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zamierzamy rozwijać i omawiać z uczestnikami konferencji 
w obecnym cyklu. 
Nowe pomysły dotyczące FD wywołały bardzo interesującą 
dyskusję, której tematykę podejmiemy w otwartym webi-
narium 9 lipca.        

Sporo się wydarzyło od wydania ostatniego numeru NAWS News. 
Pokrótce piszemy o tym poni-żej. Piszcie do nas w sprawie zapytań, 
pomysłów i materiałów do rozpowszechnienia pod adres: wb@na.org

KONFERENCJA SŁUŻB ŚWIATOWYCH 2022
Zakończyła się druga część wirtualnej Konferencji Służb 
Światowych. W sierpniu 2021 uczestnicy Konferencji zdecy-
dowali o odroczeniu pełnej Konferencji Służb Światowych 
do roku 2023. Ustalono, że w międzyczasie delegaci spo-
tkają się w roku 2022, aby podjąć decyzje, które nie mogą 
być odłożone, bo są wymagane przez prawo, zatwierdzić 
regulacje, jak również zdecydować o nowej pozycji książ-
kowej – Zasada Duchowa na Każdy Dzień.
Wirtualna konferencja Służb Światowych (WSC) miała 
miejsce w dwa ostatnie piątki i soboty kwietnia (soboty i 
niedziele dla delegatów z innej strefy czasowej). Czas kon-
ferencyjny spożytkowany został na podjęcie decyzji w spra-
wie wniosków zebranych w dokumencie konferencyjnym 
CAR/CAT, z których wszystkie w głosowaniu przeszły kon-
sensusem lub zostały po prostu zatwierdzone jednomyślną 
zgodą. MAMY NOWĄ KSIĄŻKĘ!  Więcej na ten temat poniżej. 
Zgłoszone wnioski i informacje o tym jak na nie głosowano 
znajdziecie pod linkiem: www.na.org/conference. 
Elektroniczne badanie opinii delegatów przed spotkaniem 
takie jak miało miejsce w roku 2020 bardzo wspomogło cały 
proces konferencyjny i planujemy to rozwiązanie zastosować 
w roku 2023. Chcielibyśmy też uzyskać zgodę uczestników 
konferencji na wdrożenie tego zastosowania w przyszłości. 
Nową rzeczą, którą wypróbowaliśmy podczas pierwszych 
dwóch dni było zorganizowanie wirtualnych pokoi na dodat-
kowe zajęcia: wirtualną imprezę taneczną, pokoje z zabawami, 
pokój do konwersacji i otwarte pokoje do dzielenia się. 
Wdrożyliśmy te aktywności sugerując się głosami uczest-
ników wcześniejszej wirtualnej Konferencji Służb Świato-
wych, którym brakowało okazji do nieformalnych interakcji. 
Dzisiejsza technologia pozwala na tworzenie wirtualnych 
przestrzeni, dlatego zdecydowaliśmy włączyć do harmo-
nogramu dodatkowe zajęcia, tak by uczestnicy mieli okazję 
się poznać, bawić i dzielić doświadczeniami niekoniecznie 
związanymi z tematyką konferencji. Dziękujemy uczestni-
kom WSC za pomoc w prowadzeniu, DJ-owaniu i zachęca-
niu do zabawy. 
Pierwsze dwa dni podejmowania decyzji poszły dość spraw-
nie, dlatego też dwa ostatnie dni przeznaczyliśmy na dys-
kusje dotyczące rozwoju wspólnoty (FD). Na poprzednich 
WSC temat zrównoważonego i usprawnionego przebiegu 
konferencji podejmowany był wielokrotnie. Skupialiśmy się 
na wielu zaaprobowanych przez konferencję projektach, 
jednak konkretne zmiany nie zostały uzgodnione. Doświad-
czenia trwającej pandemii odkryły nowe możliwości, które 
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ZASADA DUCHOWA NA KAŻDY DZIEŃ 
Zasada Duchowa na Każdy Dzień jest nową zaaprobowaną przez 
wspólnotę książką, co oznacza że możemy ją czytać na mityn-
gach NA. Usunęliśmy wersję roboczą w PDF, jak robimy to zawsze, 
kiedy książka jest zaaprobowana. Zwykle potrzeba około sześciu 
miesięcy od momentu zaaprobowania do ukazania się książki w 
sprzedaży. Biorąc pod uwagę obecne wyzwania z dostawami, 
odczuwane przez większość organizacji, jak i opóźnienia w dru-
karni, opublikowanie SPAD może nam zająć trochę więcej czasu, 
jednakże mamy w planach ofertę darmowej subskrypcji codzien-
nych medytacji. Subskrypcja będzie się odbywała na tej samej 
zasadzie co wcześniejsza subskrypcja Just for Today z dodatko-
wym mailem dwa razy do roku zachęcającym do wpłat na Służby 
Światowe NA. W mailu z aktualnościami NAWS zamieścimy infor-
mację jak tylko będziemy gotowi rozsyłać subskrypcję. 

ULOTKA INFORMACYJNA SAMOTNIK 
Zbieramy Wasze uwagi i pomysły do małego projektu doty-
czącego literatury – przeglądu ulotki „Samotnik” który został 
zatwierdzony na konferencji 2020. Zamieściliśmy pomocne w 
pracy nad tym projektem narzędzie tj. ankietę, dostępną do 
sierpnia 2022 pod linkiem www.na.org/survey(po kliknięciu 
należy wybrać opcję: Polish).
Zachęcamy każdego członka (lub grupę czy komitet) do 
wypełnienia ankiety i podzieleniem się pomysłami treści, które 
powinny znaleźć się w ulotce. Interesują nas szczególnie histo-
rie osób, które z powodu pandemii zdrowiały w odosobnieniu. 

ANKIETA DRT/MAT 
Na stronie zamieściliśmy również ankietę dotyczącą leczenia 
substytucyjnego/terapii zastępczej w leczeniu uzależnienia w 
odniesieniu do NA. Tłem powstania projektu była decyzja Kon-
ferencji Służb Światowych w roku 2018, na której zatwierdzono 
stworzenie planu projektu literatury na ten temat. Konferencja 
przyjęła wniosek, aby: W naszym pierwszym Temacie Dyskusyj-
nym zastanowić się co jako wspólnota NA chcielibyśmy przeka-
zać w nowej literaturze DRT/MAT? jak również stworzyć ankietę 
pomocniczą na ten temat. 
Ankietę znajdziecie pod linkiem: www.na.org/survey (po klik-
nięciu należy wybrać opcję: Polish). Zachęcamy do dzielenia się 
swoimi przemyśleniami i do rozsyłania ankiety. 

ANKIETA DOTYCZĄCA DOKUMENTU 
KONFERENCYJNEGO CAR 2023 ORAZ 
WNIOSKI 
Oba projekty stanęły w martwym punkcie wraz z kilkoma 
innymi zatwierdzonymi pomysłami. Przyczyna leży w tym, 
że mamy więcej do zrobienia niż zasobów ludzkich i finan-
sowych, przy czym pandemia spowodowała lukę pomiędzy 
tym co chcielibyśmy zrobić, a realnymi możliwościami. Obec-
nie mamy zaległości w wielu obszarach; obiecane projekty 
lub te już zatwierdzone, których nie zdążyliśmy ukończyć w 
wyznaczonym czasie, jak i ogólne zadania, które narastają z 
każdym rokiem. Decyzją uczestników konferencji 2020 nie-
przegłosowane wnioski z dokumentu konferencyjnego CAR 
2020 miały (za zgodą wnioskodawców) zostać przeniesione 
do dokumentu konferencyjnego CAR 2022. Z racji ogromu 
spraw mamy zamiar zawrzeć w ankiecie wszelkie pomysły 
dotyczące projektów, literatury czy narzędzi do służenia wraz 

z wnioskami z CAR 2020. Ankieta ta będzie częścią dokumentu 
konferencyjnego CAR 2023 i zamieszczona online. 
Liczymy na to, że regiony i zony wyślą swoje pomysły na pro-
jekty odpowiednio wcześniej, tak by można je również zamie-
ścić w ankiecie, zamiast zgłaszania wniosków do dokumentu 
CAR 2023. Ankieta wstępna do CAR jest narzędziem, za pomocą 
którego cała wspólnota może pomoc wyznaczyć priorytety. 
Poprzez ankietę CAR członkowie i regiony mają okazje do wglądu 
we wszystkie zgłoszone pomysły, porównać je i wyrazić swoją 
opinię. Rezultaty wskażą uczestnikom konferencji obszary którymi 
są zainteresowani członkowie jak i regiony. Ostateczne priorytety 
wyłoni Konferencja 2023 opierając się na wynikach ankiety. 

PIERWSZY SZKIC PRZEWODNIKA DO 
MITYNGÓW ONLINE 
Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zapoznać się z materiałami 
dotyczącymi przewodnika do mityngów online, to zachę-
camy do przejrzenia ich pod linkiem www.na.org/virtual oraz  
www.na.org/toolbox. Znajdziecie tam odpowiedzi na kwestie 
dotyczące mityngów wirtualnych, całość wygląda na solidny 
zbiór materiałów NA, tak więc wkrótce wspólnota będzie miała 
naprawdę niezwykle narzędzie. Szkic z naniesionymi przez 
delegatów poprawkami będzie dostępny do lipca, a następnie 
poprawiony jeszcze raz zgodnie z sugestiami i doprowadzony 
do wersji ostatecznej. Szkic nakreślony został według tego co 
sugerowali członkowie wspólnoty z całego świata i jak do tej 
pory spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.   

WZROST CEN  
W ostatnim numerze NAWS News pisaliśmy o kłopotach z dosta-
wami. Problemy te trwają nadal, na dodatek ceny surowców, 
transportu i paliwa wzrastają. W pierwszej połowie maja wysła-
liśmy maila, w którym informowaliśmy wspólnotę o naszym 
zamiarze podniesienia cen wszystkich książek i brązowych medali 
o 12%, zmiany te nastąpią po 1 stycznia 2023. Więcej informacji 
o nowych cenach i przyczynach ich wzrostu znajdziecie w video 
zamieszczonym pod linkiem: www.na.org/webstore. Chcieli-
byśmy, żeby sprawy wyglądały inaczej, jednak taka jest rzeczy-
wistość. Aby odciążyć grupy postanowiliśmy nie podnosić cen 
materiałów które rozdawane są za darmo, należą do nich ulotki, 
książeczki, breloczki i medale. Przypominamy, że dostęp do ulotek 
informacyjnych, książeczek włączając w to przewodnik wprowa-
dzający do NA znajdziecie pod linkiem: www.na.org/ips. 

AKTUALNOŚCI FINANSOWE 
Konferencja Służb Światowych przyjęła budżet na okres od lipca 
2022 do czerwca 2023. Założenia budżetu możecie znaleźć w 
dokumencie konferencyjnym CAT zamieszczonym pod linkiem: 
www.na.org/conference. 
Próbujemy wydostać się z kryzysu spowodowanego pandemią. 
Przychód operacyjny w minionych miesiącach wzrósł ponad 
zakładany budżet częściowo dzięki wpłatom wspólnoty. Powoli 
odbudowujemy skład naszego zespołu pracowników. W przy-
szłym roku mamy zaplanowaną konferencję światową, a rok 
później zlot światowy, dlatego wiemy, że będziemy potrzebo-
wać wszystkich rąk do pracy. Przy tym wszystkim nadal stoimy 
przed wyzwaniami związanymi z rosnącymi kosztami, tak jak i 
inne organizacje na całym świecie, dlatego próbujemy zwięk-
szyć nasze zapasy, aby zabezpieczyć członków NA przed nie-
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przewidywalnymi brakami 
w łańcuchu dostaw których 
obecnie doświadczamy. 
Dobrowolne wpłaty człon-
ków nie przestają nas inspi-
rować. W czasie ostatniego 
roku fiskalnego wpłaty od 
grup, komitetów i wszelkich 
imprez były imponujące, 
jednak największy wzrost 
odnotowaliśmy od dobrowolnych wpłat członkowskich. Przed-
stawiony wykres jest jednym z wielu zamieszczonych w rapor-
cie rocznym: www.na.org/ar

Od momentu zastoju w 2020 dołożono wszelkich starań, aby 
zorganizować fundusze na działania Służb Światowych i za 
to jesteśmy bardzo wdzięczni. Podróż Trwa i Kolejny Miesiąc 
Troszczenia i Dzielenia się były niesamowitymi wydarzeniami, 
które inspirowały, bawiły i zwiększały świadomość. 

Ważne daty!
Wyznaczyliśmy terminy webinarium i Konferencji 
Służb Światowych (WSC) 2023 

Konferencja Służb Światowych odbędzie się 30 
kwietnia do 6 maja co oznacza, że dokument 
konferencyjny CAR w języku angielskim będzie 
gotowy do 30 Listopada, a 30 grudnia dostępne będą 
tłumaczenia w innych językach. Drugi dokument 
konferencyjny CAT powinien pojawić do 30 stycznia. 

Pełna lista dat i terminów ostatecznych dostępna 
jest pod linkiem www.na.org/dates. 

Otwarte webinarium dotyczące nowych 
pomysłów na rozwój wspólnoty (FD) zaplanowano 
na lipca o godzinie 20.00 czasu polskiego.   

Z całego serca dziękujemy regionowi Nowej Anglii, która była 
gospodarzem tych wydarzeń, jak również Regionowi Waszyng-
ton/Idaho Północne za wsparcie oraz wszystkim innym, któ-
rzy włożyli sporo wysiłku by wesprzeć te działania. Pomysł na 
wydarzenie mające na celu zebranie datków powstał dekady 
temu. Na Konferencji Służb Światowych 1984 zatwierdzono 
wniosek, że każdy okręg będzie poproszony o zorganizowanie 
zbiorki pieniędzy w miesiącu lipcu każdego roku i przesłanie 
dochodów na rzecz Służb Światowych; zaczynając od lipca 
1984 (GWSNA, str.50). 
Wszystkie te datki od członków, grup i służb bardzo pomogły. 
Stale wpłaty są najbardziej stabilnym źródłem dochodu dla 
Służb Światowych, ale niestety spadają. Wielu członków wpłaca 
co miesiąc kwotę równą każdemu roku czystości. Jest to forma 
wyrażenia wdzięczności za program, który uratował nam życie. 
Zachęcamy do ustawienia opcji stałych wpłat lub pojedyn-
czych wpłat pod linkiem www.na.org/contribute. 

WOW!!
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RAPORT Z PANELU ZASOBÓW LUDZKICH 
Witamy z Panelu HR. Jak informowaliśmy wcześniej zbliża się ter-
min nadsyłania zgłoszeń od osób chętnych do objęcia pozycji 
w Służbach Światowych. Poniżej przypominamy wszystkim naj-
ważniejsze informacje na temat przebiegu wyboru służebnych.
Prosimy wszystkich zainteresowanych objęciem służby w 
strukturach światowych podczas WSC 2023 o otrzymanie 
rekomendacji RBZ (Regiony, Służby Światowe, Zony). Reko-
mendacja RBZ stanowi podstawę w wyborze kandydatów, 
dzięki temu mamy szansę wybrać najlepszych kandydatów 
do nominacji i wyborów do WSC. Termin składania rekomen-
dacji RBZ upływa 30 września 2022 r.
Jak pokazuje nasze doświadczenie z wyborów przeprowadzo-
nych na WSC, uczestnicy konferencji którzy posiadają rekomen-
dacje RBZ mają największe zaufanie. Z poprzednich lat wiemy, 
że uczestnicy konferencji mają największe szanse na otrzyma-
nie nominacji. Fakty mówią o tym, że od zapoczątkowania pro-
cesu RBZ w roku 2006 (16 lat temu) tylko dwie osoby zostały 
wybrane do Służb Światowych, reszta posiadała przynajmniej 
jedną rekomendację RBZ. Kandydaci, którzy nie przeszli pro-
cesu RBZ są rzadko wybierani. Skutkuje to rozgoryczeniem i 
rozczarowaniem przebiegu wyborów. Branie pod uwagę kan-
dydatów, którzy nie posiadają rekomendacji RBZ to dodatkowa 
praca dla wszystkich, która niestety nie przynosi nikomu korzy-
ści. Jesteśmy pewni naszej decyzji co do wymagania od wszyst-
kich kandydatów rekomendacji RBZ w procesie nominacyjnym 
tego cyklu. Sądzimy, że takie podejście jest w duchu identyfi-
kacji zaufanych liderów służb i wartości opisanych w czwartej 
koncepcji Służb NA.

Udostępniliśmy dokument roboczy jest, aby służebni mogli 
ocenić potencjalnych kandydatów wedle zaleceń RBZ. W doku-
mencie znajduje się wgląd w przebieg procesu RBZ, ramy cza-
sowe oraz pytania, które należy zadać kandydatowi. Jest tam 
też link do wypełnienia formularza online pod którym można 
składać rekomendacje. Osoby w służbach mogą używać i edy-
tować arkusz roboczy wedle swoich potrzeb. Jest on dostępny 
w następujących językach: angielski, hiszpański i portugalski. 
Arkusz jest dostępny w folderze HRP, poprzez Dropbox uczest-
ników konferencji. Przy okazji chcieliśmy dodać, że nie ma 
limitu osób rekomendowanych do służb w RBZ.
Przypominamy też, że uczestnicy konferencji mogli nominować 
osoby “z sali” w poprzednich latach. Z raportów wynika, że od 
kiedy powstał w 1998 roku panel HRP tylko jedna osoba została 
w ten sposób obsadzona w służbach (w roku 2002). Wynika z 
tego, że Służby Światowe cenią sobie nominacje HRP. Dlatego 
namawiamy o skorzystanie z rekomendacji RBZ i wstrzymanie 
się od nominacji podczas konferencji. Dzięki temu HRP może 
spójnie i dokładnie oceniać wszystkich kandydatów i daje nam 
wystarczająco czasu na dostarczenie uczestnikom konferencji 
pełnych informacji na temat kandydatów i utworzenie profili dla 
każdej nominowanej osoby. Tak więc jeszcze raz prosimy, aby 
kandydaci uzyskali rekomendacje RBZ. Termin składania reko-
mendacji upływa 30 września 2022 r. Link do formularza 
zgłoszenia RBZ jest zamieszczony przez HRP online i można 
go znaleźć w Dropbox-ach uczestników konferencji. 
Czekamy na zgłoszenia z rekomendacjami RBZ można wysłać 
w każdej chwili , nie przekraczając terminu ostatecznego. W 
razie jakichkolwiek uwag i pytań prosimy o kontakt poprzez: 
hrp@na.org

Czekamy na Wasze sugestie i pomysły: worldboard@na.org

• Dzień Jedności przypada 3 września, dlatego planuje-
my zorganizować przez streaming niezwykły mityng. 
Zachęcamy do zaplanowania imprez w waszej lokalnej 
wspólnocie. Ulotkę do wydarzenia można pobrać pod 
następującym linkiem: www.na.org/webinar. 

• Tydzień PR co roku odbywa się w pierwszy pełny tydzień 
czerwca. Dajcie nam znać, jak będziecie go obchodzić pisząc 
pod adres mailowy: pr@na.org Zajrzyjcie też pod linka, jeśli 
potrzebujecie inspiracji www.na.org/pr_act.  

• Wygraliśmy apelację w sprawie sądowej która działa się w 
Kalifornii. Sprawa została rozstrzygnięta na naszą ko-
rzyść. Decyzję sędziego możecie przeczytać pod linkiem: www.na.org/fipt. 

 • Raport Roczny 2021 został zamieszczony w wersji cyfrowej i  
formacie PDF, możecie go znaleźć pod linkiem: www.na.org/ar. 

• Jubileuszowe wydanie Małej Białej Książeczki 
przygotowanej z okazji 60rocznicy jej pierwszego 
wydania jest już w sprzedaży i jest to naprawdę 
niezwykła publikacja z 85 inspirującymi historia-
mi osobistymi z całego świata! W cenie $15 może-
cie mieć wspaniały prezent! Szukajcie w sklepie 
internetowym pod numerem #1501. Link do 
sklepu: www.na.org/webstore. 
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