
Rekomendacje Rady Powierników i Komisji Literatury i Publikacji KSK
do 51. Konferencji Służby Krajowej

Rekomendacja nr 1

Projekt Rekomendacji Rady Powierników i Komisji Literatury i Publikacji KSK w sprawie
dostosowania książki  „Dwanaście Kroków i  Dwanaście Tradycji”  do IV wydania książki
Anonimowi Alkoholicy.

Rada Powierników i Komisja Literatury i Publikacji Konferencji Służby Krajowej zgodnie
proponują  przyjęcie  przez  51.  Konferencję  Służby  Krajowej  rekomendacji  w  poniższym
brzmieniu:

51 Konferencja Służby Krajowej akceptuje wydanie książki Dwanaście Kroków i Dwanaście
Tradycji po dostosowaniu jej tekstu do IV wydania książki Anonimowi Alkoholicy.

Uzasadnienie: Zespół zadaniowy dostosowując książkę Dwanaście Kroków i Dwanaście
Tradycji do IV wydania książki Anonimowi Alkoholicy dokonał tych zmian, jednocześnie
stwierdzając, że w pozostałym tekście również znajdują się błędy w tłumaczeniu oraz błędy
korekcyjne, które we współpracy z profesjonalnym tłumaczem oraz redaktorem starał się
naprawić.  Mając  na  uwadze  doświadczenia  związane  z  publikacją  IV  wydania  książki
Anonimowi  Alkoholicy  oraz  ważność  dla  Wspólnoty  tej  pozycji  literatury,  Rada
Powierników zdecydowała o umieszczeniu,  najpóźniej  na trzy miesiące  przed terminem
Konferencji  Służby Krajowej,  na naszej  stronie internetowej  aa.org.pl,  wykazu zmian w
tekście niewynikających z dostosowania do tekstu Wielkiej Księgi, w celu zaznajomienia się
z nimi przez zainteresowane osoby.

Rekomendacja nr 2

Projekt  Rekomendacji  Rady  Powierników  i  Komisji  Literatury  i  Publikacji  KSK  w
sprawie wydania nowej pozycji literatury AA „Ulotka dla Pracodawców”.

Rada Powierników i Komisja Literatury i Publikacji KSK zgodnie proponują przyjęcie przez
51 Konferencję Służby Krajowej rekomendacji w poniższym brzmieniu:

51 Konferencja Służby Krajowej AA akceptuje wydanie Ulotki dla Pracodawców.

Uzasadnienie: W ofercie literatury AA w naszej Wspólnocie brak było dotychczas tego
typu  ulotki.  Pracodawcy  dowiadując  się  o  nadużywaniu  alkoholu  przez  pracownika
najczęściej albo natychmiast go zwalniają, albo tolerują dla jego fachowości w nadziei, że w
końcu się zmieni. W/w pozycja wypełni lukę i wskaże pracodawcy drogę postępowania z
pracownikiem,  który  ma  problem  z  nadużywaniem  alkoholu.  Zgodnie  z  wnioskiem
złożonym  do  51.  KSK  w  w/w  ulotce  wykorzystane  są  fragmenty  z  rozdziału  „Do
pracodawców” z IV wydania książki Anonimowi Alkoholicy. 



Rekomendacja nr 3

Projekt Rekomendacji Rady Powierników i Komisji Literatury i Publikacji KSK w sprawie
wydania nowej pozycji literatury AA Jakkolwiek Go pojmuję. 

Rada Powierników i Komisja Literatury i Publikacji Konferencji Służby Krajowej zgodnie
proponują  przyjęcie  przez  51.  Konferencję  Służby  Krajowej  rekomendacji  w  poniższym
brzmieniu:

51  Konferencja  Służby  Krajowej  AA  akceptuje  wydanie  nowej  pozycji  literatury  AA
„Jakkolwiek Go pojmuję”.

Uzasadnienie: Broszura  ta  jest  zapisem  tekstu  zawartego  w  dodatku  specjalnym
SKRYTKA 2/4/3 Nr 108A, Październik 2013. Zawiera ona zapis panelu dyskusyjnego, który
odbył się w Licheniu w dniu 26 lipca 2013 roku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Służby  Krajowej  AA  oraz  duchowni  Kościoła  Katolickiego.  Poruszone  zostały  tematy
duchowości programu AA, konieczności rozróżniania duchowości i  religijności,  a przede
wszystkim  potrzeby  poszanowania  Tradycji  AA  we  wzajemnych  relacjach.  Materiały  te
pokazują,  jak  ważna  jest  komunikacja  z  osobami  spoza  Wspólnoty  AA,  które  lepiej
rozumiejąc  nasze  zasady,  jeszcze  skuteczniej  pomagają  wypełniać  nasz  jedyny  cel.
Wartości,  jakie  niosą  ze  sobą  rozmowy  z  duchownymi,  sposób  ich  prowadzenia  oraz
wnioski  i  konkluzje  poparte  cytatami
założycieli  naszej  Wspólnoty  stanowią  wspaniały  materiał,  pomocny  w  rozwiązywaniu
niepewności i sporów dotykających tak wrażliwej dla nas alkoholików sfery duchowej. 

Rekomendacja  nr  4,  5,  6,  7,  8 –  dotyczą  wewnętrznych  spraw  Konferencji  w
szczególności Karty i Regulaminu pracy KSK .



Rekomendacja nr 9

Rekomendacja  Rady  Powierników  ws.  publikacji  i  wydania  Przewodnika  Informacji
Publicznej.
Rada  Powierników  proponuje  przyjęcie  przez  51.  Konferencję  Służby  Krajowej
rekomendacji w poniższym brzmieniu:

51  Konferencja  Służby  Krajowej  akceptuje  publikację  na  stronie  internetowej
Wspólnoty  AA  w  Polsce  oraz  wydanie  w  wersji  drukowanej  Przewodnika  Informacji
Publicznej.

Uzasadnienie:  Na  I  Ogólnopolskich  Warsztatach  Informacji  Publicznej  w  2016  roku
wyłoniła  się  potrzeba  zgromadzenia  ogólnodostępnych  materiałów,  które  będzie  można
wykorzystywać podczas spotkań informacyjnych z profesjonalistami. W KIP KSK powstał
zespół zadaniowy, który wypracował wniosek przyjęty do realizacji przez 46. KSK w 2017
roku. W kolejnych latach, w wyniku dynamicznego rozwoju Informacji Publicznej w AA,
wykrystalizowała się  potrzeba  zebrania doświadczeń  członków AA w niesieniu posłania
poprzez IP oraz zgromadzenia szerszego spektrum materiałów od tego, które umieszczone
było we wniosku do 46.  KSK. Dlatego wiosną 2020 roku powstał zespół zadaniowy ds.
Przewodnika  Informacji  Publicznej.  Podczas  prawie  trzyletniej  pracy  zgromadzono
doświadczenia  członków Wspólnoty  AA  w  nawiązywaniu  i  utrzymywaniu  współpracy  z
profesjonalistami  oraz  w  niesieniu  posłania  poprzez  informację  publiczną.  Zebrano
również materiały w postaci programów warsztatów informacji publicznej, sprawozdań z
tych warsztatów czy scenariuszy spotkań informacyjnych. Opracowano przykładowe wzory
listów do profesjonalistów. Po wydaniu Przewodnika będzie go można pobrać ze strony
internetowej Wspólnoty AA w Polsce. Zbiory te są otwarte i można je uzupełniać już po
publikacji Przewodnika. Sam Przewodnik również można będzie rozwijać, jeśli pojawi się
taka konieczność. Sugestie dotyczące korekt zgłaszać mogą członkowie Wspólnoty, poprzez
swoich przedstawicieli – delegatów do KSK. Zmian może dokonywać Powierniczy Zespół
Informacji  Publicznej  i  Współpracy z  Przyjaciółmi  AA (w tym Al-Anon),  po  uprzedniej
konsultacji  ze  Wspólnotą  AA  w  Polsce  i  ich  akceptacji  przez  Radę  Powierników.
Projekt Przewodnika Informacji Publicznej był szeroko konsultowany przez Wspólnotę AA
w Polsce. We wrześniu 2021 roku został zamieszczony na stronie internetowej Wspólnoty,
a zespół zbierał opinie i informacje na skrzynkę e-mail utworzoną do tego właśnie celu.
Wszystkie  uwagi  zostały  szczegółowo  przeanalizowane,  uwzględnione  w  jego  treści.
Członkowie  zespołu  uczestniczyli  w  spotkaniach  dotyczących  informacji  publicznej,  na
których prezentowali Przewodnik oraz odpowiadali na pytania. Współpracowali również w
tym zakresie z Komisją Informacji Publicznej KSK. Te działania zadecydowały o tym, że
rekomendujemy wydanie Przewodnika Informacji Publicznej w wersji PDF dostępnej na
stronie internetowej  Wspólnoty AA w Polsce oraz w formie drukowanej dla tych z  nas,
którym najlepiej służą w pracy takie właśnie wydania. Przewodnik Informacji Publicznej
powstał na zapotrzebowanie płynące ze Wspólnoty AA i może przyczynić się do ułatwienia
kontaktu  z  profesjonalistami  oraz  niesienia  posłania  alkoholikowi,  który  wciąż  jeszcze
cierpi

Rekomendacja nr 10 -  dotyczy powołania zespołu ds. inwentury KSK

Szczegóły rekomendacji nr 4, 5, 6, 7, 8 i 10 na stronie

https://aa.org.pl/upload/51KSK/rekomendacje_do_51_KSK.pdf

https://aa.org.pl/upload/51KSK/rekomendacje_do_51_KSK.pdf

