
Rekomendacje  Rady Powierników i Komisji Literatury i Publikacji 
do 50. Konferencji Służby Krajowej 

 
 

Rekomendacja nr 1 w sprawie wydania „Ulotki Dla Służb Mundurowych” 
 
Rada Powierników i Komisja  Literatury i Publikacji Konferencji Służby Krajowej  proponują 
przyjęcie przez 50 Konferencję Służby Krajowej rekomendacji w poniższym brzmieniu: 
 
50 Konferencja Służby Krajowej akceptuje wydanie „Ulotki Dla Służb Mundurowych”, 
nowej pozycji w kanonie literatury AA w Polsce. 
 
Uzasadnienie: Problem alkoholowy występuje w mniejszym lub większym stopniu we  
wszystkich środowiskach zawodowych w Polsce. Osoby zatrudnione w służbach 
mundurowych, takich jak wojsko, policja, straż pożarna, służba graniczna, służba celna itp. 
również nie są wolne od tego typu zagrożeń. Ze względu na specyfikę pracy tych służb jest 
on często ukrywany przez dotkniętych nim funkcjonariuszy. Dlatego, aby pomóc im w 
zidentyfikowaniu się z problemem nadużywania alkoholu oraz wskazać drogę do szukania 
jego rozwiązania, powstała ulotka złożona z doświadczeń między innymi żołnierzy, 
policjantów, strażaków czy „pograniczników”, uczestniczących w mityngach AA. 
 
 
 
 
 
 
Rekomendacja nr 2 w sprawie wydania ulotki „Słowo Bóg”. 
 
Rada Powierników i Komisja  Literatury i Publikacji Konferencji Służby Krajowej  proponują 
przyjęcie przez 50 Konferencję Służby Krajowej rekomendacji w poniższym brzmieniu: 
 
50 Konferencja Służby Krajowej akceptuje wydanie ulotki „Słowo Bóg”. 
 
Uzasadnienie: Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie AA jest chęć zaprzestania 
picia, a to oznacza wspólnotę wszystkich ludzi niezależnie od ich wiary, religii czy wyznania. 
Dzięki mądrości naszych założycieli, którzy poszerzyli możliwość dostępu do AA osób o 
różnym światopoglądzie, rozwiązanie swojego problemu alkoholizmu mogą znaleźć również 
osoby niewierzące w Boga, w tym agnostycy czy ateiści. Doświadczenia zebrane w tej 
pozycji mogą pomóc wielu członkom AA, o takich przekonaniach i poglądach, w 
poszukiwaniach swojej Siły Wyższej. Jest to tłumaczenie z języka angielskiego, a prawa 
autorskie posiada wspólnota AA w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat pozycja ta znajduje się w 
kanonie literatury AA zarówno brytyjskiej, jak i amerykańskiej. 
 
 
 
 
 



 
Rekomendacja nr 3 w sprawie wydawania w formie  e-booków wszystkich pozycji 
literatury AA drukowanych w języku polskim. 
 
Rada Powierników i Komisji Literatury i Publikacji Konferencji Służby Krajowej proponują 
przyjęcie przez 50 Konferencję rekomendacji w poniższym brzmieniu. 
 
 50 Konferencja Służby Krajowej akceptuje możliwość wydawania w formie e-booków 
wszystkich pozycji literatury AA drukowanych  dotychczas w języku polskim, jak i tych, 
które będą wydawane w przyszłości. 
Uzasadnienie: Okres pandemii uświadomił wszystkim jak ważne jest zbudowanie 
nowej formy upowszechniania literatury AA. Zakup on-line stał się w pewnym 
momencie jedyną formą pozyskania książek i ulotek. Następnym krokiem dla wielu 
będzie chęć zapoznanie się z literaturą w wersji elektronicznej. Młodsi anonimowi 
alkoholicy już od dawna pytają o możliwość zakupu e-booków. Ostatnio drastycznie 
wzrosły także koszty papieru, tektury, narzędzi pracy, energii, i innych elementów 
mających wpływ na poziom cen  publikacji papierowych. Literatura w formie e-
booków może się stać ciekawą alternatywą dla osób poszukujących i korzystających z 
pozycji wydawanych przez AA. 
 
 
 
 


