
Wniosek 1 O zatwierdzenie dodania delegatów zon uprawnionych do 
głosowania do Ustanawiających i Powierzających Powierzonej 
własności intelektualnej Wspólnoty (ang. Fellowship Intellectual 
Property Trust, FIPT). 

 To	approve	adding	zonal	delegates	from	seated	zones	to	the	
Settlor	and	Trustor	of	the	Fellowship	Intellectual	Property	Trust	
(FIPT).	 

Wniosek 2 O zatwierdzenie poprawek do Zasad działania FIPT 
przedstawionych w Dodatku B. 

 To	approve	the	revisions	to	the	FIPT	Operational	Rules	contained	
in	Addendum	B.	 

Wniosek 3 O zatwierdzenie poprawek do Biuletynu NA nr 1 Własność 
intelektualna Wspólnoty przedstawionego w Dodatku D. 

 To	approve	the	revisions	to	NA	Intellectual	Property	Bulletin	#1	
contained	in	Addendum	D.	 

Wniosek 4 O uznanie, że miting NA odbywający się regularnie na żywo lub 
online może podjąć decyzję o staniu się grupą NA, jeśli spełniania 
kryteria opisane w Książeczce Grupy, w tym sześć punktów 
dotyczących grupy NA, i działa w zgodzie z przekazem NA, który 
wyrażony jest w naszych Tradycjach. (Do Książeczki Grupy i GLS 
(ang. Guide to Local Services, pl. Przewodnik po lokalnych 
strukturach służb) zostaną dodane przypisy odzwierciedlające 
decyzję WSC jeśli wniosek zostanie przegłosowany, w możliwie 
największym stopniu odwołujące się do dokumentu Podstawowe 
informacje o mitingach online.) 

 To	acknowledge	that	an	NA	meeting	that	meets	regularly	in	
person	or	virtually	can	choose	to	be	an	NA	group	if	they	meet	the	
criteria	described	in	The	Group	Booklet,	including	the	six	points	
for	an	NA	group,	and	are	consistent	with	NA	philosophy	as	
expressed	in	our	Traditions.	(Footnotes	will	be	added	to	The	
Group	Booklet	and	GLS,	reflecting	the	decision	of	the	WSC,	if	this	
motion	passes,	and	referencing	Virtual	Meeting	Basics	as	a	possible	
resource.)	 

Wniosek 5 O wprowadzenie poprawki do Wizji dla służb NA, zmieniając 
określenie „jego lub jej własnym języku i kulturze” na „ich własnym 
języku i kulturze” 
 

 To	revise	A	Vision	for	NA	Service,	changing	the	phrase	“his	or	her	
own	language	and	culture”	to	the	phrase	“their	own	language	and	
culture.”	(If	this	motion	passes,	A	Vision	for	NA	Service	will	be	
revised	in	future	printings,	including	in	Fellowship-approved	
recovery	literature.)	 

Wniosek 6 O zatwierdzenie zmiany w Regulaminie tłumaczeń Służb 
Światowych zawartym w Przewodniku po Służbach Światowych NA, 
aby umożliwić dodanie maksymalnie sześciu lokalnych historii 
osobistych do szóstej edycji Tekstu Podstawowego, jeśli historie te 
zostały wcześniej opublikowane w Małej białej książeczce (Little 
White Book) w danym języku. 
 



 To	approve	a	change	to	World	Services	Translation	Policy	in	
GWSNA	to	allow	the	possibility	for	up	to	six	locally	developed	
personal	stories	to	be	included	in	translated	Sixth	Edition	Basic	
Texts,	if	the	stories	have	first	been	published	in	the	Little	White	
Book	of	that	language.	These	stories	would	be	placed	in	their	own	
section	in	Our	Members	Share	with	the	following	language	
preceding	them:	 

A	Vision	for	NA	Service	looks	forward	to	a	day	when	addicts	around	the	
world	have	the	opportunity	to	experience	our	message	in	their	own	
language	and	culture.	In	pursuit	of	that	vision,	communities	or	language	
groups	that	have	published	local	stories	in	the	Little	White	Book	may	
include	up	to	six	of	those	stories	in	the	Basic	Text	if	they	choose.	These	
[fill	in	the	number]	stories	were	originally	published	in	the	[fill	in	the	
language]	Little	White	Book	in	[fill	in	the	year].	 

Wniosek 7 O przedłużenie kadencji tych sześciu członków Rady Światowej, 
które kończą się w 2024 roku, do końca nadchodzącego cyklu 
konferencyjnego KSŚ. 

 To	extend	the	six	World	Board	members’	terms	currently	expiring	
in	2024	through	the	end	of	the	upcoming	World	Service	
Conference	cycle. 

Wniosek 8 Z uwagi na pandemię COVID, o zawieszenie planu rotacji Zlotów 
Światowych NA po 2024 roku, aby umożliwić Radzie Światowej 
określenie co będzie możliwe i praktyczne w przyszłości, a 
następnie przedstawienie tych ustaleń do decyzji uczestników 
konferencji. 

 As	a	result	of	the	COVID	pandemic,	to	suspend	the	World	
Convention	of	NA	(WCNA)	rotation	policy	after	2024,	to	allow	the	
World	Board	to	determine	what	is	possible	and	practical	moving	
forward	and	then	seek	approval	from	conference	participants.	 

Wniosek 9 O zatwierdzenie trzyletniego cyklu konferencyjnego KSŚ w formie 
modelu próbnego po KSŚ w 2023 roku do KSŚ w 2029. Po 2029 
roku cykl zmieni się z powrotem w dwuletni, chyba że zostanie 
podjęta inna decyzja. 

 To	approve	a	three-year	World	Service	Conference	cycle	on	a	trial	
basis	following	WSC	2023	through	WSC	2029.	Following	2029,	the	
WSC	cycle	would	return	to	two	years,	unless	another	decision	is	
made.	 

Wniosek 10 Jeśli Wniosek 9 zostanie zatwierdzony, o zaaprobowanie 
przejściowej KSŚ online w środku cyklu konferencyjnego, 
organizowanej w celu podjęcia decyzji, które są niezbędne z 
prawnego punktu widzenia i tych, które uczestnicy konferencji 
zdecydują się omawiać. 
Podobnie jak w cyklu 2020-2023, materiały byłyby publikowane na 
stronie na.org w tych samych terminach, które obowiązują w 
przypadku wniosków CAT (z 90-dniowym wyprzedzeniem) – 
wszyscy uprawnieni do głosowania uczestnicy konferencji 
otrzymaliby ankietę do głosowania nad tym, jakie sprawy mają 
zostać omówione.  



 If	Motion	9	is	adopted,	to	approve	an	interim	virtual	WSC	in	the	
middle	of	the	conference	cycle	for	decisions	that	are	legally	
necessary	and	those	that	conference	participants	choose	to	
address.	As	was	done	in	the	2020–2023	cycle,	material	would	be	
posted	on	na.org	under	the	same	deadline	policies	as	the	CAT	(90	
days	prior)	and	all	voting	conference	participants	would	be	polled	
to	choose	the	items	they	wish	to	address.	 

Wniosek 11 Jeśli Wniosek 9 zostanie zatwierdzony, o zaaprobowanie zmiany 
terminu publikacji wniosków CAR, tak aby następowała 30 dni 
wcześniej niż obecnie (czyli 150 dni przed rozpoczęciem Konferencji 
Światowej). 
Nowy termin publikacji wniosków CAR wynosiłby 180 dni przed 
rozpoczęciem WSC na żywo w przypadku języka angielskiego i 150 
dni w przypadku tłumaczeń. Ostateczny termin tworzenia wniosków 
od regionów i zon wynosiłby 270 dni. Wnioski CAR będą 
publikowane na stronie na.org, co nie będzie wiązało się z 
jakimikolwiek kosztami ze strony członków NA.  

 If	Motion	9	is	adopted,	to	approve	a	change	to	the	release	of	the	
Conference	Agenda	Report	(CAR)	to	be	thirty	days	earlier	than	the	
current	policy	of	150	days	prior	to	the	start	of	the	World	Service	
Conference.	The	new	CAR	release	day	would	be	180	days	prior	to	
the	in-person	WSC	meeting	for	English,	150	days	for	translated	
versions.	The	deadline	for	the	finalization	of	regional	and	zonal	
motions	would	be	270	days.	The	Conference	Agenda	Report	will	be	
posted	on	na.org	at	no	cost	to	members.	 

Wniosek 12 O zmianę obecnych zasad, mówiących o tym, że Służby Światowe 
NA automatycznie finansują wyjazd na Konferencję Światową 
delegatów regionów i zon uprawnionych do głosowania na model 
obejmujący finansowanie na życzenie. 

 To	change	the	current	policy	of	NA	World	Services	automatically	
funding	delegates	from	seated	regions	and	zones	to	the	WSC	to	
funding	available	upon	request.	 

Wniosek 13 O zlecenie Radzie Światowej utworzenia planu projektu do 
omówienia na następnej Konferencji Służb Światowych, 
dotyczącego utworzenia nowej ulotki IP ułatwiającej codzienne 
osobiste praktykowanie wdzięczności. 

 To	direct	the	World	Board	to	create	a	project	plan	for	the	next	
World	Service	Confer-	ence	(WSC),	for	the	development	of	a	new	
IP	for	daily	personal	inventory	of	gratitude. 

Wniosek 14 O zlecenie Radzie Światowej utworzenia planu projektu do 
omówienia na następnej Konferencji Służb Światowych dotyczącego 
możliwości zmiany i/lub dodania dodatkowych fragmentów literatury 
NA, której efektem byłby język neutralny pod względem płci i 
inkluzywny. 

 To	direct	the	World	Board	to	create	a	project	plan	for	
consideration	at	the	next	WSC	to	investigate	changes	and/or	
additional	wording	to	NA	literature	from	gender	specific	language	
to	gender	neutral	and	inclusive	language.	 



Wniosek 15 O zlecenie Radzie Światowej utworzenia planu projektu do 
omówienia na następnej Konferencji Służb Światowych dotyczącego 
rozpoczęcia procesu we Wspólnocie, którego celem będzie 
zaaprobowanie dodania „płci” we fragmencie „Co to jest program 
NA?”, aby jego treść brzmiała: „Dołączyć do nas może każdy, bez 
względu na wiek, rasę, płeć, orientację seksualną, poglądy, 
przynależność religijną lub jej brak”. 

 To	direct	the	World	Board	to	create	a	project	plan	for	the	next	
WSC	to	initiate	the	process	for	the	Fellowship	to	approve	adding	
“gender”	to	“What	is	the	NA	Program?”	to	read:	“Anyone	may	join	
us	regardless	of	age,	race,	gender,	sexual	identity,	creed,	religion	
or	lack	of	religion.” 

Wniosek 16 O zlecenie Radzie Światowej utworzenia planu projektu do 
omówienia na następnej Konferencji Służb Światowych dotyczącego 
utworzenia książeczki z pytaniami do pracy nad Krokami, w której 
wszystkie odpowiedzi odnoszą się do zdań z Rozdziału Czwartego 
w Tekście Podstawowym. 

 To	direct	the	World	Board	to	develop	a	project	plan,	for	
consideration	at	the	next	World	Service	Conference,	to	create	a	
booklet	of	Step	study	questions	where	all	answers	relate	to	a	line	
in	Chapter	Four	in	the	Basic	Text.	 

Wniosek 17 O wstrzymanie na okres 8 lat procesów tworzenia nowej literatury 
zdrowieniowej po Konferencji Służb Światowych 2023, z 
wyłączeniem tłumaczeń i literatury, która już jest tworzona. 

 To	place	an	8	year	moratorium	on	the	creation	of	new	recovery	
literature	after	WSC	2023,	excluding	all	translations	or	literature	
projects	currently	in	development. 

Wniosek 18 O zlecenie Radzie Światowej utworzenia planu projektu do 
omówienia na następnej Konferencji Służb Światowych dotyczącego 
rozważenia umożliwienia komitetom służb NA chętnym do 
drukowania/dystrybucji i sprzedaży literatury na terenie i poza 
terenem Stanów Zjednoczonych. 

 To	direct	the	World	Board	to	create	a	project	plan	for	the	next	
WSC	to	study	permitting	service	committees	of	Narcotics	
Anonymous	who	are,	or	may	be,	willing	to	serve	as	literature	
printing/distribution	and	selling	centers	inside	and	outside	the	
United	States.	 

Wniosek 19 O zlecenie Radzie Światowej utworzenia działającej zdalnie komisji 
bioetycznej, zajmującej się weryfikacją wszystkich badaczy i pytań 
badawczych, które zabiegają o dostęp do populacji NA poprzez 
NAWS na cele swoich badań. 

 To	direct	the	WB	to	create	a	virtual	Institutional	Review	Board	
(IRB)	to	review	all	researchers	and	their	research	questions	that	
request	access	to	the	Narcotics	Anonymous	population	through	
NAWS	to	conduct	research. 

Wniosek 20 O zlecenie Radzie Światowej udostępniania na stronie na.org 
nagrań z ogólnodostępnych webinariów dotyczących PR (IP), H&I, 
pisania kroków przez osoby w zakładach karnych, FD, infolinii i 
innych. 



 To	direct	NAWS	to	provide	at	na.org	audio	recordings	of	the	
worldwide	webinars	on	the	topics	of	Public	Relations,	Hospital	
&Institution,	Step	Writing	for	Inmates,	Fellowship	Development,	
Phone	Line,	and	others. 

Wniosek 21 O zlecenie Radzie Światowej usunięcia z listy dostępnej literatury 
Przewodnika H&I. 

 To	direct	NA	World	Services	to	remove	the	Hospitals	and	
Institutions	Handbook	from	the	inventory.	 

Wniosek 22 Jeśli jakikolwiek wniosek lub propozycja w treści lub intencji były 
zgłaszane i nie osiągnęły konsensusu ani nie zostały zaadaptowane 
przez dwie kolejne Konferencje Służb Światowych, treść ta lub 
intencja nie mogą być proponowane Wspólnocie we wnioskach 
CAR/CAT ani na Konferencji przez kolejny cykl konferencyjny. 

 If	any	Motion	or	Proposal,	in	Content	or	Intent,	has	been	
submitted	and	failed	to	achieve	consensus	or	adoption	at	two	
consecutive	World	Service	Conferences,	the	previously	proposed	
Content	and	Intent	may	not	be	suggested	to	the	Fellowship	in	the	
Conference	Agenda	Report	(CAR)/	Conference	Approval	Track	
(CAT)	or	at	the	WSC	for	one	entire	conference	cycle. 

Wniosek 23 Aby wszystkie Konferencje Służb Światowych na żywo i online były 
streamowane w formacie audio (w języku angielskim), by zapewnić 
dostęp do nich wszystkim członkom NA. 

 All	in	person	and	virtual	World	Service	Conferences	will	be	
streamed	to	provide	access	to	NA	members	in	English	audio.	 

Wniosek 24 Aby wszystkie webinaria dla uczestników konferencji były 
streamowane w formacie audio (w języku angielskim), by zapewnić 
dostęp do nich wszystkim członkom NA. 

 All	Conference	Participant	webinars	will	be	streamed	to	provide	
access	to	NA	members	in	English	audio. 

Wniosek 25 Aby wszystkie głosy i wyniki wstępnych głosowań dotyczących 
wniosków CAR i CAT (nie dotyczy wyborów do służb) były 
wyświetlane w czasie rzeczywistym, tak aby każdy uczestnik 
konferencji widział kto i jak zagłosował. 

 All	votes	and	straw	polls	on	motions	that	were	included	in	the	
Conference	Agenda	Report	or	the	Conference	Approval	Track,	not	
to	include	election	ballots,	will	be	displayed	in	real	time	for	all	
Conference	Participants	to	see,	showing	who	voted	and	how	they	
voted.	 

 


