
Sprawozdanie ze Zgromadzenia Służb Grup AŻ – Poznań 

16 października 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. Przedstawiciele i członkowie komitetów przedstawili się, podając swoje 

funkcje. 

3. Powołanie protokolanta: Paulina z Gdyni 

4. Odczytano proponowany porządek obrad Zgromadzenia  

- Powołanie komisji skrutacyjnej 

- Ustalenie kworum 

- Ustalenie prowadzącego Zgromadzenia SKAŻ 

- Głosowanie nad wnioskami 

- Dopisano następujące podpunkty: 

a) wniosek Marty z Krakowa o dyskusję, aby obowiązywały kryterium warunkujące wybór na 

przedstawiciela grupy – praca na Programie oraz stały kontakt ze sponsorem.  

b) wniosek grupy ze Świnoujścia o dodanie słów przed modlitwą o Pogodę Ducha 

c) wniosek grupy „Nadzieja” z Wrocławia o zbieranie świadectw żarłoków do utworzenia 

literatury lokalnej 

d) wniosek Ani – Przewodniczącej Tymczasowego Komitetu ds. Dodruków, o zwrot kosztów 

dojazdu prywatnym samochodem, celem przywiezienia literatury AŻ na Zlot w Poznaniu 

- Wolne wnioski 

- Zakończenie Zgromadzenia SKAŻ modlitwą o Pogodę Ducha 

 
Porządek obrad został przyjęty JEDNOGŁOŚNIE na TAK 

 

5. Wybrano prowadzącego Zgromadzenie: Maciej – Przewodniczący Komitetu ds. 

Statutu. Kandydatura została przyjęta JEDNOGŁOŚNIE na TAK 

6. Wybrano osoby do liczenia głosów: Ela z Mikoszewa i Agata z Wrocławia 

Kandydatury zostały przyjęte JEDNOGŁOŚNIE na TAK 

7. Powołano Komisję skrutacyjną: Daina Sekretarz, Irmina Przewodnicząca Komitetu 

ds. Internetu, Natalia z Rumii 

Kandydatury zostały przyjęte JEDNOGŁOŚNIE na TAK + sekretarz 

8. Wyliczono kworum: obecni przedstawiciele grup: 14, członkowie Rady SKAŻ 8 – 

łącznie liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 22. 

9. Przewodniczący przeczytał zasady dotyczące podejmowania decyzji 

przez Radę SKAŻ  - bezwzględna większość głosów wyniosła 12. 

10. Odczytano wnioski: 
 

A.  Wniosek  do ewentualnego zgłoszenia przez osobę wybraną do prowadzenia 

Zgromadzenia - o przeprowadzenie obrad zgodnie z Regułą Robertsa przy koniecznej 

argumentacji: 3 głosy za, 3 głosy przeciw. 

 



Głosowanie: 22 TAK 

Podsumowanie: Reguła Robertsa została przyjęta.  

 

B. Wniosek do ewentualnego zgłoszenia przez osobę wybraną do prowadzenia 

Zgromadzenia - o nieodczytywanie sprawozdań z grup, które nadesłały sprawozdania 

pisemnie. 

Głosowanie: 21 TAK, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ 

Podsumowanie: Sprawozdania nie będą odczytywane. 

 

C. Wnioski dotyczące zmian w Karcie Zgromadzenia 

 

1) Propozycja zmian Karty SKAŻ związana z ograniczeniem członkostwa w 

Stowarzyszeniu do osób pełniących aktualnie służbę w radzie SKAŻ  

Wnioskodawca uważa, że zapis w Karcie Zgromadzenia powoduje, iż brakuje osób do 

pełnienia służby w Stowarzyszeniu, ponieważ aby stowarzyszenie mogło funkcjonować 

potrzebna jest liczba minimum 15 członków, a zapis w Karcie mówiący o tym, iż członkowie 

Stowarzyszenia muszę być jednocześnie członkami rady SKAŻ, paraliżuje działanie 

Stowarzyszenia. 

Zmiany w Karcie mają polegać na tym, aby w Stowarzyszeniu mogli być także Ci, którzy nie 

są już w Radzie SKAŻ; zaznaczając, że zawsze większą część w Stowarzyszeniu będę 

stanowili aktualni członkowie Rady SKAŻ, ponieważ Stowarzyszenie ma pełnić rolę służebną 

wobec Zgromadzenia. 

 

Głosowanie: 20 TAK, 2 WSTRZYMUJĄCE SIĘ 

Podsumowanie: Zmiany w Karcie zostaną wprowadzone. 

2) Wniosek o wprowadzenie zmian do Karty Zgromadzenia 

Ich celem jest usunięcie luki dotyczącej sytuacji (jaka np. zaistniała obecnie), gdy służba 

Przewodniczącego Rady SKAŻ nie jest obsadzona. Dzięki wprowadzonym zmian nie będzie 

wątpliwości, kto w takim przypadku prowadzi zgromadzenie SKAŻ i w jaki sposób jest wybierany. 

Pkt VII 

2. f) Na podstawie tych wniosków Przewodniczący Rady SKAŻ, a w przypadku nie obsadzenia 

tej służby – Sekretarz, przygotowuje zakres tematyki Zgromadzenia zawierający ważne 

kwestie, które będą dyskutowane i poddawane głosowaniu.  

Pkt VII 

2. a) Zgromadzenie SKAŻ otwiera Przewodniczący Rady SKAŻ lub, w przypadku jego 

nieobecności, wyznaczona przez niego spośród Rady SKAŻ osoba go zastępująca. W 

przypadku nie obsadzenia służby Przewodniczącego Rady SKAŻ, Zgromadzenie SKAŻ 

otwiera Sekretarz, a prowadzi je osoba wybrana spośród Rady SKAŻ przez Zgromadzenie 

SKAŻ zgodnie z pkt c) poniżej. 

 

Głosowanie: 22 TAK 

Podsumowanie: Zmiany w Karcie zostaną wprowadzone 

 



3) Maciej (Przewodniczący Komitetu ds. Statutu) przedstawił wynik swoich dociekań 

odnośnie Ochrony Prawnej Znaku Anonimowych Żarłoków: 

Jest kilka metod zastrzeżenie nazwy AŻ, jednak żadna z tych metod nie zapewnia tego, czego 

chcieliśmy – niemożliwe jest całkowite zastrzeżenie nazwy, aby nikt nie mógł jej używać; 

sposoby dające takie prawo związane są z działalnością gospodarczą, że żadne działania, 

jakie moglibyśmy podjąć nie przyniosą oczekiwanego efektu, rekomenduję, aby nie 

podejmować kroków prawnych  

Padło pytanie o koszt ochrony nazwy AŻ oraz dlaczego nazwa miałaby być chroniona. 

Odpowiedzi udzieliła Ewa, Przewodnicząca Komitetu ds. Informacji Publicznej: chcieliśmy 

móc zastrzegać nazwy, aby nie podszywano się pod AŻ, oraz aby usunąć konta na Facebooku, 

które zostały utworzone niezgodnie z Tradycjami, bowiem łamały zasadę anonimowości, konta 

udało się usunąć bez zastrzegania nazwy;  

Padło pytanie odnośnie rozszerzenia nazwy Stowarzyszenia 

Maciej, Przewodniczący Komitetu ds. Statutu: byłaby tylko pozorna zmiana, nie dająca nam 

ochrony 

Irmina, Przewodnicząca Komitetu ds. Internetu: zastrzeganie nazwy wzięło się dlatego, że 

ktoś wykupił domenę i podszywał się pod AŻ. Komitet ds. Internetu wykupił najpopularniejsze 

domeny, aby ustrzec się przed kopiowaniem treści stron. 

 

Podsumowanie: dyskusja miała charakter informacyjny. 

 

D. Wnioski ogólne dotyczące Wspólnoty: 
 

1. Wniosek Sekretarza (zastępującego Przewodniczącego Zgromadzenia w obowiązkach 

przedzlotowych) o wybranie miejsca i terminu następnego Zlotu 

Kasia, Przewodnicząca Komitetu ds. Niesienia Posłania, Łódź: Na zeszłym zlocie Łódź 

zgłosiła się jako chętna do organizacji zlotu, jednak sytuacja w naszej grupie uległa zmianie, 

tylko dwie osoby mogłyby zorganizować zlot i byłoby to dla nas kompulsywne.  

Dorota, Przewodnicząca Komitetu ds. 12 tradycji, Białystok: Myśleliśmy o wiośnie 2017, 

nasza grupa jest chętna do organizacji zlotu, ale gdyby nikt się nie zgłosił, to nasza grupa 

mogłaby podjąć się organizacji zlotu w maju 2016, ale czy wspólnota AŻ, byłaby gotowa na 

Białystok? 

Daina, Sekretarz: Sekretarz: wystosuje wiadomość go grup czy się decydują, w przypadku 

braku decyzji prześle informację do grupy białostockiej 

Lucyna, Warszawa: Inne wspólnoty organizują zlot cyklicznie w tym samym miejscu, i to się 

bardzo dobrze sprawdza 

Maciej: Czy Zgromadzenie jest za podjęcie przez SKAŻ decyzji online na temat miejsca 

najbliższego zlotu? 

 

Głosowanie: 22 TAK 

Podsumowanie: Miejsce kolejnego Zlotu zostanie wybrane przez Radę SKAŻ w 

głosowaniu online. 

 

2) Wniosek: O zajęcie stanowiska w sprawie organizowania mityngów informacyjnych 

w ramach Komitetu ds. Informacji Publicznej na Zlotach innych Wspólnot 

Ewa, Przewodnicząca KIP, wnioskodawca: Zgromadzenie kilka zlotów temu zadecydowało, 

aby nie organizować mityngów AŻ na zlotach innych wspólnot, aby nie być kojarzonym z 

konkretną Religą. Docierały do mnie głosy, że brak we Wspólnocie jedności w tej kwestii. 



Mityngi informacyjne sprawdzają się świetnie na zlotach innych wspólnot; docierać do 

innych jest trudno; Na dziś Komitet Informacji Publicznej ma zasoby ludzkie, aby 

organizować takie mityngi; Region 9 mówi, że jeśli podkreślamy, że jesteśmy niezależni od 

AA, to mityng informacyjny nie jest niezgodny z tradycjami; mityng informacyjny jest 

spikerkami osób, które dzielą się pracą na programie, organizowany przez służby krajowe. 

Przewodniczący zawnioskował o włączenie w tej części dyskusji wniosku grupy 

wrocławskiej o rozmowę, czy jest potrzeba organizowania takich mityngów 

 

Ewa, KIP: należy zobaczyć, czy to przyciąga, dopóki się na tego nie sprawdzi, to jest 

gdybanie. Wniosek grupy z Wrocławia jest osobnym wnioskiem. 

Daina: popieram wnioskodawcę, ponieważ odbyła się internetowa dyskusja Rady SKAŻ o 

rozgraniczenie mityngów informacyjnych od zwykłych mityngów; do mnie napływają 

informacje od różnych członków wspólnoty, iż mityngi informacyjne odbywają się pomimo 

tego, że SKAŻ nie był za nimi, więc moim zdaniem jest potrzeba ich organizowania 

Krzysiek, Sosnowiec: będąc na mityngach AA mówię o AŻ i mówię kim się jestem, jestem za 

niesieniem posłania 

Marta: należę do innej wspólnoty, gdzie są organizowane mityngi w formie warsztatowej i to 

są bardzo fajny mityng; bardzo dobrze odbieram mityngi informacyjne; w podstawie jest 12 

kroków, dzieli nas tylko pierwsza część pierwszego kroku; głosując przeciw mityngom 

informacyjna, strzelamy sobie w kolano; jeśli mamy dotrzeć do chorej osoby, jestem za tym. 

Lucyna, Warszawa: nie rozumiem wniosku i potrzebie organizowania; byłam na zlocie innej 

wspólnoty i to był mityngi informacyjny, wypowiadały się osoby z AŻ nie z sali, dowiedziałam 

się konkretnych informacji np. co to jest abstynencja; jestem za, aby takie mityngi były 

przygotowywane, aby osoby mówiące na takich mitingach pracowały na korkach. 

Kasia, Komitet ds. Niesienia Posłania: mam wrażenie, że próbujemy wymyślić koło od nowa i 

ustalić zasady, które już istnieją; 

Ania, Komitet ds. Kolportażu: Sprzedawanie literatury na wydarzeniach poza AZ byłoby 

problematyczne, ze względu na to, że każdemu musielibyśmy wydać paragon, a nie mamy 

takiej możliwości 

Dorota, Komitet ds. 12 Tradycji: tamta decyzja, aby mityngi AŻ nie odbywały się przy zlotach 

innych wspólnot była podyktowana przestrzeganiem 5 tradycji - mamy nieść posłanie o 12 

krokach, a nie o tym, że jestem i żrę; dobrze przygotowany mityng informacyjny nie łamie 

żadnych tradycji; jest dobrym rozwiązaniem, tylko źle przygotowywany mityng informacyjny 

łamie tradycje. 

Pomiędzy Przewodniczącym a przedstawicielem grupy wrocławskiej nastąpiła wymiana zdań 

odnośnie przedstawionego przez grupę wniosku o dyskusję nad potrzebą organizowania 

mityngów informacyjnych na zlotach innych wspólnot – przedstawiciel grupy zgodził się 

wycofać wniosek, gdyż  Zgromadzenie nie dostrzegło potrzeby jego głosowania.   

 

Głosowanie: 22 TAK 

 

Przewodniczący pyta wnioskodawcę Ewę (Łódź, przewodnicząca Komitetu ds. Informacji 

Publicznej) czy chce zgłosić wniosek o organizowanie mityngów informacyjnych. Ewa 

zgłasza wniosek. 

 

Głosowanie: czy zgromadzenie zgadza się na zmianę porządku obrad i dodanie powyższego 

wniosku: 22 TAK 

Głosowanie nad właściwym wnioskiem: Czy zgromadzenie zgadza się na organizowanie 



mityngów informacyjnych: 22 TAK 

Podsumowanie: Mityngi informacyjne będą organizowane przez wspólnotę AŻ przy 

pomocy Komitetu ds. Informacji Publicznej. 

 

E. Wnioski personalne:  

1) Wybory i głosowanie na wakaty w Radzie SKAŻ 

Nastąpiło odczytanie wolnych wakatów w służbach krajowych wraz z przedstawieniem 

kompetencji, jakie powinni mieć kandydaci do objęcia danych służb. 

 

1. Przewodniczący Rady SKAŻ: Przewodniczący zgromadzenia odczytał obowiązki 

Przewodniczącego SKAŻ oraz kompetencje kandydata. 

 

Nie zgłosił się nikt chętny. 

Podsumowanie: Służba nie została obsadzona 

 

2. Przewodniczący Komitetu ds. Literatury: odczytano kompetencje i obowiązki. 

 

Zmieniło się kworum: 23 osoby (większość bezwzględna 12) 

 

Ania, Przewodnicząca Komitetu ds. Kolportażu, zachęcała do zaangażowania się w tę służbę. 

Ewa, Przewodnicząca Komitetu ds. Informacji Publicznej, zobowiązała się do skanowania 

literatury anglojęzycznej. 

 

Wybór kandydata został odroczony na czas po przerwie obiadowej. 

 

3. Reprezentant AŻ – świat: odczytano kompetencji kwalifikacji związanych z objęciem 

służby. 

 

Padło pytanie: Czy ta służba wchodzi w kompetencje Komitetu ds. kontaktów ze światowym 

AŻ? 

Prowadzący: Nie, ta służba to osobne stanowisko. Tę służbę również odkładamy na „po 

przerwie”, ale zachęcam do podjęcia się jej, gdyż bardzo dużo tracimy, jako wspólnota. 

 

Ewa i Marzena poinformowały, że będą na zlocie Regionu 9 i przekażą zdobyte tam 

informacje, zaznaczając, iż nie będą pełniły służby reprezentanta. 

Podsumowanie: Służba nie została obsadzona 

 

4. Komitet ds. Internetu: Członkowie zwykli i służba pomocnicza Komitetu ds. 

Internetu: 

- junior administrator (aktualizujący newsy i mityngi na stronie www; w razie potrzeby 

możliwe jest szkolenie z obsługi wordpressa) 

- potrzebna 1 lub 2 osoby do rotacyjnej obsługi skrzynki info@anonimowizarlocy.org 

 

Przewodniczący Komitetu objaśnił pracę w komitecie, osoba obsługująca skrzynkę mailową 

przekonywała, że ta służba pomaga w zdrowieniu.  

 

mailto:info@anonimowizarlocy.org


Irmina: przygotowałam instrukcje jak to robić, więc osoba nie jest pozostawiona sama sobie; 

jeśli chodzi o administratora – umiejętność obsługi word pressa, sama służba nie wymaga 

wiele, mogę przeszkolić kandydata. 

Maciej: ważne, aby osoby spoza Rady SKAŻ zgłaszały się do pełnienia służby 

 

Ela z Warszawy zgłosiła się do administrowania strony, spełniała warunki do objęcia służby. 

 

Głosowanie: 21 TAK 

Podsumowanie: Ela z Warszawy została członkiem Komitetu ds. Internetu 

 

PRZERWA OBIADOWA 

 
Po powrocie z przerwy liczba członków Zgromadzenia wynosiła 21 osób - 8 członków 

Rady SKAŻ i 13 Reprezentantów Grup. Większość bezwzględna wynosiła 12. 

Zgłosiła się osoba chętna  do objęcia służby Przewodniczącego Komitetu ds. Literatury – 

Monika z Białegostoku - spełniała warunki do objęcia służby.  

 

Głosowanie niejawne: 21 TAK 

Podsumowanie: Monika z Białegostoku została Przewodniczącą Komitetu ds. Literatury 

5. Członkowie zwykli i służba pomocnicza Komitetu ds. Niesienia Posłania (obsługa 

skrzynek mailowych, pomoc przy redakcji newslettera, pomoc przy tworzeniu projektu 

biuletynu, pomoc przy tworzeniu i tłumaczeniu literatury lokalnej) 

Kasia, Przewodnicząca Komitetu zachęcała do podjęcia się służby, gdyż jest ona żywym 

niesieniem posłania. 

Podsumowanie: Służba nie została obsadzona 

6. Członkowie zwykli i służba pomocnicza w Komitecie ds. Informacji Publicznej 

(tworzenie projektów do wykorzystania na poziomie lokalnym przez grupy, nawiązywanie 

kontaktów z mediami i profesjonalistami w celu promowania wiedzy o istnieniu naszej 

Wspólnoty, tłumaczenie literatury KIP, mityngi informacyjne itp.) 

Ewa, Przewodnicząca Komitetu ds. Informacji Publicznej zachęca do przystąpienia do służby 

w komitecie. 

Nikt się nie zgłosił 

Podsumowanie: Służba nie została obsadzona 
 

7. Przewodniczący Komitetu ds. Kolportażu: odczytano zakres obowiązków i kwalifikacji. 

 

Padła sugestia, aby do przeczytanego zakresu obowiązków dodać, iż przewodniczący 

obsługuje sklep internetowy. 

 

Swoją kandydaturę przedstawiła Ania z Warszawy: chciałabym zajmować się kolportażem i 



przekształcić go w sklep internetowy, jednak nie mam ku temu kompetencji; jest druga osoba, 

które zdeklarowała się pomóc, cały czas trzeba na bieżąco pracować; 

W AŻ jestem od 9 lat, abstynencję mam od stycznia, byłam członkiem komitetu ds. kolportażu. 

 

Karolina, Warszawa: Ania jest osobą, na której zawsze można polegać. 

 

Głosowanie niejawne: 21 TAK 

Podsumowanie: Ania z Warszawy została członkiem Przewodniczącą Komitetu ds. 

Kolportażu 

 

Lucyna: Dobrze byłoby dopisać, że w kompetencjach komitetu ds. kolportażu jest 

prowadzenie sklepu internetowego 

 

Przewodniczący Zgromadzenia: w opisie kompetencji komitetu znajdują się zapisy odnośnie 

komitetów 

 

Ewa, KIP: Przypominam o haśle „nie komplikuj” 

 

Zmieniła się liczba kworum: 22 osoby (większość bezwzględna 12) 

 

8. Skarbnik  

Marta, pełniącą dotychczas służbę skarbnika, opisuje swoje doświadczenia: skarbnik razem z  

zastępcą i prezesem i stowarzyszenia ma dostęp do konta, nie ma samowoli w tej kwestii, 

robimy przelewy, korzystamy z biura rachunkowego, wyśnienia z US, kontakty z KRS, wnioski 

do KRSu, robienie sprawozdań, zestawień i przygotowywanie planów budżetowych. 

 

Zgłosiła się chętna osoba do objęcia stanowiska skarbnika Ela z Mikoszewa, która spełniała 

wymagania do objęcia służby.  

 

Głosowanie niejawne: 20 TAK 

Podsumowanie: Ela z Mikoszewa została Skarbnikiem 

 

Maciej, Przewodniczący Komitetu ds. Statutu oraz przewodniczący Zgromadzenia: 

chciałabym dodać, że na wiosnę kończy się moja służba w Komitecie ds. Statutu, zachęcam do 

rozważania podjęcia służby. 

 

2) Wniosek o stworzenie oficjalnego newslettera AŻ 

Wnioskodawca, Irmina, Komitet ds. Internetu: Porozumiewanie się między SKAŻem a 

wspólnotą polega na rozsyłanie maili, newsletter jest formą komunikacji kiedy odbiorca prosi 

o informacje; nie chodzi o stworzenie LIFLINE ani biuletynu, ale chodzi o stworzenie 

sposobu przekazu informacji technicznej, powstanie newslettera nie zagraża powstaniu 

biletynowi, członkowie innych komitetów mogą się dołączać do tworzenia treści zawartych w 

newsletterze, częstotliwość wydawania newslettera to, szacując- raz na trzy miesiące, lub w 

razie potrzeby; pierwsze newslettery powstałyby przy pomocy informatyczki, reszta już byłaby 

wykonywana przez nas, kiedy sami opanujemy ich techniczne wykonywanie. 

Marta: czy tylko Komitet mógłyby zamieszczać informacje w newsletterze, czy grupy też? 

Agata, Wrocław: dla mnie kontakt internetowy to suchy kontakt, podstawowe informacje są 

na stronie do odczytania. 

Kasia: jeśli kontakt internetowy jest pseudo kontaktem, to nie byłabym we wspólnocie, 

ponieważ z moją sponsorką kontaktuję się głównie mailowo i przez skype;  przy niesieniu 



posłania nie należy wybrzydzać, newslettery to nie tylko suche informacje, ale także treści 

aktywizujące, mogą być ogłoszenia od grup (odpowiedź na pytanie Marty); nie każdy wejdzie 

na stronie, a newsletter przychodzi na skrzynkę mailową. 

Ewa: wydarzają się ciekawe rzeczy, powstają nowe materiały. Jak się wysyła nowe materiały 

na skrzynki mailowe grup, to nie zawsze docierają do grupy, informowanie przez newsletter 

daje możliwość poinformowania nie tylko przedstawiciela, ale także każdego członka 

wspólnoty. 

Irmina: strona internetowa jest dla nowicjuszy, newsletter byłby dedykowaną informacją o 

wiele bardziej szczegółową, znalazłyby się tam informacje, które nie mogą być na stronie, 

ponieważ generują spam; rozszerzona informacje życia wewnątrz wspólnoty. 

Maciej: Należy dodać, że stworzenie nweslettera pociąga koszty, 280 złotych. 

Lucyna: na zlocie innej wspólnoty proponowano, żeby ktoś przygotowywał maile rozsyłane 

do grup, niekoniecznie newslettery, za darmo, nie generując kosztów 

Kasia: pieniądze nie powinny leżeć na koncie, AŻ zakłada obrót gotówką, nie wiem, jakie są 

nasze finanse, czy taki wydatek je nadwyręża? 

Marta: 280 złotych nie jest kosztem obciążającym wspólnotę. 

Irmina: mamy środki i jest przestrzeń i proponuję iść z duchem czasu, tworzenie tradycyjnej 

listy jest czasochłonne, newsletter obsługuje maszyna. 

 

Głosowanie: 19 TAK, 3 WSTRZYMUJĄCE SIĘ 

Podsumowanie: Powstanie newsletter AŻ 

 

3) Wniosek o sfinansowanie newslettera AŻ 

Wnioskodawca (Irmina, Przewodnicząca Komitetu ds. Internetu) objaśnia zasady 

finansowania newslettera: 

-   aplikacja zainstalowana na stronie: 50 zł netto 

- mechanizm, zainstalowany na stronie, pozwalający zapisać się użytkownikom do 

subskrybowania: 50 zł netto 

-   podstawowy szablon: 100 zł brutto 

-   złożenie 2 wydań: 20 zł brutto każde wydanie 

Przewodniczący: Czy jeśli nauczymy się sami wydawać newsletter, koszty nie będę 

generowane? 

Irmina: nie, nie będą. 

 

Głosowanie: 21 TAK, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ 

Podsumowanie: Przegłosowany w poprzednim wniosku Newsletter AŻ zostanie 

sfinansowany przez Wspólnotę 

 

4) Wniosek o sfinansowanie wyprodukowania 300 znaczków z logiem OA POLSKA 

Irmina: Celem wyprodukowania znaczków byłoby pójście w stronę światowego AŻ i 

zarabianie na gadżetach;  

Znaczek został pokazany członkom Zgromadzenia 

Padła wątpliwość co do podpisu pod znaczkiem; odpowiedziała na nią Ewa, informując, że w 

przyszłości można różnicować gadżety, ale na taki podpis uzyskaliśmy zgodę z biura służb 

światowych; 

Agata, Wrocław: jaki jest cel wydawania znaczków? 

Irmina: Znaczki były dostępne na zlocie w Mikoszewie i był na nie popyt; 

Kasia: Dla każdego taki znaczek można znaczy coś innego; niesienie posłania, przypomnienie 

o przynależności. 

 



GŁOSOWANIE: 18 TAK, 4 WSTRZYMUJĄCE SIĘ 

Podsumowanie: 300 znaczków z logiem OA POLSKA zostanie sfinansowanych przez 

Wspólnotę 

 

Zmieniło się kworum: 21 osoby (większość bezwzględna 11) 

 

5) Wniosek o dyskusję o potrzebie tworzenia aplikacji mobilnej AŻ 

Irmina: Potrzeba stworzenia aplikacji wypłynęła od żarłoków, jest potrzeba, aby mieć dostęp 

do AŻ w telefonie. Czy my, jako wspólnota, widzimy taką potrzebę? Aplikacja byłaby dostępna 

za opłatą, miałaby formę kieszonkowego AŻ; zawierałaby rozważania na każdy dzień, notes z 

możliwością wpisania planu jedzenia i planów działania. Wadą takiej aplikacji może być duży 

koszt jej stworzenia oraz dostępność tylko na telefony i tablety, zaletą jest mobilność. 

Daina: sama szukałam takiej aplikacji w Internecie, znalazłam wersję anglojęzyczną, często 

nie mam czasu czytać medytacji, dzięki temu mogłabym przeczytają ją bez dostępu do 

literatury; byłabym zainteresowana kosztami stworzenia takiej aplikacji. 

Ela: bardzo mi się podoba, uważam, że to przyszłościowy pomysł, kiedyś na dawnej stronie 

AŻ umieszczano pirackie medytacje i korzystałam z nich, pokolenie XYZ korzysta z urządzeń 

mobilnych. 

Marzena: moja choroba jest chorobą izolacji, czy telefon nam tego nie pogłębi? Zdrowieję 

przez kontakt bezpośredni, cierpiałam, kiedy pisałam jedno do kogoś, a robiłam co innego. 

Lucyna: jestem głosem na nie; niesienie posłania jest osobiste, obawiam się, że taka 

aplikacja byłaby straceniem ducha poprzez technikę, telefon nie zmusiłby mnie to tego, aby 

zdrowieć. 

Ania: podobnie można powiedzieć o literaturze – podobnie jak smartfon- zdrowienie dzięki 

literaturze, ktoś może użyć literatury do izolowania się, czy to znaczy, że mamy jej nie 

wydawać? Nie jesteśmy odpowiedzialni za to, jak narzędzia będą wykorzystywane. 

Ewa: kiedyś dzwonił żarłok i nie odbierałam, bo nie chciało mi się z nim rozmawiać; 

Kasia: smartfon to mój szwajcarski scyzoryk, mam w nim wszystko; narzędzia są neutralne, ja 

ich mogę użyć dobrze albo źle, narzędzia nie mają mi dać abstynencji, nie wszystko musi być 

dla wszystkich; 

Ela: aplikacja nie jest zagrożeniem, raczej rozszerzam zakres dotarcia 

 

Głosowanie: 18 TAK, 3 WSTRZYMUJĄCE SIĘ 

Podsumowanie: Zgromadzenie widzi potrzebę stworzenia aplikacji mobilnej – prace nad 

nią mogą rozpocząć się dopiero, gdy zostanie złożony wniosek o stworzenie aplikacji 

mobilnej i będzie przegłosowany przez Zgromadzenie 

 

6) Wniosek Komitetu do spraw Literatury o zgodę na sprzedaż literatury AŻ w formie 

elektronicznej książki –ebook (formaty epub, mobi i pdf) w sklepie internetowym 

wspólnoty. 

 

Autor wniosku jest nieobecny, wniosek przedstawia prowadzący Zgromadzenie: 

Maciej: Dotarcie do większej ilości żarłoków; służby światowe prowadzą sprzedaż literatury 

elektronicznej, nas nic nie kosztuje stworzenie e-booków, oraz ich wysyłka. Większość prac w 

tym zakresie została wykonana przez komitety „w ciemno”. 

Ewa: widziałam książki, byłam pod wrażeniem tego, co się wydarzyło; to, co zrobił Kuba jest 

dużym krokiem milowym, na światowym AŻ można sobie kupić książki w pdfie. 

Ania: zgadzam się z wnioskami Kuby, ale pracy jest dużo: trzeba zrobić korektę ostatecznej 

książki, jako kolporter mówię, że należałoby się zastanowić nad kimś, kto przyjmowałby 

reklamacje, jeśli komuś nie będę otwierały się pliki; 



Żarłok: piractwo, brak wpływów z litaratury, pdf na chomiku 

Lucyna: skorzystałabym z ebooka, bo nie dźwigałabym książek 

Wiktor: książki elektroniczne są alternatywą, nie wypierają sprzedaży książek 

Marta: za granicą jest dostęp do książek elektronicznych; 

Maciej objaśnił kwestię zabezpieczenia literatury zawartą we wniosku o niezabezpieczeniu 

literatury: pdf zahasłowany - darmowe, zabezpieczanie znakiem wodnym - płatne; w świecie 

książek elektronicznych nie ma możliwości zabezpieczyć się przed piractwem, bazujemy na 

uczciwości w AŻ, zabezpieczenia są raczej psychologiczne; 

Marta: byłabym za tym, aby w książce było informacja, by nie kopiować tekstu 

Ewa: na mityng przyszedł żarłok, który miał skopiowaną literaturę, mimo, iż na książkach jest 

informacja o niekopiowaniu. 

 

Głosowanie: 21 TAK 

Podsumowanie: Literatura AŻ będzie wydawana w formie elektronicznych książek - 

ebook 

 

Zmieniono w trakcie obrad kolejność głosowania –  przy okazji dyskusji o zgodę na sprzedaż 

literatury AŻ w formie elektronicznej głosowano nad niezabezpieczaniem literatury znakiem 

wodnym ani DRM. 

 

7) Wniosek Komitetu ds. Literatury o zgodę, aby nie zabezpieczać przed nielegalnym 

kopiowaniem i rozpowszechnianiem ebooków.  
 

Głosowanie: 18 TAK, 2 WSTRZYMUJĄCE SIĘ, 1 NIE 

Podsumowanie: Literatura AŻ w formie elektronicznych książek nie będzie 

zabezpieczana przed nielegalnym kopiowaniem 

8) Wniosek Komitetu do spraw Literatury o zgodę na ustalenie cen ebooków sklepie 

internetowym wspólnoty po cenach 70% wartości pozycji drukowane 

Z powodu nieobecności wnioskodawcy, przewodniczący przedstawia wniosek. 

 

Ewa: Ile kosztuje wyprodukowanie książki? 

Ania: Np. Rozważania – 10 złotych 

Lucyna: jeżeli światowe AŻ proponuje 70%, byłabym za tym, aby przy tym pozostać 

 

Głosowanie: 19 TAK, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 1 NIE 

Podsumowanie: Literatura AŻ w formie elektronicznych książek będzie kosztowała ok. 

70% wartości pozycji drukowanej 

 

9) Wniosek Komitetu ds. Kolportażu o zatrudnienie pracownika, który poprowadzi 

sklep internetowy 

Wnioskodawca: służba jest zbyt obciążająca, aby powierzyć ją służebnym 

Lucyna: jest coraz więcej pracy, warto byłoby pomyśleć o siedzibie dla wspólnoty, aby nie 

łamać tradycji, wbrew tradycjom, kiedy grupy narażają osoby pełniące służbę na 

zobowiązanie, czuje się zobowiązanie, trwanie sytuacji, kiedy są osoby obciążone służbą i 

wiele to od nich wymaga jest wbrew tradycjom, a to może powodować powstawanie 

autorytetu i poczucie wdzięczności. 

Marta: Literatura przyszła do nas i byłą kserowana, ukłon dla osób, która to stworzyła, 

pozycji jest ponad 20, literatura jest przechowywana w ten sposób, że daje się ją na kredyt do 



grup, dzięki sklepowi internetowemu można kupić legalnie literaturę, wystawiane są 

paragony, stowarzyszenie było założone po to, aby się rozliczać z literatury, to nie jest tak, jak 

powinno być; mamy iść ku normalności; ważne, że to nie jest służba, codzienne obsługiwanie 

klasy fiskalnej. 

Karolina: to niesamowita służba, ale wpłynęła na pisanie mojego IV kroku, to jest mocno 

obciążająca służba, popieram potrzebę zatrudnienia osoby; najlepiej, gdyby byłą to osoba 

znająca program subject;  

Lucyna: w AA, podczas sprzedaży literatury na większą skalę zatrudniono pracownika, ta 

służba wymaga porządku; 

Maciej: na ile ta sprawa jest paląca? Parę kwestii jest niedopowiedzianych. Należy zbadać 

pod względem prawnym, podatkowym, zadbać o nasze bezpieczeństwo i środki trwałe.  

Ania: to nie jest wniosek, który należy głosować teraz, będziemy to robić, sygnalizujemy 

problem; 

Lucyna: nie podoba mi się sprzedaż literatury na mityngu, nagabywanie do sprzedaży w 

domu. 

Marta i Ania: Koszt zatrudnienie pracownika to plus minus 300 zł netto, ten wydatek został 

przewidziany w planie budżetowym. 

Maciej, Przewodniczący: To nie jest definitywna decyzja, to operacja wirtualna 

 

PRZERWA  

 
Po powrocie z przerwy liczba członków Zgromadzenia wynosiła 21 osób - 8 członków 

Rady SKAŻ i 13 Reprezentantów Grup. Większość bezwzględna wynosiła 11. 

 

Wniosek poddano głosowaniu. 

 

Głosowanie: 20 TAK, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ 

Podsumowanie: Zostanie zatrudniony pracownik który poprowadzi sklep internetowy 

Wspólnoty 

 

10) Wniosek o utworzenie na stronie internetowej wspólnoty AŻ w Polsce 

(www.anonimowizarlocy.org) zakładki z materiałami do pobrania 

Kasia, KNP, wnioskodawca: W nowej zakładce znajdowałyby się dokumenty do pobrania, 

scenariusze, wzory ulotek. Kiedy przyszłam do grupy nikt mi nie powiedział nic o 

materiałach lokalnych, dowiedziała się o literaturze lokalnej ze skrzynki,  nie każdy ma 

dostęp do mailowej skrzynki, stworzenie takiej zakładki byłoby jednorazowym kosztem; 

Daina: współwnioskodawca; mam wrażenie, że wiadomości, które rozsyłam do grup nie 

zawsze są przekazywane dalej, w tych informacjach znajdują się ważne rzeczy, ale będę 

pojawiały się w newsletterze, kafelka powstałaby w ramach niesienia posłania; 

Irmina: strona jest głównie dla nowoprzybyłych, jestem za tym, aby nie było na niej za dużo 

informacji, R9 jest zbyt chaotyczna. Powstaje też kwestia weryfikowalności, kto miałby 

weryfikować, jakie treści tam się znajdą? Co z kontrowersyjnymi materiałami? Dodam, że 

pobieralność ze strony jest znikoma (karta zgromadzenia) 

Lucyna: mam wątpliwość odnośnie weryfikowania materiałów (ulotki); ale gdyby na stronie 

znalazłyby się np. scenariusze jestem na tak; 

Kasia: Jeśli chodzi o broszury, to nie chodzi o broszury sprzedawane, a o literaturę lokolaną.  

Mam problem ze znalezieniem dokumentów znajdujących się na naszej stronie. Przesiaduję na 

stronach swiatowego AŻ, bo tam jest taka, mnogość materiałów. Co to znaczy 

http://www.anonimowizarlocy.org/


kontrowersyjność materiałów? 

Irmina: Kontrowersyjność w kwestii treści i grafiki 

Ewa: jeśli jakiś materiał kontowersyjny, to nie musimy ich umieszczać. 

Dorota: działałoby to dla tych, którzyy chcą coś robić, umieszczenie materiałów na stronie, 

organizowanie warsztatów; kiedy organizowałam warsztaty, nie mogłam nigdzie znaleźć 

materiałów; 

Kasia: krążą warsztaty krokowe, pocztą pantoflową, które mogłyby się tam znaleźć; 

 

Głosowanie: 18 TAK, 3 WSTRZYMUJĄCE SIĘ 

Podsumowanie: Zostanie Na stronie internetowej Wspólnoty zostanie dodana zakładka z 

dokumentami do pobrania 

 

11) Wniosek o stworzenie listy spikerów 

Kasia wnioskodawca, KNP:  Wniosek inspirowany praktyką regionu i świata, taka lista 

miałaby ułatwić kontakt między grupami ze spikerami; formularz wzorowany na stronach 

innych regionów, każdy podaje tylko te dane, z którymi czuje się komfortowo, spiker nie 

powinien być osobą przypadkową, powinny być ustalone kryteria; 

Maciej: w moim odczuciu ta kwestia nie nadaje się na SKAŻ, jest to decyzja komitetu co i jak 

zrobi, jeśli ktoś ma ochotę mieć wpływ na to co ten komitet robi, ma prawo przyłączyć się do 

tych działań; 

Ania: kto będzie płacił za dojazd spikera oraz inne wydatki z tym związane? 

Kasia: Grupa – jest niezależna i praktyką jest płacenie; 

Lucyna: co z osobami którym mogłoby się wydawać, że może być spikerem; 

Kasia: odwołując się do koncepcji służb –  należy liczyć na uczciwość 

Irmina: płacenie za grupy za spik może spowodować, że będzie na to stać tylko największe 

gtupy; 

Kasia: pieniądze są jak się je wydaje, jeśli grupa chce, to przyoszczędzi 

Ewa: to znależy od grupy (zostało opowiedziane doświadczenie Łódzkiej grupy, kiedy 

zaproszono spikera i znalazły się na to pieniądze, choć wcześniej ich nie było) 

Maciej: czy to jest przedmiot do głosowania na Zgromadzeniu SKAŻ? 

Lucyna: zapala mi się czerwona lampka – kto będzie weryfikował gotowość tych osób do 

spikerki? 

Daina: to samo dotyczy listy sponsorów, komitet nie bierze za nią odpowiedzialności; 

Marta: byłabym za listą spikerów, ale z uwagą, że na własną odpowiedzialność i podany 

kontakt mailowy, żeby to nie było tak, że komitet daje pewniaka, warto, aby była lista osób 

chętnych; 

Irmina: podobnie działa lista mityngów, jest zaznaczone, że nie bierzemy odpowiedzialności i 

w razie wątpliwości kontaktować się z grupą 

Ania: my nie mamy sprawdzać co jest w treściach, mamy dać możliwość, „patrzcie, to jest 

literatura AŻ, bierzcie co chcecie” 

Głosowanie, by listę spikerów pozostawić w gestii Komitetu ds. Niesienia Posłania  

 

Głosowanie: 19 TAK, 2 WSTRZYMUJĄCE SIĘ 

Podsumowanie: Lista spikerów i jej ostateczny wygląd leżała w kompetencjach 

Komitetu ds. Niesienia Posłania 

 

Wycofano wniosek o modernizację listy sponsorów; udoskonalenie tej listy leży w kwestii 

Komitetu ds. Niesienia Posłania. 

 

 



F. Wnioski z grup: 
 

1) Grupa „Wolność” Sosnowiec wnioskuje o wydanie ulotki w wersji profesjonalnej 

Ewa: jest praktyka by wszystko wnioskować, jest to w kwestii mojego komitetu, ulotka nie jest 

podjęta w budżecie, mamy ulotkę przetłumaczoną dla profesjonalistów, myślę, że to nie jest 

rzecz do głosowania tutaj 

Daina: taka ulotka mogłaby się zaleźć na stronie 

Marzena: kurier jest dosępny; chodziło o to, aby ten materiał był profesjonalny 

Daina: wniosek jest niedoprecyzowany zabrakło kosztu dodruków 

Irmina: ma być profesjonalna ulotka, która mogłaby zostać przygotowana w wersji 

profesjonalnej 

Ewa: to jest kwestia komitetu ds. Informacji Publicznej 

Maciej: zgadzam się z Ewą, że jest to kwestia komitetu; 

Marta: czy chodzi o to by wydrukować kurier na koszt stowarzyszenia, do rozdania, jako 

materiał bezpłatny? 

Marzena: zamysł był taki, aby to były ulotki, które można byłoby nabyć i zostawić w takich 

miejscach jak przychodnie. 

Głosowanie, by zostawić kwestię ulotki w kompetencjach Komitetu ds. Informacji Publicznej. 

 

Głosowanie: 21 TAK, 1 NIE 

Podsumowanie: Wydanie ulotki w wersji profesjonalnej będzie leżało w kompetencjach 

Komitetu ds. Informacji Publicznej 

 

2) Grupa „Przemiana” Wrocław 

1. Wniosek dot. zmiany  listy spikerów: zadecydowano, że lista spikerów leży w kwestii 

Komitetu ds. Niesienia Posłania i nie głosowano nad tym wnioskiem. 

 

Podsumowanie: wniosek został odrzucony  

 

2. Wnioski o zabezpieczenie sprzętu od kradzieży i podpisanie weksla z potencjalnym 

pracownikiem sklepu internetowego: 

Maciej: Składam wniosek, by nie głosować nad tym wnioskiem, ponieważ powyższe kwestie 

leżą w kompetencjach Komitetu ds. Kolportażu 

 

Głosowanie: 21 TAK 

Podsumowanie: Ewentualne ubezpieczenie sprzętu oraz podpisanie weksla z 

pracownikiem obsługującym sklep internetowy, będzie leżało w kompetencjach 

Komitetu ds. Kolportażu. 

 

3. Wniosek o przeformułowanie tytułu wniosku w sprawie organizacji mityngów 

informacyjnych  na Zlotach innych wspólnot na: Wniosek o potrzebie organizowania 

mityngów informacyjnych  na Zlotach innych wspólnot, organizowanych przez te 

wspólnoty został wycofany przez przedstawiciela grupy wrocławskiej. 

 

Podsumowanie: wniosek został wycofany 

 

4. Wniosek o szczegółowe wyjaśnienie przez Komitet do spraw Internetu, na co zostanie 

wydana kwota 650 zł widniejąca w ich planie budżetowym. 

Ewa: brak zachowania koncepcji służb; 

Irmina, Przewodnicząca Komitetu ds. Internetu, przeczytała suplement wyjaśniający, na co 



zostanie wydana kwota 650 zł, którą Komitet zawarł w planie budżetowym.  

 

Podsumowanie: Wniosku nie głosowano 

 

G. Wnioski dodane podczas odczytywania Porządku Obrad Zgromadzenia SKAŻ: 

     

1) Grupa „Nadzieja” z Wrocławia wnioskuje do Komitetu ds. Literatury o zbieranie 

świadectw żarłoków do utworzenia literatury lokalnej 

Maciej, Przewodniczący: Wniosek należy złożyć do Komitetu ds. Literatury; 

Kasia: można też stworzyć biuetyn – ale nie ma ludzi, którzy mogliby to robić. 

 

Głosowano, aby ten wniosek został rozpatrzony przez Komitet ds. Literatury 

 

Głosowanie: 20 TAK 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ 

Podsumowanie: zbieranie świadectw żarłoków leży w kompetencjach Komitetu ds. 

Literatury 

 

2) Wniosek grupy ze Świnoujścia o dodanie słów przed modlitwą o Pogodę Ducha został 

wycofany przez przedstawiciela grupy po rozpoczęciu obrad 

 

Podsumowanie: wniosek został wycofany 

 

3) Wniosek Marty z Krakowa o dyskusję, aby obowiązywały kryterium warunkujące 

wybór na przedstawiciela grupy – praca na Programie oraz stały kontakt ze sponsorem. 
Uzasadnienie: aby nie podejmowano decyzji dotyczących Wspólnoty na podstawie 

głosowania przez ludzi nietrzeźwych. Ludzie brani są z łapanki lub manipulują grupą do 

wybrania, żeby mieć zwrot kosztów podróży i udziału w Zlocie. Musimy jako Wspólnota dla 

naszego bezpieczeństwa zadbać o dobre decyzje.  

Maciej: Jest to wewnętrzna sprawa grup, w Karcie Zgromadzenia są sugestie dotyczące 

wyboru przedstawiciela 

Adrian: Co do sponsorowania, to nie każdy ma możliwość pracy ze sponsorem 

Karolina: czy Przedstawicielowi zawsze zwraca się pieniądze za przyjazd na Zlot? 

Maciej: nie możemy grupom narzucać decyzji, co do finansowania, jednak nie jest to ujęte w 

Karcie Zgromadzenia 

 

Głosowanie, aby sprawę kompetencji przedstawiciele grupy zostawić sumieniu każdej grupy. 

 

Głosowanie: 20 TAK, 1 NIE 

Podsumowanie: kryteria wyboru przedstawiciela grupy na Zgromadzenie SKAŻ leży w 

kwestii każdej grupy 

 

4)Wniosek Ani – Przewodniczącej Tymczasowego Komitetu ds. Dodruków, o zwrot 

kosztów dojazdu prywatnym samochodem, celem przywiezienia literatury AŻ na Zlot w 

Poznaniu 

Ania: ta sytuacja rodzi pytanie, jaki powinien być transport literatury na zlot. Jestem 

zażenowana kosztami, uważam, że warto byłoby ustalić, jak to robić w przyszłości. 

Lucyna: Powinno się ustalić tę kwestię 

Marta: aby przesłać książki i tak ponieślibyśmy koszt, to jest alternatywa; kto się tym zajmie? 

Służba polega na tym, że poświęcam czas, kiedy mam swój czas, a to trzeba zrobić w danym 

momencie;  



Daina: proponuję przegłosować zwrot kosztów dla Ani, oraz przygotować na kolejne 

Zgromadzenie SKAŻ zmiany w Karcie, ujmujące takie wydatki 

 

Głosowanie: 21 TAK 

Podsumowanie: Ania z Warszawy otrzyma zwrot kosztów dojazdu prywatnym 

samochodem na Zlot, którego celem było przywiezienie literatury AŻ  

 

I. Wnioski indywidualne: 

 

1) Plan budżetowy Komitetu Informacji Publicznej wrzesień 2015 – maj 2016 

100 złotych: 100 egzemplarzy broszury „Do nowoprzybyłego” na cele statutowe. 

100 złotych na doładowanie telefonu informacyjnego. 

Marta: budżet planujemy z rocznym wyprzedzeniem, sugeruję podwoić kwotę na telefon i 

dołożyć rezerwę; 

Ewa: dla mnie to trudne zaplanować koszt, wzorowałam się na wnioskach poprzednich 

komitetów; fajnie byłoby mieć finanse na realizację  pomysłów, ale trudno mi określić, jaka to 

miałabym być kotwa, wnioskuję o zmianę wydatku na telefon z 100 na 200 zł 

Marta: problem jest, kiedy wydacie za dużo, nie ma problemu, kiedy wydacie za mało 

Ania: mamy wystarczającą kwotę na koncie i dobrze byłoby, gdybyśmy, wydawali je w 

obrębie polskiego AŻ, ponieważ nadwyżkę i tak musielibyśmy wpłacić dla Biura Służb 

Światowych; 

Agata: chciałabym mieć plan, na co te pieniądze będę wydawane 

Kasia: uczę się planować, gdyż nigdy wcześniej, trudno zaplanować wydatek na coś, czego 

się jeszcze nie zaplanowało; 

Marta: KIP jest nam potrzebny, a jak nie będzie miał środków, to zblokujemy działania, 

proponuję przeznaczyć 1500 zł na działanie Komitetu plus koszt ulotek i funkcjonowania 

telefonu 

Maciej: mamy tylko dać pewną pulę, aby Komitet mógł działać, pieniądze nie muszę zostać 

wydane. 

 

Głosowanie nad przeznaczeniem kwoty 1800 zł do wykorzystania przez Komitet Informacji 

Publicznej 

 

Głosowanie: 18 TAK, 2 WSTRZYMUJĄCE SIĘ, 1 NIE 

Podsumowanie: Komitet ds. Informacji Publicznej ma do dyspozycji kwotę 1800 zł na 

rok 2016 

 

2) Sekretarz Wspólnoty wnioskuje o kwotę 40 złotych potrzebną do przygotowywania 

materiałów wykorzystywanych na zgromadzeniu SKAŻ  

Wnioskodawca dodaje, iż materiały drukował u pracodawcy i oddał mu za to pieniądze ze 

swojej kieszeni, co jest niezgodne z Tradycjami; 

Marta: Proponuję 300 złotych z rezerwą, aby można było działać 

Lucyna: nie można akceptować drukowania na koszt czyjegoś pracodawcy 

Marta: po to jest budżet, aby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami 

 

Głosowanie nad przeznaczeniem kwoty 200 zł do wykorzystania przez Sekretarza w ramach 

służby 

 

Głosowanie: 21 TAK 

Podsumowanie: Sekretarz ma do dyspozycji kwotę 200 zł na rok 2016 



 

3) Plan budżetowy dla służby Skarbnika wspólnoty AŻ na rok 2016 

Wnioskodawca omówił swój wniosek. Wnioskowana kwota to 6950 zł. 

 

Głosowanie: 21 TAK 

Podsumowanie: Skarbnik ma do dyspozycji kwotę 6950 zł na rok 2016  
 

4) Plan budżetowy na działania Komitetu ds. Internetu 

Wnioskodawca informuje, iż wnioskowana kwota została obliczona na pół roku, dlatego 

wnioskuje o podwojenie jej;  

Marta: jeśli są dodatkowe kwoty, które chcemy wydać, możemy się spotkać w ciągu roku i 

przegłosować, czy przeznaczamy kwoty na konkretny cel 

 

Głosowanie nad przeznaczeniem kwoty 3500 zł do wykorzystania przez Komitet ds. Internetu 

Głosowanie: 20 TAK 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ 

 

9. Wolne wnioski:  
Brak 

 

10. Zgromadzenie SKAŻ zakończono modlitwą o pogodę ducha. 

 
Sprawozdanie sporządziły: 

Protokolant Paulina 

Sekretarz Daina 


