
Sprawozdanie z  " Warsztatów Rzeczników Intergrup i Regionów "  AA w Polsce, 
które odbyły się w dniach 4 - 6 października 2019 roku 

w Warszawie w Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym ul. Odrębna 4.

PANEL I: 

Przywództwo  w  AA:  Zawsze  ważna  potrzeba,  w  oparciu  o  pełny  tekst  9  Koncepcji  z
Poradnika Służb AA. Prowadzący panel, Robert rzecznik Rady Powierników AA w Polsce: w
formie pytań i odpowiedzi w dyskusji z sali.

I. Zaufanie

1. Czy wiem, że głosowanie osobowe jest wyrazem naszego zaufania?
2. Czy mogę zaufać osobie na którą nie głosowałem? Przecież grupa dokonała wyboru,

którego ja  nie akceptuję.  Czy w tej  sytuacji  jestem w stanie  ufać i  akceptować a
wyniki głosowania przyjąć z pokorą?

3. Głosowanie  to  moja  decyzja,  dlatego  ważna  jest  w  tym  zakresie  wiedza  i
świadomość. Wiedzieć jakie obowiązki ma dana służba, jakie było "dorastanie" do
służby. Czy ślepe zaufanie? Czy zdarza mi się oceniać pod wpływem złości, zazdrości
czy podejrzliwości? Czy wiem że taka ocena jest wypaczona? 

4. Czy  wiem,  że  obdarzony  zaufaniem  mam  odpowiedzieć  na  zaufanie  złożonym
sprawozdaniem?

5. Czy wiem, że służba w AA, to nie zatrudnienie i praca etatowa a poświęcenie swojego
czasu i trochę pieniędzy, oraz dzielenie się swoimi opiniami, poglądami w duchu
obopólnego zaufania dla dobra AA?

6. Czy służba jest pomocna w trzeźwieniu i dlaczego podejmuję decyzję o służbie - jakie
są moje intencje? Przecież poświęcamy swój wolny czas.

7. Czy regularnie składam sprawozdania ze swojej służby ?
8. Czy  widzę  w  składaniu  sprawozdania  elementy  inwentury?  Element  niesienia

posłania? Element sponsorowania w służbie i rozwoju Wspólnoty AA?

II. Prawo do decyzji: moja odpowiedzialność i zaufanie.

Czy oczekuję od zaufanych że będą mnie słuchali  skoro ich wybrałem? Czy daję  
innym i sobie prawo do decyzji? Jak szerokie jest to prawo w służbie rzecznika? Czy 
jako zaufany sługa powinienem się konsultować i wsłuchiwać w inne głosy? Czy to 
robię w swojej służbie? Czy mamy świadomość, że na naszą decyzyjność ma wpływ 
żywy  kontakt  na  poziomie  Intergrup  i  grup?  Odpowiedzią  jest   min.  rzetelne  
sprawozdanie.

III. Postęp nie doskonałość

1. Czy oczekuję od naszych liderów że będą ideałami? Czy sam siebie uważam za ideał?
Czy potrafię wskazać jakie błędy popełniłem w służbie i przyznać się do nich?

2. Czy oczekuję od naszych zaufanych sług, że nie będą mieć w ogóle osobowości, że
będą "robotami bez twarzy"? Czy wiem że różnorodność jest bogactwem Wspólnoty,
że każdy ma swoją różnorodność i ma do tego pełne prawo by "ją" wyrażać?

3. Czy lider, może lub powinien być wyrazistą postacią? 
4. Czy znam powiedzenie Billa, "że dobre jest wrogiem lepszego", czy zadowalam się

tym co dobre czy też dążę do lepszego? Jednym z największych naszych praw, przy
dążeniu do lepszego, jest prawo do popełniania błędów?

5. Świadomość  ludzka,  posiada  zdolność  do  wyciągania  wniosków  z  popełnianych
błędów. Wszelkie błędy, są naszymi najlepszymi nauczycielami, bo właśnie One nas
czegoś uczą. 



IV.  Zaangażowanie

1. Czy jako zaufany sługa, daję przykład zaangażowania w projekty którym przewodzę.
Co oznacza dla mnie " być zaangażowanym"? Czy dobry pomysł może pochodzić
tylko ode mnie? Czy słucham innych pomysłów? Czy jestem w stanie porzucić swoje
pomysły na rzecz innych?

2. Jak wzbudzać w sobie i w innych, entuzjazm i zaangażowanie?
3. Czy korzystam z doświadczeń "weteranów"?
4. Przygotowanie do danego projektu, ważny entuzjazm, świadomość, wdzięczność -

klucz  pozytywnych  treści.  Słuchanie  i  "wchodzenie"  w  inne  lepsze  pomysły.
Działanie na "urazie" - niemożliwe dobre działanie.

5. Czy jestem gotowy porzucić swoje pomysły? - duże wyzwanie dla mojego "ego".Być
w zdrowieniu w jedności, to szukanie wsparcia. Jedność nawet za cenę skuteczności!
Razem, to coś więcej niż "suma części" Niebezpieczeństwo, to postawa "wszystko,
albo nic "lub"  wszystko naraz i od razu. 

V.  Odpowiedzialność i rozwaga

Czy  konsultując,  nie  zrzucam odpowiedzialności  na  innych?  Czy  odpowiedzi  od  
weterana,  nie  traktuję  jak  zdjęcie  odpowiedzialności  z  siebie  ?  Czy  jestem  
przygotowany  na  długofalową  krytykę?  Czy  lęk  przed  oceną,  nie  powoduje,  że  
wycofuję się z projektów? Czy odkładanie decyzji, to mądrość grupy, czy uciekanie 
od odpowiedzialności i osobiste lęki ?  
Ważne  żeby  ze  swoimi  poglądami  nie  być  sam,  trzeba  o  nich  rozmawiać,  żeby  
"rozproszyć" nasze lęki. W rozmowach szukać wsparcia i zrozumienia. Czy wiem jak 
zapobiegać "dyktaturze gniewnej większości i dyktaturze głośnej mniejszości" 
Trzeba wiedzieć,  czy  niebezpieczeństwo w postawach,  to  głośna  mniejszość,  czy  
gniewna większość. Nie można brać spraw osobiście, do siebie. Wyrabiać w sobie  
odporność na działanie sił zewnętrznych. Wstępem do odporności na krytykę jest  
Pierwszy Legat - Zdrowienie. 

VI.  Wizja i rozwaga

Czy potrafię przełożyć wizję w plan działania? Czy wiem, że wyobraźnia jest sednem 
roztropności? Czy umiem stawiać prognozy, na bazie doświadczeń AA? Czy staram 
się przewidywać reakcję na  moje decyzje i umiem na nie reagować?
Nasze  doświadczenia  zapisane  w  12  Tradycjach  to  nasze  prognozy,  oparte  na  
różnych  doświadczeniach.  Czy  znam  kolejność  działań?  -  wstępna  idea,  
eksperymentalna strategia, ściśle sformułowane zasady, a ostatecznie wizja jutra.  

VII.  Cechy lidera

Czy wiem, że służba jest przywilejem i zarazem, że nie każda służba jest dla każdego?
Stale będziemy potrzebować tych samych cech u dobrych przywódców, bez względu 
na szczeble.
Tolerancja,  odpowiedzialność,  elastyczność  i  wyobraźnia.  Co  te  cechy  dla  mnie  
znaczą, czy je rozwijam? 
Rozwaga tworzy klimat do rozwoju. Klimat bezpiecznych wód, pomiędzy beztroską a
lękiem. 



PANEL II: 

III Legat, Aktualizacja Poradnika Służb AA. Omówienie stanu prac i najważniejsze 
zmiany w Poradniku. 
Spikerzy, Tadeusz - przewodniczący Zespołu d.s.  Zmian w Poradniku Służb AA w Polsce,
Włodek - z-ca przewodniczącego tego zespołu, Krzysiek - sekretarz zespołu.

1. Struktura  służb.  Przedstawienie  pewnych  zasad   jako  logiczny  "strumień"  służb,
począwszy od mandatariusza -  który  jest  grupą w sytuacji  kiedy jako służebny  i
zaufany sługa podejmuje decyzję i wypełnia duchową treść Drugiej Tradycji. Służby
w grupie, Intergrupie, regionie.

2. Rozdziały (obszary) w których niesiemy posłanie. Zwrócono uwagę na szczególny
problem z "dopasowaniem" Poradnika do służb na szczeblu regionu, gdyż:

a) Obecnie istnieje duża różnorodność w strukturach służb na szczeblu regionów.
b) Przestrzegano zasady niezależności regionów w myśl Tradycji Czwartej.
c)  Kierowano  się  zasadą,  że  Poradnik,  to  nie  kodeks,  tylko  zbiór  sugestii  i
powinna być używana uporządkowana terminologia. Jednak ostatecznie decyzje
o strukturze i sposobie działania podejmą służby regionalne.

Np. w Poradniku sugeruje się żeby spotkania służb na każdym szczeblu nie nazywać 
konferencjami  lecz  spotkaniami  służb  np.  intergrupowe,  lub  zgromadzenia  na  
szczeblu  regionu,  wyborcze  i  niewyborcze  a  nazwą  konferencja  określać  tylko  
konferencję służb krajowych.  Zwraca się  uwagę (nie  było tego w poradniku) na  
tworzenie służby 12 kroku na szczeblu intergrupowym, jako bardzo istotne służby w 
niesieniu  posłania.  Interesująca  wydaje  się  propozycja  (sugestia),  dotycząca  
reprezentacji - powiernictwa na szczeblu regionu dotycząca uprawnień delegatów z 
intergrup.

 
I  tak  intergrupy  na  swoich  spotkaniach   wybierają  spośród  mandatariuszy  
reprezentantów na zgromadzenie regionalne (patrz Region Lublin na Konferencję  
Regionalną  po  5  delegatów  z  każdej  intergrupy)    oraz  delegują  do  dwóch  
reprezentantów z każdej intergrupy bezpośrednio do składu rady regionu z pełnym 
prawem  uczestnictwa  (w  tym  prawem  do  głosowania).  I  na  przykład  tym  
reprezentantem  pochodzącym  z  intergrupy  mógłby  być  rzecznik  intergrupy.  To  
sugerowane  rozwiązanie  wydaje  się  dobrym  pomysłem  dotyczącym  tworzenia  
struktur  AA  w  regionie  Lublin,  ponieważ  wzmocniono  by  łączność  pomiędzy  
intergrupą  a  regionem,  przywrócono  znaczącą  rolę  rzeczników  intergrupy,  oraz  
dodatkowo  grupy  przekazałyby  część  swoich  uprawnień  zgodnie  z  duchem  
wyrażonym w Drugiej Koncepcji. To rozwiązanie warunkuje lepszą komunikację  
pomiędzy intergrupą a  regionem, szybsze  i  oparte  o  większy  zbiór  doświadczeń  
decyzje  oraz  podkreśla  rzeczywistą  wagę  służb  w naszej  strukturze  AA.  Zespoły  
tworzone powinny być na szczeblu intergrup, skuteczniejsze działania w niesieniu 
posłania -  bliżej cierpiącego alkoholika /, a doraźne zespoły regionalne tworzone  
w.g. potrzeb pochodzących od służb intergrup. Rada regionu oprócz reprezentantów 
z  intergrupy  -  rzeczników  z  każdej  intergrupy  wchodzącej  w  skład  regionu,  
składałaby  się  z  podstawowych  służb  niezbędnych  do  wykonywania  zadań  
określonych  w poradniku  służb.  Takie  rozwiązania  pozwoliłyby  przygotować  się  
służbom do sposobów działania zgodnie z duchem proponowanych zmian zawartych
w Poradniku Służb  AA w Polsce,  ujednoliceniu  określeń,  kodyfikowania pojęć  i  
tworzenia trwałości i jedności w strukturze AA w Polsce.



PANEL III:

Zmiany w polityce pakowania przesyłek w Fundacji BSK. 
Spiker : Lesław - Przewodniczący Zespołu Powierniczego d.s. audytu, w działaniu Fundacji
BSK AA w Warszawie. 

Celem audytu,  było  zauważyć miejsca w których brakuje  dobrych "narzędzi"  do  
skutecznego  działania.  Te  narzędzia  to:  niedociągnięcia,  niedomagania  itp.  
Wykonany audyt, pokazuje pilną potrzebę inwentury, na każdym szczeblu naszej  
struktury.
Audyt  wykonany w BSK w dziale  rozpowszechniania i  wydawania literatury  AA  
wykazał:  stan  magazynu (pomieszczenia,  regały,  transport  książek,  wyposażenia  
biura)  -  nie  spełniają  warunków  pod  względem  BHP,  warunków  pracy,  
ubezpieczenia towarów.
Wysokie  koszty  funkcjonowania  tej  działalności,  pilna  potrzeba  zmian  w  tym  
zakresie, poprzez : zmianę "ręki" która wkłada książki do paczki (zewnętrzna firma 
kurierska),  miejsca  wynajmowanego  magazynu,  szybszą  wysyłkę,  nowoczesny  
program sklepowo-magazynowy. Stawiane pytanie: Czy przewidywany jest plan B, 
jeżeli coś nie wyjdzie? (Tak, skorzystać z innych zewnętrznych ofert). 
Czy literatura jest ubezpieczona? (obecnie nie jest). 
Stwierdza się, że pracownicy biura BSK, którzy zajmują się wysyłką literatury AA,
nie są kolporterami AA, tylko pracownikami w BSK AA i wykonują zadania z tytułu 
umowy o pracę. Przedstawiono koszty funkcjonowania oraz dla porównania koszty 
tej  samej działalności  po zmianie.  Różnica jest  istotna dla funkcjonowania całej  
Fundacji  BSK AA.


