
Sprawozdanie ze Zgromadzenia SKAŻ – Bardo Śląskie
23 maja 2015 r.

Kursywa: wypowiedzi osób z sali. 
Podkreślenie: wyniki głosowań.
Linia przerywana: oznaczenie przerw.

1. Zgromadzeni odmówili modlitwę o pogodę ducha, odczytali 12 Tradycji 
Anonimowych Żarłoków i 12 Koncepcji Służby
2. Odczytano proponowany porządek obrad Zgromadzenia. 
Dopisano następujące podpunkty:

a) Wniosek o zmiany w Karcie Zgromadzenia (Maciek - Komitet ds. Statutu).

b) Wniosek Kuby (Lublin) o dyskusję na temat wydawania literatury w formie elektronicznej.

c) Lucyna (Warszawa) zgłosiła swoją gotowość do podjęcia płatnej pracy w służbie AŻ.

Porządek obrad został przyjęty.

3. Powołanie dwóch protokolantów: Paulina z Gdyni i Ewa z Łodzi.
4. Powołanie Komisji skrutacyjnej: Beata Sekretarz, Marta Skarbnik, Kasia z Łodzi. 
5. Wyliczono kworum: obecni przedstawiciele grup: 14, członkowie Rady SKAŻ 6 – 
łącznie liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 20 osób. 

NA WNIOSEK PRZEWODNICZĄCEJ RADY SKAŻ ZARZĄDZONO 5-MINUTOWĄ
PRZERWĘ

6. Po przerwie ponownie ustalono kworum: obecni przedstawiciele grup: 13, Rada 
SKAŻ: 6. Łącznie liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19 osób.
7. Przeczytano zasady dotyczące podejmowania decyzji przez Radę SKAŻ.
8. Odczytano wnioski:

A.  Wniosek Przewodniczącej Zgromadzenia o  przeprowadzanie obrad zgodnie z regułą
Robertsa - przy koniecznej argumentacji: 3 głosy za, 3 głosy przeciw.

Do wniosku dodano poprawkę Edyty (Komitet ds. Informacji Publicznej), która oparła się na 
swoim doświadczeniu ze Zlotu R9, aby po głosach za i przeciw uzupełnić dyskusję pytaniami 
do wnioskodawców.

18 TAK, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 0 NIE
Podsumowanie: Reguła Robertsa została przyjęta. 

B. Wniosek Przewodniczącej o nieczytanie sprawozdań z grup, które nadesłały 
sprawozdania pisemnie.

19 TAK, 0 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 0 NIE
Podsumowanie: Sprawozdania nie będą odczytywane.

C. Wniosek skarbnika o wpłatę: (zdecydowano, aby każdy punkt głosować osobno)



1) za rok 2013 na Region 9 w wysokości 586 zł: 
Skarbnik, stwierdził, że ta kwota była głosowana, ale nie było reprezentanta na obradach R9, 
zatem pieniądze nie zostały przekazane (niektóre grupy piszą ile wpłacają na Region, a ile na 
świat). Skarbnik podlicza z całego wkładu: 30% na Świat i 10% na Region 9.
Podsumowanie: Nie głosowano wniosku.
2) za rok 2014 na OA Świat w zaokrągleniu 1965 zł:
18 TAK, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 0 NIE
Podsumowanie: Kwota 1965 zł zostanie wpłacona na OA Świat.
3) za rok 2014 na Region 9 655 zł:
17 TAK, 2 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 0 NIE
Podsumowanie: Wniosek został przyjęty.
              
D. Wniosek dotyczący zmian w Karcie Zgromadzenia
O skreślenie wersu z Karty Zgromadzenia par 6., pkt 2e 
Akapit ‘‘Zasady wyboru i pełnienia służb„ w części: KOMITETY SKAŻ I ZAKRES 
PEŁNIONEJ W NICH SŁUŻBY
w odniesieniu do Komitetu d/s niesienia posłania, w zdaniu: „pomaga w organizacji zlotów, 
warsztatów, maratonów AŻ, mityngów specjalnych np. na zlotach innych Wspólnot 
dwunastokrokowych itp.” o wykreślenie: " np. na zlotach innych Wspólnot 12-
krokowych"

16 TAK, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 2 NIE
Podsumowanie: Zdanie zostanie wykreślone.

E. Wnioski ogólne dotyczące Wspólnoty:

1) Czy Zgromadzenie wyraża zgodę na zgłoszenie pomocy w korekcie językowej treści, 
które wyświetlają się na stronie Regionu 9 OA, w wariancie tłumaczonym na język 
polski?

Zgodnie z przyjętą regułą Robertsa:
OSOBY ZA:
Matylda (Przewodnicząca) – „jestem za”
Daina (Kraków) – sumienie grupy głosowało 9 TAK/ 1 PRZECIW.
Ewelina (Poznań) – wniosek przeszedł decyzją sumienia grupy.

Kuba (Lublin) – wątpliwość w sensie argumentacji – jestem „za”.

OSOBY PRZECIW:
Ania (Warszawa) 

 R9 korzysta z translatora, nie było nikogo, kto robił te tłumaczenia. R9 nie decyduje o 
tym jak działa automatyczny translator i gdybyśmy chcieli to poprawić należałoby 
napisać do _ogle.com; 

 mamy Polską stronę z poprawną formą; 
 lepiej tłumaczyć literaturę zatwierdzoną.

Irmina (Gdynia) 
 na stronie anonimowizarłocy.org umieszczamy newsy z R9 – zostaliśmy o to 

poproszeni przez R9 – zapewniamy aktualności.

Edyta (Komitet ds. Informacji Publicznej)
 to nie jest kwestia R9;



 jest to ukłon R9 w stronę innych państw; 
 podlega to innej procedurze.

6 TAK, 2 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 11 NIE
Podsumowanie: Sugestia korekty językowej na stronie R9 nie zostanie zgłoszona.

2) o darmowe rozpowszechnianie płyt Kathleen wśród członków AŻ, poprzez 
udostępnianie hasła dostępu grupom i uczestnikom zlotów AŻ.

Zgodnie z przyjętą regułą Robertsa:
OSOBY ZA:
Ania (Warszawa) – nikt ich nie kupuje, a szkoda, żeby zaginęła ich treść;
Irmina (Gdynia) – został umieszczony bardzo prosty mechanizm na stronie do ściągania płyt, 
jest to łatwiejsze niż wcześniej;
Maciek (Komitet ds. Statutu) – nie potrzebujemy korzyści finansowych; 

Maciek (Komitet ds. Statutu): wątpliwość o to czy Kathleen wyraża zgodę na 
rozpowszechnianie płyty (pliku mp3).

PRZECIW:
Beata (Sekretarz) 

 brak zgody Kathleen;
 wątpliwości odnośnie łamania Tradycji (nie jest to materiał zatwierdzony).

Matylda (Przewodnicząca)
 nie ma zgody autorki, o którą możemy się zwrócić;
 nie jest to zatwierdzony materiał.

Bogusia (Warszawa) – czy jest zgoda na nagranie i na rozpowszechnianie materiału?

PYTANIA:
Ewa (Łódź): Jaka jest różnica między tym, że to sprzedajemy, a udostępniamy za darmo? 
Ania (Warszawa) - wcześniej był to jedyny dochód, świadomość wspólnoty wzrasta;

Bogusia (Warszawa) – czy jest możliwość na uzyskanie zgody od Kathleen?
Beata (Sekretarz) – Czy robiliśmy to legalnie? 
Ania (Warszawa) – Służby światowe zgadzają się na takie materiały – przykład podcastów na
stronie OA.org; materiał ten nie będzie dostępny na stronie dla każdego, a jedynie na prośbę 
– z odpowiednim hasłem, prawa autorskie nie obejmują takiego materiału, ponieważ 
Kathleen wyraziła zgodę na nagrywanie.                                                                         

11 TAK, 5 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 3 NIE
Podsumowanie: Płyta Kathleen (plik mp3) będzie za darmo rozpowszechniany wśród 
członków AŻ.

WNIOSEK: Kasia (Łódź) – problem odnoszący się do literatury lokalnej, na stronie OA 
jest dużo materiałów lokalnych, u nas tego nie ma i to nie służy zdrowieniu - prośba o 
otworzenie dyskusji.

Podsumowanie: Matylda (Przewodnicząca) – wniosek zostaje przesunięty na następne 
zgromadzenie.



2a) wniosek Przewodniczącej Rady SKAŻ – Matyldy, o powołanie tymczasowego 
komitetu do spraw dodruku, w którym będą wszystkie osoby kompetentne za dodruk 
książek

15 TAK, 3 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 1 NIE
Podsumowanie: Komitet ds. Dodruków zostaje powołany.

3) o włączenie dodruków broszur do zadań Komitetu do Spraw Kolportażu.
W związku z powołaniem tymczasowego Komitetu ds. dodruku wnioskodawca zgadza się na 
odłączenie tego wniosku.

Podsumowanie: Wniosek zostaje wycofany.
                                  
4) o wybranie miejsca i terminu następnego Zlotu
Do organizacji zlotu w październiku 2015 głosiła się Grupa AŻ Poznań. Przy okazji grupa AŻ
Łódź zgłosiła kandydaturę na maj 2016.

19 TAK, 0 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 0 NIE
Podsumowanie: Na organizatora Zlotu w październiku 2015 wybrano grupę z Poznania.

5) Wniosek o zmiany w Karcie Zgromadzenia (Maciek Komitet ds. Statutu), które 
zostały przyjęte na początku, gdy powstawała Karta Zgromadzenia, gwarantujące, że 
Stowarzyszenie podejmuje takie same decyzje, jak SKAŻ.

Maciej (Komitet ds. Statutu): W Stowarzyszeniu potrzebne są organy: Zarząd, Komisja 
Rewizyjna i dobrze by było, żeby miały one ciągłość. Stanowiska te wymagają doświadczenia 
i jeśli ktoś odchodzi z Rady SKAŻ w tej chwili, musi się odżegnywać od Stowarzyszenia. 
Problem ten pojawia się przy okazji każdego Zgromadzenia. Proponowane jest zrobienie 
obostrzenia, żeby liczba byłych członków nie przekraczała 50%, aby trzymać się pierwotniej 
reguły, ale jednocześnie być bardziej elastycznym. Są tu poruszane kwestie formalne i 
prawne, takie jak chociażby zgłoszenie do KRS, Wojewody i ważne jest, aby działać zgodnie z
prawem.

Reguła Robertsa nie obowiązuje: wolna dyskusja.

Matylda (Przewodnicząca): poprawki w Karcie Zgromadzenia są zbyt skomplikowane, aby 
brała w nich udział tylko jedna osoba. Warto zasięgnąć opinii kilku osób w przygotowaniu 
poprawek.  
Sugerowane połączenie funkcji Przewodniczącego Rady SKAŻ i Prezesa Stowarzyszenia było 
powiązane w jakimś celu, skoro tak pierwotnie założono. Domniemywa się, że chodziło o 
przepływ informacji i wykonywanie służby na rzecz Wspólnoty na bieżąco. 
Sugestia, aby przewodniczący Rady SKAŻ był prezesem Stowarzyszenia jest zbyt obciążająca.
Członkowie Rady SKAŻ pełnili funkcję w Stowarzyszeniu, aby Przewodniczący Rady SKAŻ 
nie miał ciężaru bycia prezesem Stowarzyszenia, tym bardziej, że jest to bardzo obciążająca 
służba. „Moja miłość do Wspólnoty była wystawiona na próbę ze względu na ogrom spraw i 
obowiązków”.

Edyta (Komitet ds. Informacji Publicznej): w karcie jest użyte słowo „sugerowane” 
(odnośnie łączenia funkcji Przewodniczącego w Radzie SKAŻ i Prezesa w Stowarzyszeniu) i 
nie jest to konieczne, co proponuje Przewodnicząca, bo nie jest to nakaz. Wcześniej wśród 
członków Rady SKAŻ nie było gotowości, aby łączyć te dwie funkcje. Skoro mamy narzędzia, 
które pozwalają nam na elastyczność to czy musimy w związku z tym coś zmieniać. Może 



wystarczy tylko podnieść kwestię obecności byłych członków w Stowarzyszeniu, skoro jest 
taka potrzeba. Jeśli ktoś jest gotowy do łączenia tych funkcji to ma do tego prawo, jeśli nie to 
nie. 

PRZERWA OBIADOWA
Po przerwie ponownie ustalono kworum: obecni na sali przedstawiciele grup: 14, Rada 
SKAŻ: 6. Łącznie liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 20 osób.

Marta (Skarbnik): zmiany są potrzebne, gdyż w Radzie SKAŻ jest ileś osób, a w 
stowarzyszeniu są potrzebne 3 osoby, aby nim zarządzać. Osoby się wykruszają, a żeby 
Stowarzyszenie mogło funkcjonować potrzebnych jest 15 członków. Może być problem z 
ilością osób, a propozycja Komitetu ds. Statutu mogłaby być zabezpieczeniem, gdyby 
zabrakło chętnych. Propozycja zmian bierze się z doświadczeń. 

Kuba (Lublin): czy trzeba być w Stowarzyszeniu, żeby być w Radzie SKAŻ?
Maciek (Komitet ds. Statutu) na podstawie Statutu wyjaśnił istotę problemu i istotę działania 
Stowarzyszenia. 

Propozycja, aby Komitet ds. Statutu przygotował poprawki do Karty Zgromadzenia.
Maciek (Komitet ds. Statutu) uzupełnił wcześniejszą wypowiedź: byłoby to usankcjonowanie 
stanu obecnego w sposób prawny, dlatego że w sumie aktualnie tak to działa. Obecność 
Stowarzyszenia jest niezbędna dla tego, żebyśmy mieli możliwość drukowania literatury i 
mieli osobowość prawną.

Edyta (Komitet ds. Informacji Publicznej) stwierdziła, że być może za chwilę spotkamy się z 
podobnym problemem, gdyż wiele wakatów w Radzie SKAŻ jest wolnych.

19 TAK, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 0 NIE
Podsumowanie:  Maciek (Komitet ds. Statutu) przy współpracy z innymi osobami 
zajmie się przygotowaniem projektu zmiany w Karcie Zgromadzenia.

6) Wniosek Irminy o dofinansowanie 600 zł na rozwój strony
Matylda: W jakim kierunku i jaki rozwój?
Irmina: strona internetowa jest to medium, które ciągle wymaga uaktualniania, zmian np.: 
dopisywanie, planowane rzeczy, które nie są poprawkami, a korektami wynikającymi ze 
zmiany we wstępnych założeniach, które zweryfikowała rzeczywistość. 600 złotych jest kwotą 
dla informatyczki – opłata za jej pracę plus: 

 koszt pewnych wtyczek (strona jest zrobiona na darmowym szablonie, stąd niska cena 
wykonania strony, ale jego minusem jest brak bardziej zaawansowanych funkcji) ;

 zmiana zamówień na stronie; 
 otagowanie aktualności (wstępne założenia były, że będzie ich niewiele i wymagają 

kategoryzowania);
 strona została skonstruowana tak, że dało się ja czytać na tablecie i komórce, ale 

google zmienił politykę i teraz trzeba zmienić jej skalowanie;
 zmiana zachowania sidebar'ów w trakcie przeglądania strony;
 na naszą stronę wchodzi wiele osób z USA, Rosji i Niemiec – możliwe zrobienie 

podstron w tych językach.

Mamy wykupioną domenę anonimowizarłocy.org – rok temu przy okazji zamykania forum 



jeden żarłok wykupił stronę anonimowizarłocy.pl i zaciągnął zawartość naszej strony 
anonimowizarlocy.org, co jest nielegalne. Przeglądarki bannują takie strony ze względu na 
powtarzalność treści. Ze względu na to, że w niedługiej przyszłości (około 10 dni) kończy się 
ważność tej domeny należy zastanowić się nad wykupieniem najpopularniejszych domen 
org.pl/ .pl/ .eu. Wcześniej nie była podnoszona ta kwestia.

Matylda (Przewodnicząca) – propozycja, aby ten wniosek poczekał na usankcjonowanie 
Komitetu ds. Internetu.  Propozycja o wstrzymanie wniosku i dołączenia go do kompetencji 
Komitetu. Należy skończyć działania grupy roboczej i przełożyć ją w kompetencje Komitetu 
ds. Internetu.

Zgoda Irminy na to, żeby przełożyć ten wniosek, ale pod warunkiem, że nie będzie musiała 
ponownie go przedstawiać.

Edyta (Komitet ds. Informacji Publicznej): to ważne, żebyśmy się tym dzisiaj zajęli, gdyż 
wydaje się, że te pieniądze są potrzebne. 

Matylda (Przewodnicząca): grupa robocza skończyła swoje działanie związane z tworzeniem 
strony internetowej, czyli należy poczekać na usankcjonowanie się Komitetu ds. Internetu.

Kuba (Lublin): czy jest to decyzja jednoosobowa Przewodniczącej?!
Matylda (Przewodnicząca) wyjaśniła wątpliwość: grupa robocza zakończyła swoje działanie 
wraz z powstaniem strony.

Podsumowanie: Wniosek został wstrzymany do czasu powołania Komitetu ds. Internetu.

7) Wniosek Ani (członek Komitetu ds. Kolportażu, Warszawa): Czy zgromadzenie 
zgadza się na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 700,00 zł dla Stowarzyszenia
i do obsługi sklepu?

20 TAK, 0 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 0 NIE
Podsumowanie: Kwota 700,00 zł zostanie przeznaczona na zakup urządzenia 
wielofunkcyjnego.

8) Wniosek Ani (członek Komitetu ds. Kolportażu, Warszawa): o zgodę na zajęcie się, w 
najbliższej przyszłości, dodrukiem książek Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji 
oraz Na dziś. Rozważania AŻ oraz o przyznanie funduszy na ten druk (ujęcie tych 
pozycji w budżecie na b.r.) w wysokości 23,000 złotych (słownie: dwudziestu trzech 
tysięcy złotych). Nakład obydwu książek się wyczerpuje.                                              

Ania (Warszawa): Medytacje „Na dziś” są wyczerpane (zostały trzy lub cztery egzemplarze) 
„12 Kroków i 12 Tradycji Anonimowych Żarłoków” pozostało 50 egzemplarzy. Jest to 
podstawowa literatura dla zdrowienia, Marta (Skarbnik) stwierdziła, że są na to pieniądze, 
ewentualnie jest możliwość dofinansowania z R9.

Wątpliwość Matyldy (Przewodniczącej) – czy możemy robić takie posunięcia? Czy tak można
robić (nie mam doświadczenia) – skoro nie trzymamy się planu budżetowych?

Ewa (Łódź): czy w zaistniałej sytuacji mamy zgodzić się na to, że pozostajemy bez 
podstawowej literatury czy trzymamy się planu budżetowego.

Grzegorz (Konin): czy to jest optimum w cenie– optymalizacja ilości?



Ania (Warszawa) – jest to najlepsze rozwiązanie na aktualny moment, gdyż nie posiadamy 
magazynu – obecnie książki są trzymane w prywatnych piwnicach; łącznie mówimy o 2000 
egzemplarzy.

Kasia (Łódź) - zgodnie z regułą Robertsa: podstawą jest niesienie posłania, literatura jest 
podstawową narzędziem. 

Edyta (Komitet ds. Informacji Publicznej): jaki jest nakład i na ile to starczy?
Ania (Warszawa): bazując na dotychczasowym tempie sprzedaży zajmie to około 4-5 lat, ale 
oczywiście nie można tego dokładnie przewidzieć. 

Czy w ramach tej kwoty jest dodruk broszur?
Ania (Warszawa): Nie, jest na to przeznaczone 3500zł (głosowane w październiku 2014 w 
Tenczynie). 

Kuba (Lublin): czy jeśli nakład będzie mniejszy to znacząco zmienia koszty ?
Ania (Warszawa): tak, jest spora różnica, jeśli nawet się zmniejszy do 800.

Czy jest możliwość zmiany formatu?
Ania (Warszawa): nie jestem kompetentna, aby udzielać na to pytanie odpowiedzi.

Ela (Mikoszewo): przesuwanie budżetu w ramach swojej pracy zawodowej jest normalną 
praktyką.

Maciek (Komitet ds. Statutu): jest to cel wyższy, zgodny z Kartą, fundusze nie powinny być 
gromadzone z nadwyżkami, tym bardziej, że mamy fundusze.

Marta (Skarbnik) potwierdziła, że Stowarzyszenie posiada wystarczające środki na dodruk 
książek. 

19 TAK, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 0 NIE
Podsumowanie: Kwota 23.000,00 zł zostanie przeznaczona na dodruk książek 
„Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji” oraz „Na dziś. Rozważania AŻ”.

9) Wniosek Kuby (Lublin) o dyskusję na temat przygotowania książek w formie 
elektronicznej, ze względu na taką potrzebę wśród wielu członków, łatwe wykonanie 
takiego projektu i fakt, że sporo osób robi to na własną rękę. 

Grzegorz (Konin) podzielił się doświadczeniem, że często korzysta z audiobooków.

Kasia (Łódź): krążą nieformalne kopie w podziemiu, skoro jest taka możliwość na stronie 
światowego OA to warto się nad tym zastanowić.

Adrian (Świnoujście) wyraził wątpliwość czy nie nasili to kopiowania literatury.

Matylda (Przewodnicząca): Czy zgromadzenie widzi potrzebę przygotowania literatury w 
formie elektronicznej? 
Ania (Warszawa): mam za mało danych i proponuje, aby wnioskodawca przygotował 
konkrety i poinformował sumienie SKAŻ.

Matylda (Przewodnicząca): Czy wnioskodawca mógłby wejść w skład Komitetu ds. Literatury



i przygotowania danych? 
Kuba (Lublin): Tak

Podsumowanie: Wnioskodawca wycofał swój wniosek.
 
F. Wnioski personalne: 

Rezygnacja Sekretarza wspólnoty AŻ ze służby.
Rezygnacja Przewodniczącej Rady SKAŻ ze służby.

Wybory i głosowanie na wakaty służb SKAŻ: odczytano potrzebne wymagania z Karty 
Zgromadzenia. 
Wakaty do obsadzenia:  
Przewodniczący Komitetu ds. Literatury 
Przewodniczący Komitetu ds. Kolportażu

 Służba obsługi zakładki SKLEP oraz laptopa i drukarki fiskalnej 
Przewodniczący Komitetu ds. nowych grup
Przewodniczący Komitetu ds. kontaktów ze światem-Reprezentant 
Przewodniczący Komitetu ds. niesienia posłania wewnątrz wspólnoty
Przewodniczący Komitetu ds. Informacji Publicznej

 Służba informatora telefonicznego w ramach Komitetu Informacji Publicznej
Skarbnik
Sekretarz Wspólnoty
Przewodniczący Rady SKAŻ

Wątpliwość Kasi (Łódź): nowe grupy w Karcie są w kompetencjach Komitetu ds. Niesienia 
Posłania.
Maciej (Komitet ds. Statutu) przyznał rację Kasi – wykreślono wybór Przewodniczącego ds. 
nowych grup.

Na wniosek Ani (Warszawa) rozpoczęto od Komitetu ds. Kolportażu ze względu na to, iż 
osoba chcąca przyjąć służbę w tym Komitecie musiała wyjść z obrad Zgromadzenia z 
powodów osobistych.

Przewodniczący Komitetu ds. Kolportażu
Kandydaci: brak
Podsumowanie: Nie wybrano przewodniczącego.

Do służby pomocniczej odpowiedzialnej za obsługę zakładki SKLEP na stronie internetowej 
anonimowizarlocy.org zgłosiła się Karolina z Warszawy.

Matylda: Czy sklep i zakładka SKLEP to to samo?
Ania (Warszawa): nie, to inna sprawa.
Matylda (Przewodnicząca): czy jest to w ramach Komitetu ds. Kolportażu czy jest to osobna 
służba?
Ania (Warszawa): jest to służba w ramach Komitetu.

Przewodniczący Komitetu ds. Literatury
Kandydaci: brak
Podsumowanie: Nie wybrano przewodniczącego.

Kuba (LUBLIN) zgłosił się do służby, jako członek, który zajmie się projektem książek w 



formie elektronicznej. Przedstawił swoje kompetencje.

19 TAK, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Podsumowanie: Kuba z Lublina został członkiem Komitetu ds. Literatury.

Padło pytanie Matyldy (Przewodniczącej) czy osoba, która wcześniej zgłosiła się do służby 
pomocniczej w tym Komitecie nadal wyraża taką gotowość.
Ania (Warszawa) – aktualnie brak kontaktu (nie podjął się dodruku broszury, nie sprawdza 
skrzynki).

Komitet ds. Kontaktu ze światem 
Kandydaci: brak
Podsumowanie: Nie wybrano przewodniczącego.

Do służby pomocniczej zgłosiła Ewelina (Poznań) – dysponuje językiem angielskim. 

Głosowanie tajne:
Komitet ds. Niesienia Posłania
Kandydaci:
Kasia (Łódź) – kompetencje: doświadczenie w służbie na poziomie grupy i służby 
pomocniczej w Komitecie ds. Informacji Publicznej, udział w obradach SKAŻ, praca na 
programie, abstynencja.

17 TAK, 2 GŁOSY NIEWAŻNE
Podsumowanie: Kasia z Łodzi została przewodniczącą Komitetu ds. Niesienia Posłania.

Komitet ds. Informacji Publicznej
Kandydaci:
Ewa (Łódź) – kompetencje: doświadczenie w służbie na poziomie grupy i służby 
pomocniczej w Komitecie ds. Informacji Publicznej, udział w obradach SKAŻ, praca na 
programie, abstynencja.

19 TAK, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Podsumowanie: Ewa z Łodzi została przewodniczącą Komitetu ds. Informacji 
Publicznej.

Paulina (Gdynia) zgłosiła się do pełnienia służby członka Komitetu – przedstawiła swoje 
kompetencje: abstynencja od ponad 6 miesięcy, praca na programie.

19 TAK, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ 
Podsumowanie: Paulina z Gdyni została członkiem Komitetu ds. Informacji Publicznej.

Do służby pomocniczej zgłosili się:
Alicja (Kraków) – odbieranie telefonów z infolinii Anonimowych Żarłoków
Józia (Bielsko)
Kuba (Lublin)
Adrian (Świnoujście)
Kinga (Warszawa)
Dorota (Warszawa)
Monika (Bydgoszcz)

Skarbnik



Kandydaci:
Marta (dotychczasowy Skarbnik) o przedłużenie służby na pół roku.
Ela (Mikoszewo) – Skarbnik wybrany na Zlocie w Tenczynie w 2014 roku, który miał podjąć 
się służby od tego Zlotu.

Służba Marty upływa z końcem maja 2015 roku, chętnie oddałaby ją komuś innemu, ale ze 
względu na sprawy związane z księgowością i konieczność złożenia wyjaśnień dotyczących 
Stowarzyszenia w Urzędzie Skarbowym w Warszawie, jest ona w stanie przedłużyć swoją 
służbę o pół roku. 

Ania (Warszawa) widzi, potrzebę obecności w Warszawie osoby, która zna się na sprawach 
podatkowych.
Maciek (Komitet ds. Statutu): czy to jest realne, żeby skarbnikiem była osoba spoza 
Warszawy?
Marta (Skarbnik) – służba Skarbnika w SKAŻ polega na przygotowaniu budżetu, zrobieniu 
sprawozdania, do tego potrzebne są informacje, które posiada skarbnik ze Stowarzyszenia. 
Problemem nie jest teraźniejszość, a jedynie kwestie nierozwiązane z przeszłości wiążące się z
ryzykiem ponoszenia kosztów z tytułu kar.

Edyta (Komitet ds. Informacji Publicznej) zwróciła uwagę, że w Stowarzyszeniu jest 
dwuosobowa reprezentacja, w związku z tym jest potrzeba dwóch osób, jeśli stowarzyszenie 
jest zarejestrowanie w Warszawie wymaga to fizycznej obecności. Zatem powstaje pytanie 
formalne: Czy skarbnik może być spoza Warszawy?

Pojawiło się pytanie czy osoby wybrane do Komitetów nabrały już prawa głosu?
Osoby, które zostały wybrane do Rady SKAŻ mogą głosować dopiero na następnym 
Zgromadzeniu. 

Marta (Skarbnik) - Skarbnik może wykonywać obowiązki poza Warszawą, ze względu na 
obecność Pocztexów, Poczty Polskiej itd., ale w aktualnym stanie wskazane byłoby, gdyby 
skarbnik był na miejscu w Warszawie.

Wniosek o wydłużenie służby Marty (Skarbnika), w celu rozwiązania zaniedbań biura 
księgowego.

19 TAK, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Podsumowanie: Służba Marty z Warszawy jako skarbnika została przedłużona do 
kolejnego zlotu. 

Sekretarz:
Aktualna Sekretarz (Beata) przedstawiła zakres swoich obowiązków i zachęciła do przyjęcia 
służby.
Kandydaci: 
Daina (Kraków) – po konsultacji ze sponsorem przedstawiła swoją gotowość do podjęcia 
służby i kompetencje – praca na programie, abstynencja.

18 TAK, 2 WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Podsumowanie: Daina z Krakowa została Sekretarzem Wspólnoty.

USTALONO 5-MINUTOWĄ PRZERWĘ
Ustanowiono kworum po przerwie: reprezentanci grup: 14, Rada SKAŻ: 6



Przewodniczący Rady SKAŻ
Kandydaci: brak
Przewodnicząca Matylda przedstawiła swoją funkcję i zachęciła do jej przyjęcia.
Podsumowanie: Nie wybrano Przewodniczącego Rady SKAŻ.

Komitet ds. Internetu
Kandydaci:
Irmina (Gdynia) - kompetencje: doświadczenie w służbie w Radzie SKAŻ, współpraca przy 
tworzeniu strony internetowej w tymczasowym Komitecie ds. tworzenia strony internetowej, 
praca na programie, abstynencja.

19 TAK, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Podsumowanie: Reaktywowano Komitet ds. Internetu, a jego Przewodniczącą została 
Irmina z Gdyni.

Do służba pomocniczej zgłosili się:
Dotka (Sochaczew) – odpowiadanie na maile
Dorota (Białystok)

W związku z aktywowaniem Komitetu ds. Internetu zrezygnowano z dyskusji nad treścią
wniosku części grupy roboczej (Ania, Irmina) ds. nowej strony www o powołanie Komitetu
ds. Internetu. 
Nie dyskutowano o zakresie działania Komitetu ds. Internetu odnośnie obsługi strony
internetowej AŻ, gdyż Irmina, jako wnioskodawca potwierdziła, że zna zakres swoich
obowiązków. 
Wniosek o zatrudnienie niezależnego administratora strony internetowej został automatycznie
odrzucony. 

Również w związku z tym, że została wybrana Przewodnicząca Komitetu ds. Internetu, 
Przewodnicząca Rady SKAŻ - Matylda wycofała swój wniosek o treści: „Czy Zgromadzanie 
wyraża zgodę na przedłużenie umowy z niezależnym administratorem strony WWW o dalsze 
pół roku, do następnego zlotu?”

Wniosek prywatny Irminy (Gdynia) o dofinansowanie 600,00 zł na rozwój strony 
internetowej
Kuba (Lublin): odnośnie dyskusji na temat wykupienia domen, zwracam uwagę, aby 
zabezpieczyć Wspólnotę przed powielaniem treści, które są naszą własnością - jest wiele 
domen.
Irmina (Gdynia): chodziło o najpopularniejsze domeny polskie.
Pojawiło się pytanie, czy mamy możliwości zastrzeżenia nazwy?
Irmina (Gdynia): kopiowanie treści naszej strony jest problemem zagrażającym niesieniu 
posłania przez naszą Wspólnotę.
Kasia (Łódź) zaapelowała o konsultację z R9 w celu zastrzeżenia nazwy.

Propozycja Matyldy (Przewodnicząca),  żeby podzielić kwotę.
Prośba Irminy (Gdynia), aby miała ustaloną bezpieczną kwotę na wydatki związane z 
rozwojem strony. 
Marta (Skarbnik): czy kwota 600,00 zł jest to realna kwota czy kwota z naddatkiem? 
Proponuje, żeby zabezpieczyć kwotę 1000,00 zł na czynności związane ze stroną, aby uniknąć
wcześniej zaistniałej sytuacji, że są różnice w budżecie, a realnymi potrzebami.



18 TAK, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 1 NIE
Podsumowanie: Kwota 1000,00 zł zostanie przeznaczona dla Komitetu ds. Internetu na  
rozwój strony internetowej. 

Czy zgromadzenie wyraża zgodę na zastrzeżenie nazwy?
Matylda (Przewodnicząca) zaproponowała, aby zajął się tym Komitet ds. Statutu.
Maciek (Komitet ds. Statutu) wyraził gotowość.

G. Wnioski z grup:

Grupa „Abakus” Łódź
Wniosek o ujednolicenie adresów mailowych i nadanie im końcówki org.pl, które jest 
rozszerzeniem dla organizacji, stowarzyszeń, instytucji charytatywnych i innych 
organizacji „non-profit”
Irmina (Gdynia) wypowiedziała się jako członek grupy roboczej ds. nowej strony www.: 
adresy z końcówką org.pl nie są dodatkowo płatne, jednak „-.org”są niewygodne w obsłudze.
Jeśli jakaś grupa chce założyć taką skrzynkę na własne potrzeby, może skontaktować się z 
Komitetem ds. Internetu, który ją założy. Komunikacja w obrębie skrzynek gmail jest bardzo 
wygodna i dobrze sprawdziła się przy okazji powstawania strony internetowej.

0 TAK, 7 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, 11 NIE 
Podsumowanie: Końcówki adresów e-mailowych członków Rady SKAŻ nie zostaną 
ujednolicone.  

Grupa „Abakus” Łódź
Wniosek o to, aby obrady Rady SKAŻ odbywały się przed lub po Zlocie (piątek lub 
niedziela).

Matylda (Przewodnicząca): nie, ale należy do przedyskutować w ramach Rady SKAŻ, jest to 
sygnał, żeby Rada SKAŻ była obecna wśród Wspólnoty.
Beata (Sekretarz): skoro mówi się, że służba to zdrowienie to, czemu podważa się jej 
znaczenie w kontekście zdrowienia na mitingu.
Kasia (Łódź): na poprzednich Zlotach, podczas, których brałam udział w mitingach, a nie 
obradach SKAŻ, brakowało mi wypowiedzi członków z długotrwałą abstynencją. 
Józia (Bielsko): nie, bo wtedy nie będę mogła reprezentować naszej grupy, poza tym kiedyś 
proponowano takie rozwiązanie, aby SKAŻ odbywał się poza Zlotem i ono się nie sprawdziło.
Ewelina (Poznań): nie, bo realnie jest to tylko rezygnacja z dwóch mitingów.
Kuba (Lublin) wyraża zaniepokojenie, że część reprezentantów nie przyjedzie, bo często 
osoby z danej grupy podróżują razem.
Ania (Warszawa): obrady SKAŻ podczas prób zmiany terminu miały miejsce w zupełnie 
innym terminie i miejscu, niż Zlot.

13 TAK, 2 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 5 NIE
Podsumowanie: Kolejne Zgromadzenia Rady SKAŻ będą odbywały się na Zlotach w 
piątki lub w niedziele. 

Grupa „Abakus” Łódź
Wniosek o to, żeby Przewodniczący Komitetów, Sekretarz, Przewodniczący, Skarbnik i 
Reprezentant przedstawiali się w czasie Zlotów i w skrócie opowiadali o swojej służbie.

Kasia (Łódź): członkowie AŻ nie wiedzą, czym zajmują się poszczególne Komitety, mówi się, 
że wszystko jest wszędzie tzn. w Karcie lub Informatorze, chodzi o to żeby osoby, które są w 



SKAŻu nie były bez twarzowe, tylko żeby każdy wiedział, kto kim jest, bo wtedy łatwiej się 
przełamać; aby zwracać uwagę na Tradycję 2.
Dorota (Komitet ds. 12 Tradycji): warsztaty organizowane przez Komitet ds. Tradycji, 
zaowocowały dużą ilością pytań; było duże zdziwienie, że można się z kimś konsultować w 
sprawie Tradycji. Przewodnicząca Komitetu, gdy objęła stanowisko wysłała maila do grup 
zachęcającego do komunikacji, ale nie spotkał się on z odzewem. Uzmysłowiło to wielu 
osobom o istnieniu praktycznego funkcjonowania Komitetu.
Bogusia (Warszawa) - pytanie: czy chodzi o reprezentantów grup?
Wyjaśniono, iż chodzi o Radę SKAŻ.
Ewelina (Poznań): przedstawianie się na mitingu to jest stawanie na piedestale, może 
wystarczy, że każdy może uczestniczyć w obradach SKAŻ, że zachęca się do przyjęcia służby?
Maciek (Komitet ds. Statutu): jak to praktycznie miałoby wyglądać?

14 TAK, 2 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 4 NIE 
Podsumowanie: Na kolejnych zlotach członkowie Rady SKAŻ będą się przedstawiali i 
krótko opowiadali o swojej służbie. 

Grupa „Pogoda” Gdynia:
Wniosek dot. dodruku „Dwanaście kroków i dwanaście tradycji Anonimowych 
Żarłoków” w formacie kieszonkowym (ok. 10x15cm).
Nie został wybrany Przewodniczący Komitetu ds. Literatury.

Podsumowanie: Wniosek został odrzucony.

Grupa „Wiślicka” Warszawa:
Wniosek w sprawie zmiany terminu obrad SKAŻ i ustalenie tych obrad w takim 
terminie, żeby uczestnicy obrad mogli w większym stopniu uczestniczyć w zlocie 
(mityngach itp.).
Wniosek dublujący wniosek Grupy „Abakus” z Łodzi, który przeszedł we wcześniejszym 
głosowaniu.

Edyta (Komitet Informacji Publicznej) wyraziła wątpliwość, kiedy dokładnie będzie odbywać
się Zgromadzenie SKAŻ.
Beata (Sekretarz): to leży w kompetencjach organizatorów Zlotu.

Podsumowanie: Wniosek został odrzucony.

H. Wnioski indywidualne:
    
Wnioski od Bożenny z Wrocławia przy wsparciu Grupy, „Przemiana":
Prosimy Komitet Informacji Publicznej o wystosowanie pisma do Wspólnoty AA w 
Polsce na poziomie kraju, wyjaśniającego stanowisko naszej Wspólnoty w sprawie 
tradycji VI, że mityngi AŻ nie mogą odbywać się przy imprezach organizowanych i 
sygnowanych przez Wspólnotę AA w Polsce.

Marzena (Sosnowiec): grupa z Sosnowca dostała zaproszenie i podjęła się prowadzenia 
takiego mitingu, co przegłosowano sumieniem grupy, nie mając świadomości, że coś takiego 
jest niezgodne z Tradycjami.
Ania (Warszawa): po co głosujemy taki wniosek?
Maria: każdy ma takie prawo, jako uczestnik Wspólnoty.
Dorota (Komitet ds. 12 Tradycji), Marta (Skarbnik): jest to prośba do Komitetu, a nie do 
SKAŻ.



Edyta (Komitet ds. Informacji Publicznej): to my, żarłocy zdecydowaliśmy, że będziemy 
gdzieś organizować miting, powinna iść informacja do grup, że to jest niezgodne z 
Tradycjami, a nie do AA.
Edyta (Komitet ds. Informacji Publicznej): dlaczego jedne wnioski są rozpatrywane zgodnie z
Regułą Robertsa, a niektóre nie?
Kuba (Lublin): czy sumienie SKAŻ może o tym zadecydować?
Matylda (Przewodnicząca) zapytała czy Komitet ds. Informacji Publicznej przyjął ten 
wniosek do wiadomości?
Ewa (wybrana, jako Przewodnicząca Komitetu ds. Informacji Publicznej) odpowiedziała 
twierdząco.

11 TAK, 6 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 3 NIE 
Podsumowanie: Komitet ds. Informacji Publicznej wystosuje pismo do Wspólnoty AA.

Wnioski od Bożenny z Wrocławia przy wsparciu Grupy ,,Przemiana":
Prosimy Komitet 12 Tradycji o pismo do grup AŻ w Polsce w sprawie nie 
organizowania mityngów AŻ na imprezach innych wspólnot 12 krokowych, z 
podkreśleniem stanowiska Rady SKAŻ. 
Wniosku nie poddano głosowaniu.

Podsumowanie: Komitet ds. 12 Tradycji wystosuje taką wiadomość do wszystkich grup 
AŻ w Polsce. 

Wniosek Matyldy z Wrocławia
Prośba do Komitetu ds. Literatury o przegląd treści Karty Zgromadzenia pod kątem 
błędów ortograficznych i literówek.
Nie został wybrany Przewodniczący Komitetu ds. Literatury.
Maciej - Przewodniczący Komitetu ds. Statutu - podjął się poprawienia błędów w Karcie 
Zgromadzenia.

Podsumowanie: Literówki i błędy zostaną poprawione przez Maćka - Przewodniczącego
Komitetu ds. Statutu.

Wniosek Marty (Skarbnik)
O stworzenie zasad dotyczących ustalania budżetu. Czy budżet jest ścisły czy może być 
elastyczny? Uszczegółowienie zasad tworzenia budżetu.
Matylda (Przewodnicząca) zaproponowała, by uszczegółowieniem budżetu zająć się na 
kolejnym Zlocie AŻ.

19 TAK, 0 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 0 NIE 
Podsumowanie: Kwestia uszczegółowienia budżetu zostanie poruszona na kolejnym 
Zlocie AŻ w Poznaniu. 

I. Wnioski osobiste:

Irmina (Gdynia)
Wniosek do Rady SKAŻ o wypłacenie kwoty podatku dochodowego, która to kwota nie 
została uwzględniona w zapłacie za pracę programistki oraz graficzki.
Marta (Skarbnik): wcześniej podano kwoty netto - to, co możemy zrobić to zmiana umów na 
umowy zlecenie i zaoferować 300 zł .

Podsumowanie: Wniosek został wycofany przez wnioskodawcę.



Irmina (Gdynia)
Wniosek o wypłacenia wyrównania wynagrodzenia za pracę przy stronie internetowej 
oraz zakup zdjęć z Banku Zdjęć w łącznej kwocie 423,00 zł.

19 TAK, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 0 NIE
Podsumowanie: Wyrównanie w kwocie 423,00 zł zostanie wypłacone Irminie z Gdyni.

Przewodniczący tymczasowego Komitetu ds. dodruku 
Kandydaci: Ania (Warszawa): niejasność odnośnie kryteriów abstynencji.
Maciek (Komitet ds. Statutu): w Karcie wymagany czas abstynencji jest sugerowany.

Podsumowanie: Ania z Warszawy została przewodniczącą Tymczasowego Komitetu ds. 
Dodruku.

9. Wolne wnioski: 
Brak

10. Zgromadzenie SKAŻ zakończono modlitwą o pogodę ducha.

Sprawozdanie sporządziły:
Protokolant Ewa

Protokolant Paulina
Sekretarz Daina


