel-
bourne) się odbędzie. W tym momencie mamy podpisana 
umowę na wynajem centrum kongresowego na listopad 
2022. Na chwilę obecną trudno jednak przewidzieć jak będą 
wyglądały ograniczenia w podróżowaniu i czy sytuacja na 
świecie będzie sprzyjała by zlot Światowy WCNA 38 odbył się 
w bezpiecznej atmosferze. Nasza umowa pozwala nam na 
anulowanie rezerwacji do października tego roku bez kary, 
co daje nam czas do namysłu i podjęcia rozsądnych decyzji. 
Część z nas sugeruje by odwołać zlot światowy zaplanowany 
na rok 2022 r., nawet jeśli będzie to możliwe. Według planu 

rotacyjnego, wynika, że następny Zlot Światowy mógłby 
odbyć się w tej części świata dopiero za 27 lat. Zdajemy sobie 
sprawę, że to bardzo długo i jest to jeden z głównych pow-
odów, dla których sądzimy, że należy zrobić wszystko co tylko 
możliwe by Światowy Zlot 38 mógł się odbyć. Jeśli miałoby 
się to wydarzyć, to z uwagi na finanse wspólnoty planujemy 
stworzyć zrównoważony budżet zlotu.

MITYNGI WIRTUALNE 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej ankiecie 
na temat mityngów online która była udostępniona od marca 
2021 przez trzy miesiące. Otrzymaliśmy łącznie 4 230 odpow-
iedzi od członków, grup i służebnych z 62 państw.
Ankieta była opublikowana w pięciu językach: angielskim 
(1958 odpowiedzi), farsi (perskim) (872 odpowiedzi), portugals-
kim (856 odpowiedzi), hiszpańskim (421 odpowiedzi) i polskim 
(123 odpowiedzi).
Jednym z pytań zadanych w ankiecie było: 

“Czy sądzisz, że mityngi online spełniają kryteria, aby 
być grupami NA, tak jak opisuje to Książeczka Grupy?“

Odpowiedzi były w większości zgodne: tak – 3466 (82%),  
nie – 407 (10%) nie wiem – 357 (8%).
Ankieta była dla nas niezwykle pomocna. Dokonujemy teraz 
przeglądu wyników, wszelkie rekomendacje Służb Światowych, 
związane z konferencyjnymi decyzjami na temat mityngów 
online zostaną przedstawione uczestnikom konferencji zanim 
zostaną umieszczone w dokumencie przygotowującym do 
Konferencji CAR. 
Przypominamy, że mityngi online są umieszczone w wyszuki-
warce spotkań mityngów na naszej stronie. Każde ciało służb 
ma prawo podjąć własne decyzje na temat grup członkowskich 
(czy też okręgach, czy regionach). 
Pytanie, czy traktować mityngi online jako grupy w struk-
turze Służb Światowych NA, to inna decyzja, która musi zostać 
podjęta przez Wspólnotę NA, zgodnie z sumieniem delegatów 
zon i regionów przez Konferencję Służb Światowych. Nie pow-
inno to jednak w żaden sposób wpływać na lokalne decyzje 
ciała służb o uznawaniu tych mityngów za grupy.
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Wasze uwagi i pomysły wysyłajcie pod adres: worldboard@na.org

INFORMACJA O SZEŚĆDZIESIĄTEJ 
ROCZNICY MAŁEJ BIAŁEJ KSIĄŻECZKI 
I FIPT 
Pod linkiem www.na.org/fipt zamieściliśmy informacje o tym, 
że chcielibyśmy uczcić 60 rocznicę Małej Białej Książeczki (LWB). 
Zamiar ten chcemy zrealizować poprzez historie w różnych 

językach przetłumaczone w jedną pamiątkową 
edycję anglojęzyczną. 
Zasady operacyjne Powierzonej Intelektualnej Własności 
Wspólnoty (FIPT) pozwalają Służbom Światowym na 
używanie zaaprobowanej przez wspólnotę literatury, 
wybranie jej fragmentów i stworzenie nowej pozycji. 
Możliwe jest to po uprzednim 120 dniowym poinfor-
mowaniu Wspólnoty. Zamieściliśmy informację o tym 
w dniu 25 czerwca i wysłaliśmy maile z wiadomością 

do 150 000 członków.  
Od tego czasu dostaliśmy kilka zapytań od członków, którzy zas-
tanawiali się, dlaczego zabieramy się za nowe „projekty” w czasach, 
kiedy nie ma nawet zasobów na realizację prac zleconych przez 
Konferencje Służb Światowych 2020. Chcielibyśmy sprostować, 
że uczczenie 60 rocznicy LWB nie jest projektem, nie wymaga 
zakładania grupy roboczej, zgody Wspólnoty, ankiet, szkiców czy 
zbierania nowych historii. W uproszczeniu jest to wykorzystanie 
już opublikowanych materiałów, jak i tłumaczeń, które zostały 
wykonane w momencie pierwszej publikacji i przeglądnięte przez 
Służby Światowe pod kątem wierności koncepcyjnej.
W jednym z wydań aktualności FIPT zamieściliśmy propozycje 
zmian do FIPT do sześciomiesięcznego wglądu i poprawek i nie 
otrzymaliśmy żadnych uwag. Proponowane zmiany dotyczyły 
aktualizacji dokumentu FIPT i dodania delegatów zony jako uczest-
ników konferencji z prawem do podejmowania decyzji zgodnie z 
aktualnym prawem Konferencji. Nie spodziewaliśmy się w sprawie 
tych zmian żadnych kontrowersji i planujemy je zaproponować w 
dokumencie przygotowującym CAR (Conference Agenda Report) 
jako wniosek do decyzji na Światowej Konferencji Służb. 
Ostatnia sprawa związana z FIPT na 
którą chcielibyśmy zwrócić Waszą 
uwagę jest filmik zamieszczony 
pod linkiem www.na.org/fipt który 
tłumaczy czym jest dokument FIPT i 
dlaczego jest dla nas ważny. 

TŁUMACZENIA 
W ostatnich sześciu miesiącach w NAWS News wspominaliśmy 
o tłumaczeniach 38 sztuk pozycji w 18 językach, włączając w to 
Szóstą Edycję Tekstu Podstawowego po francusku i gruzińsku, 
oraz tłumaczenie Białej Książeczki w językach kannara i tamils-
kim. Opublikowaliśmy więcej niż dwukrotnie więcej tytułów w 
porównaniu do czasów sprzed pandemii. Mogliśmy to uzyskać 
dzięki zasobom z zewnątrz jak i przez przekierowaniu pracy 
personelu na ten aspekt, a jednoczesnym wstrzymaniu prac 
w innych obszarach jak np. wstrzymanie publikacji NA Way w 
pięciu językach. Dziękujemy z całego serca szczególnie tym, 
którzy sprawili, że posłanie NA stało się dostępne dla członków 
w ich własnym języku i kulturze.   

MATERIAŁY NA STRONIE 
Przypominamy o możliwości ściągnięcia i wstawienia memów 
z sekcji mediów społecznościowych na tejże stronie: www.
na.org/media Materiały dla mityngów wirtualnych znajdzie-
cie pod linkiem: www.na.org/virtual Aktualne materiały do 
służb lokalnych oferuje strona: www.na.org/localresources 
Mityngi hybrydowe mają swoja sekcję na: www.na.org/virtual 
Wysyłajcie do nas wszelkie materiały, które waszym zdaniem 
mogą się przydać innym, z chęcią je opublikujemy.

WEBINARIA OTWARTE DLA CAŁEJ 
WSPÓLNOTY 
Oprócz wspominanej strony mediów (www.na.org/media) jak 
i strony z mityngami online (www.na.org/virtual), zachęcamy 
do czytania sprawozdań, oglądania filmików i przeglądania 
innych materiałów FD, oraz webinariów związanych z tematyką 
mityngów online ktore są tam zamieszczone. Czytanie o 
działaniach związanych z niesieniem posłania na całym świecie 
jest niezwykle inspirujące!
Planujemy organizować webinaria zorientowane na potrzeby 
Wspólnoty co kwartał. Z chęcią przyjmiemy wasze pomysły na 
tematykę. O czym chcielibyście się dowiedzieć więcej? Jaki temat 
waszym zdaniem byłby interesujący dla waszych komitetów czy 
grup lokalnych? Dajcie nam znać pisząc na adres: wb@na.org 

RAPORT HRP 
Pozdrowienia z Panelu Zasobów Ludzkich. Chcielibyśmy 
przypomnieć wszystkim uczestnikom konferencji i 
upoważnionym kandydatom z panelu zasobów światowych 
zainteresowanych nominacją do Służb Światowych, żeby 
wzięli pod uwagę rekomendacje RBZ w tym cyklu. Nasz proces 
nominacyjny rozpocznie się niebawem, tak więc zachęcamy 
do wysyłania kandydatur i jednocześnie przypominamy, że 
ostateczna data ich nadsyłania to 30 września 2021.Jeżeli 
macie jakieś pytania na temat procesu RBZ, to zachęcamy 
do przeczytania naszego sprawozdania w NAWS News z 
grudnia 2020. Link do niego znajdziecie tutaj: www.na.org/
admin/include/spaw2/uploads/pdf/nawsnews/pl/PL_NN_
Dec2020.pdf

Prosimy także delegatów, aby wstrzymali się z wysyłaniem 
nominacji na WSC 2022. Z doświadczenia wiemy, że uczestnicy 
WSC nie mają pewności co do nominacji, które nie przeszły 
procesu ewaluacji Panelu Zasobów Ludzkich i jak pokazuje his-
toria ostatnich 20 lat osoby te nie są wybierane na Konferencji 
Służb Światowych. 
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