
Zgromadzenie Służb Krajowych Anonimowych Jedzenioholików 

w Katowicach - 23 września 2016 r. 
 

Wyjaśnienie oznaczeń: 

Wyniki głosowania są oznaczone podkreśleniem. 

Przy wynikach głosowania dopisano głosy nadesłane z grup. 

Kolorem bordowym oznaczono grupy wniosków. 

Kolorem czarnym (pogrubienie) oznaczono wyniki głosowania. 

Podkreśleniem – liną przerywaną oznaczono przerwy. 

Kursywą oznaczono kworum zmieniające się w trakcie Zgromadzenia. 

 

Sekretarz otworzył Zgromadzenie modlitwą o Pogodę Ducha o godzinie 11:30.  

 

Włączono dyktafony do nagrywania obrad, poproszono o zachowanie anonimowości podczas 

wypowiedzi.  
 

Członkowie Zgromadzenia SKAJ przeczytali 12 Koncepcji Służb i 12 Tradycji AJ. 
 

Przedstawiciele grup i członkowie komitetów przedstawili się, podając swoje funkcje. 
 

Przeczytano porządek obrad Zgromadzenia. 
 

Nie dodano żadnych nowych wniosków do porządku obrad. 

 

Jednogłośnie przyjęto porządek obrad. 
 

Głosowano na osobę prowadzącą Zgromadzenie SKAJ: zgłosiła się Ewa z Łodzi - kandydatura 

została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wybrano Protokolanta: Agnieszka z Tych.  

 

Powołano komisję skrutacyjną: (Aneta – przewodnicząca Komitetu ds. Statutu, Michał – 

reprezentant grupy z Łodzi, Daina sekretarz). 
 

Zgłosiła się osoba chętna do liczenia głosów: Maria z Krakowa. 
 

Zgłosiła się osoba licząca czas wypowiedzi: Mariusz z Łodzi. 
 

Ustalono kworum: kworum zostało zachowane - 15 reprezentantów grup, 7 członków Rady 

SKAJ, bezwzględna większość wynosiła 12. 

 

Rozpoczęto głosowanie nad wnioskami: 

 

A.Wniosek do ewentualnego zgłoszenia przez osobę wybraną do prowadzenia 

Zgromadzenia - o przeprowadzenie obrad zgodnie z Regułą Roberta przy koniecznej 

argumentacji: 3 głosy za, 3 głosy przeciw. 

 

Głosowanie: 21 ZA, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ 

Podsumowanie: Reguła Roberta została przyjęta. 

 

B. Wniosek do ewentualnego zgłoszenia przez osobę wybraną do prowadzenia 

Zgromadzenia - o nieodczytywanie sprawozdań z grup, które nadesłały sprawozdania 

pisemnie. 
 



Głosowanie: 22 ZA 

Podsumowanie: Sprawozdania nie będą odczytywane. 

 

C. Wnioski dotyczący zmian w Karcie Zgromadzenia 
 

1) Wniosek o wykreślenie z Karty Zgromadzenia SKAJ z rozdziału:  

 VII ZASADY DZIAŁANIA I PROCEDURY ZGROMADZENIA SKAJ, 

1) ZASADY I ZADANIA ZGROMADZENIA SKAJ  

b) Do zadań Zgromadzenia SKAJ należą: 

słów: 

− „wysłuchanie sprawozdań Rady SKAJ i przedstawicieli grup/intergrup AJ”. 

Wnioskodawca wyjaśnił cel złożenia wniosku – że aktualny zapis jest martwy, zabiera czas podczas 

Zgromadzenia. Podjęto dyskusję - padały pytania z sali o to, co będzie alternatywą dla 

nieodczytywania sprawozdań. Wyjaśniono, że wniosek nr. 2 określa proponowane rozwiązanie, a 

sprawozdania wciąż byłyby wysyłane przesz sekretarza do grup przed i/lub po Zgromadzeniu. 

 

Głosowanie: 21 ZA, 1 WSRZYMUJĄCY SIĘ (+1 ZA z grup) 

Podsumowanie: Z Karty Zgromadzenia SKAJ zostanie wykreślone zdanie, że do zadań 

Zgromadzenia SKAJ należy „wysłuchanie sprawozdań Rady SKAJ i przedstawicieli 

grup/intergrup AJ”. 

 

2) Wniosek o dopisanie w Karcie Zgromadzenia SKAJ w rozdziale: 

VII ZASADY DZIAŁANIA I PROCEDURY ZGROMADZENIA SKAJ, 

1) ZASADY I ZADANIA ZGROMADZENIA SKAJ  

b) Do zadań Zgromadzenia SKAJ należą: 

obowiązku: 

1) „ – wysłuchanie podczas wiosennego Zgromadzenia SKAJ od przedstawicieli grup/intergrup AJ 

2-minutowych informacji o tym, co się dzieje w grupach”  

oraz 

2) „ – w razie potrzeby przeprowadzanie 30-minutowej dyskusji podczas wiosennego 

Zgromadzenia SKAJ, mającej na celu omówienie i rozwiązanie problemów przedstawionych przez 

przedstawicieli grup/intergrup AJ” 

 

Otworzyła się dyskusja – zaproponowano wykreślenie z wniosku – w podpunkcie 1) i 2) słowa 

„wiosennego”. Pojawiły się głosy, że wysłuchanie informacji z grup tylko raz w roku  

 

Głosowano nad wykreśleniem słowa „wiosennego” w obu podpunktach wniosku.  

 

Głosowanie: 21 ZA , 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ 

 

Głosowano nad ogólną treścią wniosku bez słowa „wiosennego”. 

 

Głosowanie: 22 ZA 

Podsumowanie: Do Karty Zgromadzenia SKAJ zostanie dodany zapis, że do zadań 

Zgromadzenia należy: „ – wysłuchanie podczas Zgromadzenia SKAJ od przedstawicieli 

grup/intergrup AJ 2-minutowych informacji o tym, co się dzieje w grupach”  

oraz 

2) „ – w razie potrzeby przeprowadzanie 30-minutowej dyskusji podczas Zgromadzenia 

SKAJ, mającej na celu omówienie i rozwiązanie problemów przedstawionych przez 

przedstawicieli grup/intergrup AJ”. 



 

PRZERWA OBIADOWA 

(po przerwie kworum wyniosło: 14 reprezentantów grup, 8 członków Rady SKAJ, na protokolanta 

zgłosiła się Agata z Wrocławia) 

 

 

D. Wnioski ogólne dotyczące wspólnoty: 

 

1) Wniosek Sekretarza (zastępującego Przewodniczącego Zgromadzenia w obowiązkach 

przedzlotowych) o wybranie miejsca i terminu następnego Zlotu. 

 

Reprezentant grupy z Lublina w imieniu członków swojej grupy zgłosił kandydaturę do 

organizacji wiosennego zlotu w 2016 r. Nikt więcej się nie zgłosił.  

 

Głosowanie: 22 ZA 

Podsumowanie: Wiosenny Zlot AJ odbędzie się w Lublinie lub okolicach. 

 

E. Wnioski personalne 

 

1) Wybory i głosowanie na wakaty w Radzie SKAJ 

 

1. Przewodniczący SKAJ 

Przypomniano wymagania dotyczące objęcia służby: zalecane pół roku abstynencji, praca na 

Programie, doświadczenie w służbie na poziomie grupy i wyżej.  

 

Nikt chętny się nie zgłosił. 

 

2) Członkowie zwykli i służba pomocnicza Komitetu ds. Literatury 

Głosy z sali: potrzebne są osoby z dobrą znajomością języka angielskiego do pomocy przy 

tłumaczeniu literatury i aby weryfikować poprawność tekstów już przetłumaczonych z 

angielskiego. 

Nikt chętny się nie zgłosił. 

 

3) Przewodniczący Komitetu ds. niesienia posłania 

Kasia – dotychczasowa Przewodnicząca rezygnuje z pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu, 

ponieważ nie ma możliwości wykonywania obowiązków. Przedstawiła służbę: przewodniczący 

koordynuje pracę służebnych, pilnuje terminów, funkcja managerska, kilka osób działa: wysyła 

materiały do grup, uzupełnia listy spikerów i sponsorów, przygotowuje materiały na stronę i do 

biuletynu. Potrzebny jest ktoś, kto będzie się dobrze czuł w roli koordynatora i lidera. 

 

Nikt się nie zgłosił. 

 

Kasia zgłosiła się na członka zwykłego Komitetu. 

 

Głosowanie tajne: 21 ZA 

Podsumowanie: Kasia z Łodzi została członkiem zwykłym Komitetu ds. niesienia posłania 

wewnątrz wspólnoty. 

 

4) Członkowie zwykli i służba pomocnicza w Komitecie ds. Informacji Publicznej 

 

Nikt się nie zgłosił. 

 



5) Osoba obsługująca telefon informacyjny AJ - członek Komitetu ds. Informacji Publicznej 

Głosy z sali: jest to ważna służba, aktualnie telefon jest zawieszony, nie ma nikogo chętnego, kto 

mógłby kierować osoby dzwoniące z podstawowymi pytaniami na mityng. Jest kilka telefonów 

tygodniowo – osoba w tej służbie sama wyznacza godziny dostępności. 

 

Zgłosił się Mariusz z Łodzi, jednak nie ma sugerowanego czasu abstynencji.  

Dyskutowano nad kwestią utrzymania kryteriów kosztem niedziałającego telefonu. Ostatecznie 

Mariusz wycofał się z kandydowania. 

 

Nikt więcej się nie zgłosił. 

 

6) Służba pomocnicza w Komitecie ds. Internetu 1 osoba do rotacyjnej obsługi głównej skrzynki 

kontaktowej wspólnoty 

 

Zgłosiła się Kasia z Sosnowca. Kandydatury nie głosowano, gdyż jest to służba pomocnicza. 

 

7) Członkowie zwykli i służba pomocnicza w Komitecie ds. Statutu 

Przewodnicząca Komitetu wyjaśniła, że w Komitecie nie ma za wiele pracy, potrzebna jest osoba 

znająca się na prawie, osoby biegłe w prawie autorskim lub prawie administracyjnym, do pomocy 

w sprawach urzędowych. 

 

Nikt się nie zgłosił. 

 

8) Zmiana Tymczasowego Przewodniczącego Komitetu ds. 12 Tradycji na Przewodniczącego 

Komitetu ds. 12 Tradycji 

 

Tymczasowy Przewodniczący – Zosia z Rumi przedstawiła swoją kandydaturę, oświadczyła że 

spełnia wymagane kryteria, by objąć służbę w pełni, gdyż nie mogła być na poprzednim 

Zgromadzeniu, gdy ją wybrano.  

 

Głosowanie tajne: 21 ZA 

Podsumowanie: Zosia z Rumi została Przewodniczącą Komitetu ds. 12 Tradycji 

 

F. Wnioski z grup: 

 

1) Wniosek o zmianę nazwy „sponsor” na inną 

Przedstawiono wniosek zgodnie z propozycją grupy. Dyskutowano nad rozumieniem słowa 

„sponsor” określającym osobę zajmującą się finansowaniem kogoś; to dużo zbyt dużo zmian w 

literaturze, czy zmiana jest tego warta? Wyjaśniono znaczenie w języku angielskim jako świadek 

poręczyciel oraz sponsor we wspólnocie 12-krokowej. Ludziom spoza wspólnoty nie mówimy o 

sponsorze tylko o terapeucie, przyjacielu, przewodniku. Zaproponowano uzupełnienie informacji o 

w Wikipedii poprzez rozszerzenie pojęcia sponsor przy wsparciu Komitetu ds. informacji 

publicznej.  

 

Głosowanie: 4 ZA, 4 WSTRZYMUJĄCE SIĘ, 14 PRZECIW 

Podsumowanie: Wniosek nie został przyjęty. 

 

G. Wnioski indywidualne: 

 

1) Wniosek o kontynuację dyskusji na temat rozważenia kandydatury Polski jako organizatora 

Zlotu Regionu 9 w 2018 roku 



 

Wyjaśniono, że potrzebne jest miasto z lotniskiem oraz grupa, która jest gotowa zorganizować Zlot 

Regionu 9. Przedstawiono, że jest to szansa, aby ludzie inni kulturowo mogli przyjechać do nas i by 

polska wspólnota AJ mogła czerpać z ich doświadczenia. Grupa wrocławska wyraziła wolę 

przedyskutowania tematu w swojej grupie i rozważenia ewentualnej możliwości organizacji zlotu. 

 

Podsumowanie: ostateczna decyzja dotycząca organizacji Zlotu Regionu 9 w Polsce w 

październiku 2018 r. nie została podjęta. 

 

2) Wniosek na Zgromadzenie SKAJ dotyczący podjęcia decyzji co do sfinansowania produkcji 

aplikacji.  

 

Dyskutowano na temat braku informacji odnośnie praw autorskich do użycia fragmentów z 

„Rozważań AŻ” w aplikacji. Stwierdzono, że trzeba ustalić czy są 2-3 osoby chętne do tej pracy i 

podzielić pracę na części. powołano się na działania podejmowane na Zgromadzeniach Regionu 9 – 

tam każdy ma służbę, choćby małą część.  

 

3 osoby - Agata, Maria i Michał - zgłosiły się do pracy nad  aplikacją. Kandydatur nie 

głosowano, gdyż jest to służba pomocnicza przy Komitecie ds. Internetu. 

 

PRZERWA 15-MINUTOWA 

(po przerwie kworum wyniosło: 14 reprezentantów grup, 8 członków Rady SKAJ) 

 

3) Plan budżetowy Komitetu ds. Literatury 

 

Głosowanie: 21 ZA, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ 

Podsumowanie: Kwota 14 500 zł zostanie przeznaczona na dodruk literatury AJ. 

 

4) Plan budżetowy Komitetu ds. Informacji Publicznej 

 

Głosowanie: 22 ZA 

Podsumowanie: Kwota 100 zł zostanie przeznaczona na doładowanie telefonu 

informacyjnego. 

 

5) Plan budżetowy sekretarza 

 

Głosowanie: 22 ZA 

Podsumowanie: Kwota 150 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów potrzebnych do 

druku ulotek informujących o aktualnych adresach SKAJ. 

 

H. Wnioski osobiste: 

Po głosowaniu na budżet sekretarza Reprezentant – Ewa poruszyła kwestię budżetu związanego ze 

swoją służbą. Nie ujęto wcześniej kosztów jej służby, ponieważ był jest znany ostateczny koszt 

wyjazdów. 

Zaproponowano wstępnie zabezpieczenie w budżecie kwoty 15 000 zł na rok 2017. 

 

Głosowanie: 20 ZA, 2 WSTRZYMUJĄCE SIĘ 

Podsumowanie: Kwota 15000 zł zostanie zabezpieczona w budżecie wspólnoty dla 

reprezentanta na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem służby. 

 



Przy okazji budżetu służb głos zabrała Irmina – Przewodnicząca Komitetu ds. Internetu z 

propozycją, aby ująć w budżecie kwotę 8500 zł na rozbudowę strony internetowej, wyjaśniając 

jednocześnie, że nie jest w stanie oszacować dokładnego kosztu zmian na stronie, jednak kwota 

taka powinna w zupełności wystarczyć na pokrycie wszelkich kosztów, w tym kosztu 

wynagrodzenia dla pracownika zewnętrznego – informatyczki, wprowadzającej zmiany.  

 

Głosowanie: 22 ZA 

Podsumowanie: Kwota 8500 zł zostanie zabezpieczona w budżecie wspólnoty na rok 2017 na 

rozbudowę strony internetowej AJ.   

 

Pod koniec Zgromadzenia poruszono także kwestię nie przekazywania przez polską wspólnotę AJ 

pieniędzy na służby światowe oraz Region 9 od roku 2012. Stwierdzono, że jest to niezgodne z 

Tradycjami oraz Statute Stowarzyszenia Służ i Grup AJ. Nie było podczas Zgromadzenia skarbnika 

wspólnoty, który mógłby wyjaśnić kwestie niejasne podczas obrad. Padła sugestia, aby 

przekazywać kwoty według podziału wybranego przez grupy – zazwyczaj 60% kraj, 30% świat, 

10% region. Ania – Przewodnicząca Komitetu ds. Kolportażu oraz wiceprezes Stowarzyszenia 

Służb i Grup AJ wyjaśniła, że takie podział nie jest możliwy, ponieważ koszty przelewów 

zagranicznych są zbyt wysokie, aby od każdej składki z grupy dokonywać takiej płatności, ale 

ważne jest, abyśmy od teraz pilnowali porządku w dokumentacji oraz finansach w tym w 

przelewach na Region i świat.  

 

Padła propozycja, aby przekazać za zaległe lata: 1000 zł na świat oraz 500 zł na Region 9. 

 

Głosowanie: 19 ZA, 3 WSTRZYMUJĄCE SIĘ 

Podsumowanie: Kwota 1000 zł z budżetu wspólnoty zostanie przekazana na światowe AJ, a 

kwota 500 zł na Region 9. 

 

I. Wolne wnioski: 

 
Poruszono kwestię problemu grup skypowych odnośnie Tradycji 7 i braku możliwości zbierania 

własnych środków na przykład na pokrycie kosztów dojazdu reprezentanta na Zgromadzenie SKAJ. 

Wyjaśniono, że jest problem do rozwiązania na poziomie poszczególnych grup, które w taich 

kwestiach są niezależne. 

 
 

Zgromadzenie zakończono modlitwą o pogodę ducha. 

 

 

 


