
SPRAWOZDANIE Z XXV ZGROMADZENIA WYBORCZEGO
REGIONU BAŁTYCKIEGO AA  W DNIU 20.11.2022 R. W GDYNII

Spotkanie  rozpoczął  rzecznik  Rady  Regionu  Bałtyckiego  AA  Jacek  C.  Odczytał  Preambułę  AA.
Następnie odczytał program Zgromadzenia. Program został zaakceptowany przez obecnych. 

PKT. 2. POWOŁANIE SEKRETARIATU 

Na  sekretarza  Zgromadzenia  Wyborczego  RRB  AA  wybrano  Tadeusza  sekretarza  RRB  AA.  Na
wniosek uczestników przeczytał on wnioski, które wpłynęły na XXV Zgromadzenie Wyborcze RRB .
Powołano również komisję liczenia głosów. W jej skład weszli przedstawiciele wszystkich Intergrup
z Regionu Bałtyckiego AA

- Beata  -  Intergrupa Gdańska                                                                                                                           
- Daniel  - Intergrupa Kaszubska                                                                                                                        
- Roman – Intergrupa Kociewie                                                                                                                          
- Dominik – Intergrupa Zatoka                                                                                                                           
- Krystyna – Intergrupa Żuławy                                                                                                                          

Przewodniczącą komisji liczenia głosów została wybrana Krystyna z Intergrupy Żuławy

PKT. 3. SPRAWOZDANIA Z INTERGRUP

INTERGRUPA GDAŃSKA

– spotyka 12 razy w roku, w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Spotkania poprzedzone są 
godzinnym warsztatem,

– skupia na swoim obszarze 33 grupy AA. Jedna grupa jest grupą rosyjskojęzyczną.  Jedna 
grupa działa on-line.

– średnia jednorazowa frekwencja na spotkaniach Intergrupy to połowa wszystkich grup.

– część grup nie uczestniczy w pracach Intergrupy.

Intergrupa posiada własną stronę internetową: www.intergrupa.gda.pl

SŁUŻBY INTERGRUPY:

rzecznik,  łącznik  internetowy,  łącznik  ds  zakładów  karnych,  skarbnik,  koordynator  PIK  i  G12,
reprezentanci do Rady Regionu

FINANSE:

Intergrupa Gdańska przyjęła zasadę przelewającego się kapelusza. Intergrupa utrzymuje PIK w 
Gdańsku, przekazujemy literaturę do Zakładów Karnych oraz Ośrodki Terapii.

Wszystkie nadwyżki skarbnik przekazuje do BSK, Regionu Bałtyckiego i 50-lecie AA w Polsce.



NIESIENIE POSŁANIA:

– niesiemy posłanie do Ośrodków Terapii w Gdańsku Osowie – 2 razy w miesiącu

– organizujemy mityngi w WOTU na Zakopiańskiej

– organizujemy mityngi w Zakładzie Karnym na Przeróbce

– do kwietnia mityngi w ZK odbywały się on-line, od maja w realu

– organizujemy spotkania na grupach terapeutycznych w Zakładzie Karnym na Przeróbce

– w kwietniu wspólnie z Al-Anon spotkaliśmy się z kuratorami przy sądzie w Kościerzynie, 
udział wzięło 25 kuratorów

– dysponujemy telefonem kontaktowym, pod którym dyżurujemy

– dysponujemy Punktem Informacyjno Kontaktowym AA w Gdańsku

– grupa G12 liczy 58 osób

– pomagaliśmy 575 razy (stan na dzień 10 listopada 2022)

DO ZREALIZOWANIA:

– przepisanie numeru telefonu na BSK

– uruchomienie dyżurów w PIK

– stworzenie zespołu Informacji Publicznej

PODZIĘKOWANIA:

Dziękujemy  koleżankom  i  kolegom  z  Intergrup  Regionu  Bałtyckiego  za  wspólne  działania  w
niesieniu posłania, oraz interwencje koordynatorów i członków grup G12.

INTERGRUPA KASZUBSKA

W  bieżącym  roku  odbyło  się  sześć  spotkania  Intergrupy  Kaszubskiej  oraz  cztery  stacjonarne
spotkania Rady Regionu Bałtyckiego. Przygotowywałem skrótowe relacje ze spotkań Intergrupy dla
służebnych  Regionu  i  z  Regionu  dla  służebnych  Intergrupy.  Uczestniczyłem  w  warsztatach
sponsorowania,  informacji  publicznej,  koncepcji  oraz  w  pracach  zespołu  ds  organizacji
Ogólnopolskich Warsztatów Łączników Internetowych,  Dyżurnych  on-line  i  G12.  Najistotniejsze
sprawy  poruszane  w  okresie  służby  to:  zagadnienia  dotyczące  sposobu  niesienia  posłania  do
Zakładów  Karnych,  Aresztów  i  przekazywania  informacji  dla  profesjonalistów;  zagadnienia
związane z dostępem do wspólnoty Anonimowych Alkoholików dla osób z niepełnosprawnościami,
zagadnienia związane z bezpiecznym poruszaniem się po przestrzeni internetowej przy realizacji
zadań łączników i dyżurnych. Niezależnie od służby mandatowej uczestniczę w mityngach grup AA
(ww ośrodkach Słupsk, Żukówko) i spotkaniach informacyjnych, przekazuję program zdrowienia AA
poprzez  sponsorowanie,  uczestniczę  w  lokalnych  działaniach  grup  dwunastego  kroku.
Listopad 2022 Marcin ustępujący Reprezentant Intergrupy Kaszubskiej.



INETERGRUPA KOCIEWIE

Intergrupa  Kociewie  spotyka  się  regularnie,  w  każdą  trzecią  sobotę  miesiąca,  poza  przerwą
wakacyjną. W tym roku jedna grupa złożyła akces przynależności do naszej intergrupy. Łącznie do
Intergrupy przynależy 27 grup. 

Większość  grup,  deklaruje  pracę  na  12  krokach  i  12  tradycjach,  Codziennych  Refleksjach,  24
godzinach oraz smutkach i radościach. Wiele grup w tym roku zgłaszało problemy z frekwencją,
brakiem nowicjuszy oraz brakiem chętnych do służb. 

Są  grupy,  które  regularnie  organizują  mitingi  spikerskie  oraz  mitingi  poświęcone  tradycjom,
posiadają literaturę do zakupu, jedna grupa posiada biblioteczkę z literaturą do wypożyczenia oraz
jedna zgłosiła posiadanie pieczątki.

Każda z grup ma założoną skrzynkę mailową, na którą otrzymuje bieżące informacje z regionu.
Informacje te przekazywane są także na grupie założonej na jednym z komunikatorów.

Od grudnia Intergrupa Kociewie pracowała nad uruchomieniem intergrupowego numeru telefonu.
W czerwcu udało się uruchomić numer telefonu pomocowego, który został zarejestrowany przez
BSK,  obsługiwany jest przez wybranego w tym samym czasie Koordynatora G12 w Intergrupie,
którym został Krzysztof z Tczewa. Z tego miejsca dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas swoją
wiedzą i doświadczeniem w tym temacie. Do początku listopada otrzymaliśmy 14 próśb o pomoc,
w  tym  przekazane  z  Intergrupy  Gdańskiej.  Numer  telefonu  został  również  umieszczony  na
wizytówkach, które zostały wydrukowane w tym samym czasie. 

W marcu został wybrany również Łącznik ds. ZK i AŚ, którym został Leon z Pelplina.

Intergupa  Kociewie  w  lutym  2022  roku  zorganizowała  Warsztaty  Informacji  Publicznej  w
Chojnicach. 12 grudnia 2022 roku zapraszamy na Warsztaty w temacie: Rotacja i wakaty służb,
finansowanie i sprawozdawczość służb oraz sponsorowanie w służbach w Starogardzie Gdańskim. 

Kolporter Intergrupy, który w tym roku mierzył się z kilkukrotnymi podwyżkami cen z przekazał
informację o wzroście sprzedaży o ok. 50% w stosunku do roku poprzedniego. 

Grupy oraz członkowie grup niosą posłanie do:

- Przychodnia Leczenie Uzależnień OPUS w Chojnicach – mitingi w każdy wtorek o godz. 9:30

- Aresztu Śledczego w Chojnicach – mitingi w każdą sobotę o godz. 15:00

-  Prywatnego  Ośrodka  Leczenia  Uzależnień  Borowik  w Jerzmionkach  koło  Chojnic  –  mitingi  w
ostatnią sobotę miesiąca o godz. 16:00

- Oddział XX w Szpitalu Psychiatrycznym Kocborowo w Starogardzie Gdańskim

-  Powiatowy  Szpital  Psychiatryczny  w  Złotowie  –  oddział  detox  –  spotkania  informacyjne  w
ostatnią sobotę miesiąca o godz. 14:00

- Ośrodek Leczenia Uzależnień w Piecewie – mitingi w każdą niedzielę o godz. 15:30



- Przychodni Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim (ul. Chopina) – spotkania informacyjne
w ramach zajęć terapeutycznych

- Szpital  Psychiatryczny  w Kocborowie – mitingi  w każdą sobotę o godz.  15:00 oraz spotkania
informacyjne w ramach zajęć terapeutycznych

INTERGRUPA ZATOKA

1.  Intergrupa  Zatoka  zrzesza  30  grup  w  tym  jedna  on-line  i  grupę  polsko-rosyjskojęzyczną.
Intergrupa w ciągu roku spotyka się 8 razy. Każde spotkanie jest poprzedzone warsztatem. Od
sierpnia spotkania odbywają się w formie hybrydowej- na żywo i przez platformę ZOOM

2. Niesiemy posłanie do ośrodków terapeutycznych w Rewie, Tupadłach oraz w okresie VIII-X tego
roku w Smażynie, do DPS w Koleczkowie a także bezdomnym podczas wydawania posiłków na ul.
Portowej w Gdyni.

- od sierpnia dostarczana była tylko literatura do ZK Wejherowo, a od sierpnia zostały wznowione
mitingi co 2 tygodnie

- działa telefon i grupa G-12, powołaliśmy służbę koordynatora ds. grupy G-12 i telefonu intergrupy
z kadencją na 2 lata.

- inergrupa zorganizowała kampanię informacyjną w formie plakatów w autobusach i trolejbusach
ZKM Gdynia. Plakaty pojawią się również na słupach ogłoszeniowych w miejscowości Reda.

- współpracujemy z placówkami MOPS Gdynia, Wejherowo i Puck

- dostarczamy materiały informacyjne AA do przychodni, aptek, OPiTU w Gdyni oraz do szpitala w
Wejherowie

- uczestniczymy w pracach Gdyńskiej Koalicji w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

3. Formujemy zespół ds. informacji publicznej, planujemy też współpracę w tym zakresie z Al-Anon

4. Zorganizowaliśmy następujące warsztaty:

– w-ty Tradycji I-IV w marcu i V-VIII w październiku - w-ty dwudniowe Wielkiej Księgi - 03.12. 
odbędą się w-ty sponsorowania

5.  Intergrupa  wdrożyła  plan  urodzinowy  jako  podziękowanie  dla  Grup  z  okazji  ich  rocznic
powstania

6. Wybraliśmy rzecznika Intergrupy . Została nim Basia. Zastępcą rzecznika został Marcin.  Zastępcą
skarbnika została Ania. Mamy wakat w służbie kolportera.

7. Terminy spotkań w 2023 roku

28 styczeń, 25 marzec, 22 kwiecień, 24 czerwiec, 22 lipiec, 23 wrzesień, 28 październik,                     
16 grudzień



INTERGRUPA ŻUŁAWY

Intergrupa Żuławy funkcjonuje na obszarze dwóch województw – Warmińsko–Mazurskiego oraz
Pomorskiego.  Należą do niej  34 Grupy AA działające w 12 miastach i  miejscowościach (Elbląg,
Prabuty,  Krynica  Morska,  Kwidzyn,  Rucewo,  Pasłęk,  Dzierzgoń,  Frombork,  Sztum,  Młynary,
Pieniężno,  Braniewo,  Malbork,  Nowy  Dwór  Gdański,  Nowy  Staw,  Ryjewo,  Kadyny)  –  w tym 2
zawieszone, 1 w ZK i 1 w AŚ

Intergrupa  Żuławy  spotyka  się  cyklicznie  co  miesiąc,  w  każdą  drugą  sobotę  miesiąca.  Miejsce
spotkania jest zależne od tego, która grupa zaprosi Intergrupę do siebie – jest to ustalane na jeden
miesiąc  przed  następnym  spotkaniem.  W  spotkaniach  biorą  udział  przedstawiciele  Grup  AA
(średnio ok 35% wszystkich Grup) oraz służby Intergrupy. Poza spotkaniami wyborczymi, czy czysto
organizacyjnymi,  w  ramach  spotkań  odbywają  się  warsztaty.  Najczęściej  ich  tematami  są
Koncepcje  AA,  ważne  tematy,  a  w  szczególności  te  związane  z  niesieniem  posłania  AA  oraz
służbami w AA.

W  roku  2022  prowadzone  były  prace  nad  Kartą  Intergrupy  AA  "Żuławy",  jednak  sumienie
Intergrupy zdecydowało, że będziemy pracować w oparciu o "Poradnik dla Służb AA uzupełniony o
Dwanaście Koncepcji dla Służb Światowych spisanych przez Billa W."

Służebni  Intergrupy  sukcesywnie  odwiedzają  Grupy  do  niej  przynależące  oraz   uczestniczą  w
Warsztatach Ogólnopolskich i Regionalnych organizowanych przez Wspólnotę AA. Częstymi gośćmi
na spotkaniach Intergrupy są również osoby pełniące służbę w Regionie AA Bałtyckim oraz delegaci
Konferencji Służb Krajowych.

Służby Intergrupy to obecnie:

1. Rzecznik – Gosia (zastępca - vacat)

2. Sekretarz – vacat (zastępca – Beata)

3. Skarbnik Marcin - (zastępca – vacat)

4. Kolporter – Grzegorz (zastępca – vacat)

5. Łącznik d/a AA w ZK i AŚ – Roman (zastępca – Grzesiek)

6. Łącznik ds. Internetu - (zastępca – vacat)

7. Reprezentanci do Regionu Bałtyckiego – Darek i Waldek (zakończenie kadencji 20’ 
listopada 2022 – Zgromadzenie Wyborcze Regionu Bałtyckiego)

8. Nowy reprezentant do Regionu Bałtyckiego – Bogusław (drugi Reprezentant - vacat), 
którego kadencja rozpoczyna się od grudnia 2022.

Podczas grudniowego spotkania Intergrupy odbędą się wybory do służb. Poszukujemy kandydatów
do  służby  zastępcy  rzecznika,  sekretarza,  zastępcy  sekretarza,  zastępca  skarbnika,  zastępca
kolportera, zastępca łącznika ds. Internetu, i jednego reprezentanta Intergrupy Żuławy do Rady
Regionu AA Bałtycki 



Intergrupa AA Żuławy wspólnie z Grupami AA niesie posłanie do Zakładów Karnych i  Aresztów
Śledczych umiejscowionych na terenie jej działania oraz innych ośrodkach, to jest:

 ZK w Braniewie

 AŚ w Elblągu

 ZK w Malborku

 ZK w Sztumie

 ZK w Kwidzynie

 Ośrodek dla Bezdomnych AGAPE w Nowym Stawie

 Ośrodek Wychowawczy dla Młodzieży w Kamionku Wielkim k. Elblaga

 Dom dla Bezdomnych w Rucewie

Intergrupa AA Żuławy cyklicznie przekazuje literaturę AA do ZK i AŚ oraz ośrodków j/w, Szpitali i
Ośrodków Pomocy Społecznej. W roku 2022 dostarczana była literatura AA również do bibliotek
miejskich.

W dniu 19 listopada 2022 roku odbędą się Warsztaty Trzech Legatów organizowane przez Grupę
AA Słoneczni w Ryjewie oraz Intergrupę AA Żuławy.

PKT. 3. SPRAWOZDANIA SŁUŻEBNYCH RADY REGIONU BAŁTYCKIEGO AA

SEKRETARZ RADY REGIONU BAŁYCKIEGO AA  TADEUSZ

Służbę  sekretarza  RRB podjąłem na XXIII  Zgromadzeniu  Wyborczym  RB.  Służba  sekretarza  nie
należy do służb wymagających dużej kreatywności  w działaniu. Wręcz przeciwnie sekretarz ma
przedstawić  w  sprawozdaniu  rzetelnie  to  co  na  spotkaniach  Rady  się  wydarzyło.  Dlatego  też
sekretarz musi na każdym spotkaniu być skoncentrowany na tym, co każdy z uczestników ma do
przekazania  i  w skondensowanej  formie  przekazać  to w sprawozdaniu.  Czy należycie  pełniłem
swoją  służbę? Nie  mnie  oceniać.  Jedno mogę  powiedzieć,  że  starałem się  pełnić  ją  należycie.
Wiem, że nie jestem wolny od popełniania błędów i pewnie nie jeden popełniłem. Jednego jestem
pewien, służba ta spowodowała,  że mam więcej pokory w sobie i  dała mi więcej pewności  na
przyszłość. Jeżeli w sprawozdaniach nie potrafiłem przekazać wszystkiego i kogoś uraziłem bardzo
za to przepraszam. 

SKARBNIK REGIONU BAŁTYCKIEGO AA ELA

Przedstawiła szczegółowy raport ze służby skarbnika.

ŁĄCZNIK INERNETOWY RADY REGIONU BAŁTYCKIEGO AA MARIAN

W 2019 roku na Konferencji  Regionu AA Bałtycki  w Jantarze  zostałem obdarzony zaufaniem i
wybrany do służby jako Koordynator ds. Internetu. Moją służbę zaczynałem, gdy we Wspólnocie



AA głównym kanałem informacyjnym był Emitent. Podczas pełnienia mojej służby uczestniczyłem
na żywo w Ogólnopolskich Warsztatach Łączników Internetowych w Międzybrodziu Żywieckim. Na
tych  warsztatach  po  raz  kolejny  padła  propozycja  zmiany  komunikatora.  Emitent  stał  się
przestarzałym środkiem przekazu  informacji  i  nie  odpowiadał  obecnym standardom,  zwłaszcza
Rodo.  Wymieniliśmy  doświadczenia  na  temat  zmiany  komunikatora.  Następne  Warsztaty
Ogólnopolskie  Warsztaty  Łączników  Internetowych  organizował  Region  Lublin,  gdzie  również
uczestniczyłem. W tym okresie niektóre Regiony AA korzystały z komunikatora F...maill. Po tych
warsztatach sumienie Regionu Bałtyckiego podjęło decyzję o zakupie i korzystaniu z komunikatora
F...mail.  Moja  służba  polegała  m.in.  na  przeniesieniu  adresów  mityngów  do  nowego  spisu
mityngów  w  nowej  bazie.  Po  zakupie  przez  BSK  platformy  Zoom  i  udostępnieniu  Regionowi
Bałtyckiemu  przeszedłem  krótkie  szkolenie  i  współmoderowałem  spotkania  Rady  Regionu  na
platformie Zoom. Podczas  mojej  służby  wysyłałem wiadomości  z  BSK,  biuletynu Zdrój,  a  także
informacje  o  mityngach  rocznicowych  i  spikerskich,  sprawozdania  ze  spotkań  Intergrupowych,
aktualizowałem spisy mityngów. Po przyjęciu przez Region Bałtycki  „Wytycznych dla służb AA”
poproszono mnie o przedłużenie służby o rok. Moja służba łącznika internetowego trwała 3 lata 

RZECZNIK REGIONU BAŁYCKIEGO AA  JACEK C.

W dniu 12.12.2021r. odbyło się XXIV Zgromadzenie Regionu, na którym wybraliśmy i obdarzyliśmy
zaufaniem  delegata  KSK  i  kandydatów  do  służby  powiernika  SK.  Delegat  KSK  Małgosia  F.  z
Intergrupy Gdańskiej pracuje w Komisji Organizacyjnej a Krzysztof G. rozpoczął służbę powiernika
SK  i  został  wybrany  na  zastępcę  Przewodniczącego  Rady  Powierników  AA  w  Polsce.
W w/w okresie służby rady regionu spotkały się cztery razy na "żywo" i poszczególni służebni Rady
uczestniczyli w dziewiętnastu spotkaniach online, których inicjatorami byli członkowie Wspólnoty
AA.
Dzięki częstym kontaktom podjęliśmy następujące działania w celu niesienia posłania cierpiącym
alkoholikom:
- planowane wydatki służebnych rady okazały się zaniżone ze względu na nowo pojawiające się
wydarzenia w regionie jak i pozostałych częściach naszego kraju

- członkowie grup AA, intergrup oraz służebni Rady Regionu w skład, których wchodzą również
delegaci KSK mieli  możliwość spotykania się online na platformie ZOOM, aby omówić pytania i
rekomendacje do 50 KSK i wypracować głos zbiorowy regionu

-  w  temacie  "Czy  drukujemy  ulotkę  ze  spisem  mityngów  w  Regionie  Bałtyckim  AA?"
wypracowaliśmy odpowiedź "nie"

-  na  prośbę  Grupy  AA  online  przynależnej  do  jednej  z  intergrup  w  regionie  rozważyliśmy
ewentualną możliwość poprowadzenia spotkań rady hybrydowo. Prośba została odrzucona

- podczas spotkań online a następnie na spotkaniu rady regionu podjęliśmy decyzję o dalszym
komunikowaniu się komunikatorem regionalnym "Freshmail"

-  rozmawialiśmy na spotkaniach o  ewentualnym powołaniu Krajowego Koordynatora  G12.  Nie
wypracowaliśmy jednogłośności w tej sprawie. Wydelegowaliśmy Marcina z Intergrupy Zatoka na
spotkanie  online  zainicjowane przez  BSK.  Marcin  przedstawił  sprawozdanie  z  tego spotkania  i
planuje wziąć udział w kolejnym



-  odbyły się dwa spotkania online na, których zastanawialiśmy się czy jest potrzeba powołania
służby Regionalnego Koordynatora ds AA w Zakładach Karnych i  Aresztach Śledczych? Większa
część osób zgromadzonych na spotkaniach wypowiedziała się za potrzebą powołania takiej służby
jednak temat nie został sfinalizowany

- utworzyły się cztery zespoły zadaniowe do wydarzeń w regionie :

a) zespół ds organizacji Regionalnego Zlotu Radości 2022r.

b) zespół ds organizacji Regionalnych Warsztatów Rzeczników

c) zespól ds organizacji Ogólnopolskich Warsztatów Łączników Internetowych, Dyżurnych on-line i
G-12

d) zespół ds organizacji Zgromadzenia Regionu Bałtyckiego AA w/w zespoły doprowadziły i planują
doprowadzić do zorganizowania tematycznych wydarzeń i zapewnić im sprawny przebieg

- przewijającym się tematem spotkań był temat zwrotu kosztów dojazdu służebnych rady regionu
na spotkania służb i warsztaty. Nie wypracowaliśmy stanowiska

-  dzięki  zaangażowaniu  byłych  i  obecnych  służebnych  rady  regionu  odbył  się  Warsztat
mandatariuszy i reprezentantów intergrup

- zaczęły pojawiać się głosy o konieczności zwiększenia aktywności współpracy z profesionalistami i
przyjaciółmi AA w naszym regionie.

Z  racji  pełnionej  służby  Rzecznika  Rady  Regionu Bałtyckiego  AA  uczestniczyłem we wszystkich
spotkaniach rady regionu w charakterze prowadzącego jak również organizowałem i prowadziłem
spotkania online. Przygotowywałem porządek obrad.

Jestem w dobrych kontaktach z reprezentantami intergrup, delegatami KSK obecnymi i  byłymi,
powiernikami SK z Regionu Bałtyckiego AA oraz innych regionów.

Brałem  aktywny  udział  we  wszystkich  wydarzeniach  w  naszym  regionie,  wybranych  w innych
regionach i Ogólnopolskich Warsztatach Rzeczników.

Uczestniczyłem w warsztatach  i  spotkaniach  online  związanych  z  pełnioną przeze mnie  służbą
organizowanych  przez  służebnych Wspólnoty  AA oraz  przyglądałem się  pracom służebnych na
innych poziomach struktury AA.

Zgodnie z poradami zawartymi w Poradniku dla Służb AA osobiście kontaktowałem się ze służbami
wszystkich intergrup skupionych w Regionie Bałtyckim AA.

Swoją pracą inspirowałem służby Regionu i intergrup do ciągłego poszukiwania kandydatów do
służb wybieranych przez zgromadzenie regionu.

Na  tę  chwilę  uważam,  że  dzięki  regularnym  spotkaniom  mogliśmy  poruszyć  wiele  tematów
związanych z Piątą Tradycją oraz podnieść istotę i tak ważne znaczenie Trzeciego Legatu AA dla
trzeźwości  nas  wszystkich,  członków  Wspólnoty  Anonimowych  Alkoholików  w  Polsce.
Jacek C. Rzecznik Rady Regionu Bałtyckiego AA w Polsce.



PKT. 4. SPRAWOZDANIE DELEGATÓW NA KSK Z REGIONU BAŁTYCKIEGO AA

MAŁGOSIA Z KOMISJI ORGANIZACYJNEJ

Relacja  z  przebiegu  spotkań  i  tematów  poruszanych  w  komisji  organizacyjnej  w  okresie
przygotowania do 51 Konferencji Służb Krajowych, założony plan jest realizowany tzn:

1. Cykliczne spotkania on – line w środy na platformie zoom, odbywają się min, co dwa tygodnie.

2. Spotkanie delegatów na żywo pomiędzy Konferencjami, min jeden raz, odbędzie się   w dniach 4
– 6 listopada w Krasnobrodzie.

3. Współpraca z Zespołami Powierniczymi, np. poprzez zapraszanie przedstawicieli Zespołów na
spotkania Komisji,  funkcjonuje to w pracach zespołu przygotowującego materiały do inwentury
KSK.

4.  Inne  tematy  ,  które  wyznaczają  wnioski  złożone  do  50  KSK,  np.  powołanie  zespołu  ds.
przygotowania inwentury KSK.

Tematy, które są przez nas omawiane na bieżąco:

1. W dniu 18.września odbył się on – line warsztat „Pytania do Konferencji” dla uczestników
51  KSK.  Ponieważ  w  niektórych  regionach  temat  pytań  jest  słabo  rozpowszechniony
szukamy metod, które zachęciłyby członków Wspólnoty AA do korzystania z tego narzędzia
konsultacji.

2. Zbieranie propozycji tematów na następne warsztaty on – line organizowane przez RP w
dniu  29.stycznia  2023  r  np.  relacje  i  współdziałanie  pomiędzy  służbami  poszczególnych
poziomów w skali kraju.

3. Omawianie odpowiedzi  udzielonej  przez Radę Powierników na wniosek nr  1 w sprawie
kryteriów  doboru  osób  do  zespołów  powierniczych,  o  treści:  „jest  potrzeba  ustalenia
procedury, wymaga głębszego zastanowienia się”.  

4. W  trakcie  tworzenia  się  jest  zespól  zadaniowy,  przygotowujący  materiały  do
przeprowadzenia inwentury KSK.

5. Zespół  składać  się  będzie  docelowo  z  przedstawicieli  wszystkich  czterech  komisji,  przy
udziale dwóch przedstawicieli Rady Powierników.

6. Staranne  i  rozważne  przygotowywanie  zakresu  działania  powoływanego  zespołu,
przyjmując że przeprowadzenie inwentury KSK może być procesem na lata, a materiały
zebrane przez zespół mogą stanowić początek prac w tym zakresie na  najbliższej 51 KSK.

7. W trakcie dyskusji członkowie komisji organizacyjnej jednogłośnie stwierdzili, że inwentura
KSK nie stanowi żadnego rodzaju kontroli,  nikogo ani niczego nie ocenia, nie rozlicza, a
celem  jest  bilans  działania  którego  podsumowaniem  jest  coroczne  spotkanie  służb
krajowych wskazanie co można ulepszyć i poprawić w ramach wspólnego celu, jakim jest
niesienie posłania.



8. Ostatnim pilnym tematem było przygotowanie programu warsztatów dla delegatów, które
odbędą się w dniach 4 – 6 listopada w Krasnobrodzie.    

KASIA Z KOMISJI FINANSOWEJ

W okresie od XXIV Zgromadzenia Regionu Bałtyckiego AA odbyły się 4 spotkania Rady regionu, we
wszystkich  brałam  udział  jak  i  również  w środowych  spotkaniach  online  na  platformie  Zoom.
Jestem  w  zespole  ds  organizacji  25  Zgromadzenia  Regionu  Bałtyckiego  AA.Uczestniczyłam
regularnie  w spotkaniach  komisji  finansowej  które  odbywały  się  na  platformie  Zoom 1  raz  w
miesiącu.W styczniu 2022 r.na spotkaniu Rady Powierników uzyskała akceptację broszura Służba
skarbnika  porady  praktyczne.W  spotkaniach  komisji  brał  udział  Janusz  księgowy  BSK,  omówił
dokładnie  rocznie  sprawozdanie  finansowe.  Prowadziliśmy  dyskusje  na  temat  rekomendacji  i
pytań które wpłynęły do KSK , korzystając z zaangażowania członków całej wspólnoty dołożyłam
starań aby trafiły one do intergrup i grup, zebrałam wypracowane odpowiedzi i przedstawiłam na
spotkaniu komisji .50 KSK poprzedziły  4 warsztaty online na platformie Zoom w których brałam
czynny udział.  Uczestniczyłam w roboczych spotkaniach wszystkich intergrup przynależących do
Regionu Bałtyckiego. W dniach 02-04.09.22 odbył się Zlot Radości  Regionu Bałtyckiego AA, byłam
przewodnicząca zespołu do s. organizacji tego wydarzenia. 21-24.04.22 brałam udział w 50 KSK AA
w  Szczyrku.Od  września  2022  jestem  członkiem  zespołu  do  przygotowania  inwentury  KSK,
spotkania odbywają się co 2 tygodnie na platformie Zoom.14-16 października uczestniczyłam w
warsztatach VII tradycji w Łazach.04-06 listopada 2022 odbyły się pierwsze warsztaty delegatów w
Krasnobrodzie  gdzie  wypracowaliśmy  dwa  projekty  rekomendacji  do  51  KSK.1  Rekomendacja
dotycząca corocznych warsztatów dla delegatów 2. Rekomendacja o powołanie zespołu do spraw
przeprowadzenia inwentury KSK. Sporządziła Kasia W. Delegat KSK komisja finansowa.

JACEK H. Z KOMISJI INFORMACJI PUBLICZNEJ

Przez  ostatni  rok  uczestniczyłem  w  spotkaniach  roboczych  każdej  z  pięciu  intergrup,  miałem
zaszczyt poprowadzić kilka warsztatów w temacie koncepcji  i  informacji  publicznej (dziękuję za
zaproszenia).  Razem  ze  służebnymi  RR  i  intergrup  rozpoczęliśmy  pracę  nad  przygotowaniem
profesjonalistów do służby powiernika kl.A. W załączonych sprawozdaniach nie wspomniałem o
uczestnictwie w warsztatach on- line dla członków KSK. Bardzo interesujące były doświadczenia na
temat służby delegata narodowego, informacje jak pracują konferencje , brytyjska i amerykańska..
Kolejny  temat  to  pytania  do  KSK,  poznaliśmy  całą  drogę  od  zapytania  do  wypracowania
odpowiedzi.  Proponuję  się  zastanowić  czy  nie  warto  się  nad  powyższymi  tematami  pochylić,
chociażby na warsztatach regionalnych.

LUBEK Z KOMISJI LITERATURY I PUBLIKACJI

Przed 50-tą Konferencją Służby Krajowej w Szczyrku, Komisja Literatury i Publikacji (KLiP) spotykała
się  regularnie  na  platformie  ZOOM,  a  informacje  i  materiały  wymienialiśmy  pocztą  mailową.
Współpraca  z  wydawnictwem AA polegała  m.in.  na uzgadnianiu  treści  i  wybieraniu propozycji
nowych okładek dla ulotek i broszur. W Biblioteczce Zdroju szatę graficzną zmieniły "Grzech czy
choroba"  oraz  "Już  po  drugiej  stronie  muru".  Zajmowaliśmy  się  również  zbieraniem  historii
osobistych pracowników oświaty do ewentualnego wykorzystania w przyszłości. 

Jako  delegat  z  Regionu  Bałtyckiego  AA,  miałem  do  tej  pory  możliwość  udziału  w  dwóch
Konferencjach Służby Krajowej AA. W ubiegłym roku spotkaliśmy się online, w bieżącym na żywo.



Potwierdziło  się,  że  bezpośrednie  rozmowy,  wymiana  doświadczeń  i  spotkanie  z  drugim
alkoholikiem jest najlepszą formą niesienia posłania AA. 

Przede  wszystkim  poznałem  osobiście  przyjaciół  z  komisji,  których  dotąd  miałem  możność
widzenia  jedynie  na  platformie  ZOOM,  jak  również  delegatów  z  poszczególnych  Regionów,
powierników oraz gości wspólnoty AA z zagranicy. 

W  wyniku  prac  plenarnych  Konferencji,  treść  Rekomendacji  nr  1  została  poprawiona  i
zaakceptowana: po zmianie szaty graficznej okładki, ulotka zostanie wydrukowana. 

Rekomendacja  nr  2  nt.  ulotki  "Słowo  Bóg"  wróci  do  dalszych  prac  redakcyjnych  z  powodu
nieścisłości w tłumaczeniu. Rekomendacja nr 3: forma elektroniczna literatury AA została przyjęta
w głosowaniu przez Konferencję. 

Komisja Literatury i Publikacji wylosowała pytania nr 1, 4, 8. Odpowiedzi zaproponowane przez
komisję zostały zaakceptowane po małej modyfikacji przez delegatów. 

Konferencja Służby Krajowej AA odpowiedziała na pytania wspólnoty, pytanie nr 3 nie uzyskało
odpowiedzi konferencji. 

Wybrane zostało hasło następnej konferencji: "Jedność i różnorodność siłą AA". 

W wyborach wewnątrz Komisji Literatury i Publikacji wybrano nowego przewodniczącego. Został
nim Paweł z Regionu Kujawsko-Pomorskiego. 

Na zastępcę przewodniczącego wybrano Wojtka z Regionu Warta. 

Sekretarzem został Paweł z Regionu Europa. 

W czasie prac Komisji Literatury i Publikacji wysłuchaliśmy próbkę czytania fragmentu 5. rozdziału
Wielkiej Księgi do przygotowywanego audiobooka: opinie słuchających były pozytywne. 

Po Konferencji, KLiP pracowała głównie nad programem i organizacją Ogólnopolskich Warsztatów
Kolporterów i Literatury AA wspólnie z Regionem Lublin. 

Warsztaty właśnie odbywają się w Krasnobrodzie (w dniach 18-20 listopada 2022 roku). 

07. września gościem Komisji  był  Delegat Narodowy Tadeusz,  który podzielił  się z  nami swoim
doświadczeniem. 

Poza  tym,  komisja  zapoznała  się  z  rekomendacjami  Rady  Powierników,  które  zostaną
przedstawione na 51-szej Konferencji Służby Krajowej, a dotyczą one kolejnych pozycji literatury
AA: 

„Rada Powierników w porozumieniu z Komisją Literatury i Publikacji Służby Krajowej, proponuje
przyjęcie przez 51 Konferencję Służby Krajowej 3 rekomendacji: 

Rekomendacja nr 1 

W sprawie dostosowania książki „Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji” do IV wydania książki 
„Anonimowi Alkoholicy”. 



Rekomendacja nr 2 

W sprawie wydania nowej pozycji literatury AA, „Ulotka dla Pracodawców”. 

Rekomendacja nr 3 

W sprawie wydania nowej pozycji literatury AA „Jakkolwiek Go pojmuję” 

Ponadto  Komisja  Literatury  i  Publikacji  rekomenduje  wydanie  tekstu  zawartego  w  dodatku
specjalnym  SKRYTKA  2/4/3  Nr  108A  Październik  2013,  jako  pozycja  literatury  AA  (  broszura,
zeszyt  ).  Pozycja  ta  zawiera zapis  panelu dyskusyjnego w Licheniu w dniu 26 lipca  2013 roku
dotyczącego duchowości programu AA oraz potrzeby poszanowania Tradycji AA. 

Do komisji wpłynęła również propozycja od uczestnika AA o następującej treści: 

"Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie na język polski oraz wydanie w formie książki pozycji
amerykańskiej literatury: 

„Voices of Women in AA: Stories of Experience, Strength & Hope” 

czyli: „Głos Kobiet w AA – Świadectwa Doświadczenia, Siły i Nadziei.” 

Wciąż aktualny jest temat wydania broszury „Dla pracowników oświaty”, zachęca się uczestników
AA nauczycieli, wykładowców czy wychowawców o nadsyłanie swoich historii osobistych do w/w
broszury. 

PKT. 5. GŁOS DLA POWIERNIKA KLASY ,, B”  SK Z REGIONU BAŁTYCKIEGO AA

KRZYSZOF G. POWIERNIK KLASY ,,B” SK

 Sprawozdanie Powiernika SK do Zgromadzenia Regionu Bałtyckiego 

Na ostatnim zgromadzeniu regionalnym sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się w grudniu
2021 roku otrzymałem rekomendację na kandydata Powiernika Służby Krajowej AA w Polsce. W
styczniu  2022  roku  uczestniczyłem  w  spotkaniu  Komisji  Nominacyjne,  na  której  otrzymałem
rekomendację do RP oraz 50-tej KSK. Uczestniczyłem w lutowym warsztacie dla nominowanych
powierników i delegatów narodowych wprowadzającego do służby w Radzie Powierników i Radzie
Fundacji (telekonferencja), jak również brałem udział w pierwszym spotkaniu Rady Powierników w
marcu  2022  roku.  Następnie  brałem już  pełny  udział  w  50  Konferencji  Służby  Krajowej  AA  w
Polsce, na której to otrzymałem akceptację całej KSK na Powiernika SK. Od tej pory nieprzerwanie
pełnię służbę z-cy przewodniczącego Rady Powierników, której potwierdził nowy skład Rady na
spotkaniu podczas 50 KSK. 

Uczestniczyłem  we  wszystkich  spotkaniach  Rady,  które  już  zwyczajowo  odbywają  się  co  dwa
tygodnie na platformie ZOOM oraz 5 razy w roku osobiście w wyznaczonych z góry terminach.
Wszystkie  spotkania  rozpoczynaliśmy  od  bieżących  informacji  przewodniczącego  o  działaniach
podjętych  przez  służby  Rady  pomiędzy  spotkaniami.  Przewodniczący  zespołów  powierniczych
systematycznie  składali  sprawozdania  z prac kierowanych przez siebie zespołów, a  p.  Dyrektor



Alicja  Darkowska-Kowalska  uczestniczyła  we  wszystkich  naszych  spotkaniach  i  na  bieżąco
informowała nas o postępach w realizacji zadań należących do Zarządu Fundacji i biura. Pełny opis
zakresu  spraw,  którymi  zajmowałem  się  wraz  z  przyjaciółmi  jest  dostępny  w  cyklicznych
sprawozdaniach zamieszczanych w biuletynie „Skrytka 2/4/3” i na stronie internetowej. 

Dla potrzeb sprawozdania do Zgromadzenia Regionu Bałtyckiego przedstawię kilka z nich, dość
istotnych w naszym działaniu: 

-  W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami świętem 50-lecia AA w Poznaniu powołaliśmy
Komitet Organizacyjny Zlotu, którego zadaniem jest wsparcie organizatora i synchronizacja działań
wszystkich  poziomów  służb.  Już  dzisiaj  gorąco  zachęcam  do  propagowania  Zlotu  i  wspólnego
świętowania. 

- Podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu kolejnej edycji ankiety wśród członków AA uzupełnionej
między innymi o pytania związane z naszą aktywnością w Internecie. 

- Po 50 KSK powołany został Zespół ds. Dostępności do AA i Wydarzeń Ogólnopolskich którego
zadaniem jest zainicjowanie i zasygnalizowanie problemu dostępności do mityngów i służby osób z
dysfunkcjami  oraz  wykluczonych  społecznie.  Stworzony  został  „Przewodnik  Dostępności”  a  w
realizacji jest ulotka na ten temat. 

-  Akceptowaliśmy  miejsca  i  programy  warsztatów  ogólnopolskich:  Łączników  Internetowych  i
Dyżurnych  Online  Informacji  Publicznej  Siódmej  Tradycji  Niesienia  Posłania  do  Zakładów
Poprawczych i Współpracy z Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi POLYPAA – Konwencja
Młodych w AA , Rzeczników Intergrup i Regionów, Kolporterów i Literatury. 

-  Wspólnie i  z  inicjatywy Regionu Zachodniopomorskiego zorganizowaliśmy naszą  obecność na
„Pol’and’Rock”  2022,  gdzie  informowaliśmy  młodych  (i  nie  tylko)  ludzi  o  istnieniu  i  celach
Wspólnoty AA. 

- Oddajemy właśnie Wspólnocie do użytkowania na razie w formie online „Przewodnik Informacji
Publicznej” mając nadzieję, iż będzie pomocny w działaniu informacyjnym naszych służb. 

- Przygotowywana jest rekomendacja dotycząca zmian w tłumaczeniu książki „Dwanaście Kroków i
Dwanaście  Tradycji”  Po  skierowaniu  rekomendacji  do  51  KSK,  zmiany  będą  udostępnione  do
zapoznania się na stronie internetowej. 

- Bardzo zaawansowane są prace związane z budową nowej strony internetowej. Będzie bardziej
funkcjonalna i atrakcyjna graficznie. 

- Wspólnie z Dyrektor Zarządu poczyniliśmy ustalenia mające uregulować aktywność pracowników
Fundacji  szczególnie w odniesieniu do niesienia posłania, które w myśl zasad AA jest wyłączną
domeną służebnych. 

-  Zaakceptowaliśmy  wniosek  Zespołu  ds.  Dostępności  i  Wydarzeń  Ogólnopolskich  i  wydaliśmy
Zarządowi Fundacji zalecenia przetłumaczenia na polski język migowy filmu, który powstał z okazji
45-lecia AA w Polsce. 

-  Nawiązujemy  współpracę  z  nowo  utworzonym  Krajowym  Centrum  Przeciwdziałania
Uzależnieniom oraz z nowo wybraną Krajową Konsultantką ds. Psychoterapii Uzależnień 



-  Odbudowujemy relacje  z  przyjaciółmi  AA  które  osłabły  podczas  pandemii.  W marcu  2023  r.
organizujemy z Regionem Warta kolejne „Spotkania Przyjaciół AA” na których będziemy również
promowali Zlot 50-lecia. 

-  Zleciliśmy  Zarządowi  Fundacji  sporządzenia  projektu  uporządkowania  i  standaryzacji  szaty
graficznej naszych książek i broszur. 

-  Sukcesywnie  odpowiadamy  na  pytania  i  wnioski  wpływające  na  skrzynkę  e-mail  Rady
Powierników rp@aa.org.pl, a przygotowane przez właściwe zespoły powiernicze. 

-  Przyjęliśmy  projekt  „Przewodnika  Dostępności  do  AA”  i  umieściliśmy  dokument  na  stronie
internetowej do konsultacji przez Wspólnotę. 

- Organizujemy warsztat dla Rady Powierników oraz byłych i potencjalnych powierników kl. A z
udziałem powierniczek Wspólnoty USA/Kanada. 

-  Potwierdziliśmy udział delegata narodowego w charakterze obserwatora na Konferencji  Służb
Ogólnych USA/Kanada w kwietniu 2023 roku. 

-  Potwierdziliśmy  udział  delegata  narodowego  w  Konferencji  Służby  Krajowej  AA  na  Litwie  w
dniach 26–27 listopada 2022 r. 

Jako Rada Fundacji  przyjęliśmy sprawozdania Zarządu oraz udzieliliśmy Dyrektor oraz członkom
Zarządu Fundacji „BSK AA w Polsce” absolutorium za rok 2021. 

Cyklicznie uczestniczę w spotkaniach Zespołu ds. Przygotowania KSK, służb RP oraz spotkaniach z
delegatami KSK z Regionu Bałtyckiego i zastępcą powiernika. 

Od 50 KSK zostałem również Przewodniczącym Powierniczego Zespołu ds. Aktualizacji Poradnika
Służb  AA,  Karty  Konferencji  i  Pytań.  Spotkania  zespołu  odbywają  się  cyklicznie  we wtorki,  na
których  przygotowaliśmy kilka  propozycji  rekomendacji  do  51.  KSK w sprawie  zmian  w Karcie
konferencji Służby Krajowej i Regulaminu Służby Krajowej AA w Polsce dotyczące:  -  konkursu na
redaktorów  biuletynów  ogólnopolskich,  -  ujednolicenia  nazewnictwa  dotyczące  zgromadzeń
regionalnych, - rotacji służby Delegatów i Powierników, - ujednolicenia nazewnictwa komunikatora
regionalnego. Wypracowaliśmy również propozycje odpowiedzi na wiele pytań, które wpłynęły do
Rady Powierników oraz wniosek w sprawie uaktualniania tabeli rotacji w służbie krajowej.

Przeglądamy zapisy Karty Konferencji Służby Krajowej oraz Regulaminu Pracy Służby Krajowej AA
w Polsce w celu polepszenia współpracy służby w naszej strukturze oraz zbieramy cały czas uwagi
edytorskie do Poradnika dla Służb AA. 

Chciałbym jeszcze raz podziękować Regionowi Bałtyckiemu za zaufanie, które pozwala mi służyć
Wspólnocie  AA  jako  Powiernik  SK,  ale  również  mieć  realny  wpływ  i  być  częścią  wielkiego
przedsięwzięcia jaką jest Służba Krajowa AA w Polsce. 

Z wyrazami wdzięczności i życzeniami Pogody Ducha Krzysztof G. powiernik Służby Krajowej.



PKT. 6. PRZEDSTAWIENIE  NOWYCH REPREZENTANTÓW INTERGRUP DO RADY 
REGIONU BAŁTYCKIEGO AA

- Intergrupa Gdańska  Szymon

- Intergrupa Kaszubska Ilona

- Intergrupa Kociewie  Marcin i Aniela

- Intergrupa Zatoka  Dominik i Mirek

- Intergrupa Żuławy  Bogusław

PKT. 7. PRZEDSTAWIENIE KANDYDATÓW DO SŁUŻB RADY REGIONU BAŁTYCKIEGO 
AA

Kandydaci do służby sekretarza RRB AA

- Waldek z Intergrupy Żuławy                                                                                                                             
- Marcin z Intergrupy Kaszubskiej

Kandydat do służby łącznika internetowego RRB AA

- Tomek z Intergrupy Gdańskiej

Kkandydatka do służby skarbnika RRB AA

- Maria z Intergrupy Zatoka

Kandydatka do służby rzecznika RRB AA

- Kasia z Intergrupy Kociewie

PKT. 8. PRZEDSTAWIENIE KANDYDATUR DO SŁUŻBY DELEGATA NA KSK KOMISJA 
INFORMACJI PUBLICZNEJ

-Jacek C. z Intergrupy Zatoka kończący służbę rzecznika RRB AA

-Tadeusz z Intergrupy Kaszubskiej kończący służbę sekretarza RRB AA

PKT. 9. PYTANIA DO KANDYDATÓW DO SŁUŻB

Na  wstępie  odczytano  sugestie  dotyczące  wyboru  do  każdej  służby.  Wszystkim  kandydatom
zadawano pytania dotyczące ich dotychczasowej służby oraz ich predyspozycji do pełnienia danej
służby. Odpowiedzi były satysfakcjonujące zadających pytania.



PKT. 10. WYBORY SŁUŻB REGIONU BAŁYCKIEGO AA 

Komisja  ustaliła  ilość  osób  uprawnionych  do  głosowania.  Uprawnionych  do  głosowania  było
48 osób. Kworum wynosiło 32 głosy. Następnie odczytano z Poradnika służb AA definicję kworum.

                                       - Jako pierwszy był wybór do służby sekretarza RRB AA

Kandydaci  Waldek  z  IG  Żuławy  i  Marcin  z  IG  Kaszubskiej.  W  wyniku  głosowania  żaden  z
kandydatów  nie  otrzymał  wymaganej  większości  głosów.  Zostało  zarządzone  losowanie  z
kapelusza.  W  wyniku  losowania  sekretarzem  RRB  AA  został  wybrany  Marcin  z  Intergrupy
Kaszubskiej

- Następne głosowanie dotyczyło służby łącznika internetowego RRB AA

Kandydat Tomek z Intergrupy Gdańskiej został wybrany do służby łącznika internetowego RRB AA
wymaganą większością głosów.

- Kolejne głosowanie dotyczyło służby skarbnika RRB AA

Kandydatka Maria z Inergrupy Zatoka została wybrana do służby skarbnika RRB AA wymaganą
większością głosów.

- Głosowanie dotyczące wyboru rzecznika RRB AA

Kandydatka Kasia z Intergrupy Kociewie została wybrana do służby rzecznika RRB AA . Uzyskała
wymaganą większość głosów.

PKT. 11. WYBÓR DELEGATA NA KSK DO KOMISJI INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uprawnionych do głosowania było 48 osób. Kworum wynosiło 32 osoby

W  wyniku  głosowania  żaden  z  kandydatów  nie  otrzymał  wymaganej  większości  głosów.
Zarządzono losowanie z kapelusza.  W wyniku losowania do służby delegata na KSK do komisji
Informacji publicznej wybrany został Tadeusz z Intergrupy Kaszubskiej.

PKT. 12. WNIOSKI DO XXV ZGROMADZENIA WYBORCZEGO REGIONU BAŁYCKIEGO 
AA

WNIOSEK 1

Wniosek na Zgromadzenie Wyborcze Rady Regionu odbywające się w dniu 20 listopada 2022r,
dotyczący   przywrócenia  pełnego  zaufania  osobie  pełniącej  służbę  Skarbnika Regionu
Bałtyckiego.

Wnioskuję  o  przywrócenie  pełnego  zaufania  służbie  skarbnika  poprzez   przywrócenie  jemu
całkowitej  kontroli  nad  finansami  Regionu,  polegającej  na  spełnieniu  sugestii,  aby  skarbnicy
Intergrup wpłacali darowizny przeznaczane na Region tylko do rąk skarbnika, a on zawiadując tymi



środkami wszelką nadwyżkę sam wpłacał  na subkonto Regionu (każdą kwotę powyżej ustalonego
stanu portfela,  na dziś  jest  to kwota 2 tyś  zł).  Pozwoli  to  na lepszą koordynację i  planowanie
wydatków oraz faktyczną wiedzę na temat funduszy do dyspozycji w każdej chwili pełnienia służby.

Uzasadnienie:

Pełniąc  służbę  skarbnika  przez  ostatnie  półtora  roku  poruszałam  się  najczęściej  w  przestrzeni
domysłów  i  „proroctw”   na  temat  stanu  konta,  czekając  na  comiesięczny  wyciąg  jak  na
„niespodziankę”.  Nigdy nie wiedziałam jakie środki tam wpłynęły, zanim nie dostałam wyciągu.
Skarbnik nie ma możliwości  zaglądania  na konto.  To może tylko Skarbnik BSK.  O stanie konta
dowiadywałam  się  zwyczajowo  na  początku  kolejnego  miesiąca.  Bywały  więc  miesiące  gdy
pojawiała się na nich pokaźna suma, ale bywały też takie bez żadnych wpływów. Jedna wielka
niewiadoma.  Trudno  w  takiej  sytuacji  wyliczać  darowizny,  zachowywać  płynność  finansową  i
planować przyszłe wydatki, a służba skarbnika właśnie na tym polega. Wpłacanie pieniędzy do tzw.
Portfela uczyni służbę bardziej realistyczną  i pełną. Skarbnik Regionu jako jedyny wpłacający na
subkonto, nawet bez wyciągu będzie miał faktyczną wiedzę na temat stanu subkonta nawet w
połowie miesiąca. W przypadku gdy zdarzą się jakieś wpłaty z grup lub od osób prywatnych, to
zawsze będzie to chciana nadwyżka, a nie widmo niewydolności finansowej.

Elżbieta S 

Waldek z IŻ wnioskował o odłożenie wniosku na następnym spotkaniu Regionu Bałtyckiego AA
ponieważ  została  wybrana  nowa skarbnik.  Kasia  W.  wnioskowała  o  doprecyzowanie  wniosku.
W głosowaniu wymaganą większością głosów wniosek został odłożony do rozpatrzenia w terminie
późniejszym.

WNIOSEK 2

Wniosek do XXV Zgromadzenia Regionu Bałtyckiego AA w sprawie wpisania do kalendarium na
rok 2023 spotkań Rady Regionu Bałtyckiego AA w dniach : 15 stycznia, 16 kwietnia, 16 lipca, 15
października oraz 26 listopada jako Zgromadzenie Regionu.

Uzasadnienie :

Przedmiotowy  wniosek  uzasadniam  tym,  iż  na  spotkaniu  Rady  Regionu  w  dniu.  23.10.2022r.
przedstawione terminy spotkań nie będą kolidowały z innymi spotkaniami we Wspólnocie AA. W
głosowaniu wniosek uzyskał wymaganą większość głosów. Po wysłuchaniu głosu mniejszości nikt
nie zmienił zdania, tym samym wniosek został przyjęty.

WNIOSEK 3

Wniosek do XXV Zgromadzenia Regionu Bałtyckiego AA w sprawie zorganizowania i 
przeprowadzenia regionalnego warsztatu na temat organizacji wydarzeń w regionie oraz 
powołanie zespołu ds organizacji w/w wydarzenia.

Uzasadnienie:

Przedmiotowy wniosek uzasadniam tym, że powyższe warsztaty mogłyby umożliwić uczestnikom
bezpośrednie podzielenie się doświadczeniami z organizacji i przeprowadzenia warsztatów i Zlotu



Radości, które odbyły się w latach ubiegłych jak i mogłyby zachęcić innych członków Wspólnoty AA
w  Polsce  do  podjęcia  się  realizacji  takich  pomysłów  w  celu  niesienia  posłania  cierpiącym
alkoholikom.

Rzecznik Rady Regionu Bałtyckiego AA Jacek C.

Podczas  dyskusji  pojawiały  się  różne  głosy.  W  głosowaniu  wniosek  nie  uzyskał  wymaganej
większości głosów i został odrzucony.

WNIOSEK 4

Wniosek  do  XXV  Zgromadzenia  Regionu  Bałtyckiego  AA  w  sprawie  zorganizowania  i
przeprowadzenia Regionalnego Złotu AA w 2023 roku. 

Uzasadnienie. 

Przedmiotowy wniosek uzasadniam tym,iż Zlot Radości, który odbył się w tym roku, oraz latach 
poprzednich zgromadził wiele osób ze wspólnoty AA,oraz członków ich rodzin co cieszyło się 
ogólna aprobatą w/w któremu towarzyszył duch i przyjazna atmosfera. W/w Złot będzie 
jednocześnie fundamentem pod współpracę z profesjonalistami z danego terenu. 

Kasia Delegat do KSK komisja finansowa

W wyniku głosowania wniosek uzyskał wymaganą większość głosów i został przyjęty.

WNIOSEK 5

Wniosek  do  XXV  Zgromadzenia  Regionu  Bałtyckiego  AA  w  sprawie  zorganizowania  i
przeprowadzenia Ogólnopolskich warsztatów VII tradycji w 2023 roku, oraz powołania zespołu
do organizacji w/w wydarzenia. 

Uzasadnienie. 

Przedmiotowy wniosek uzasadniam tym że do dnia dzisiejszego nie podjęliśmy się jako Region 
Bałtycki AA wraz z Radą Powierników SK do przeprowadzenia Ogólnopolskich warsztatów. 
Chciałabym również poinformować, że mamy doświadczenie z organizacji Ogólnopolskich 
warsztatów Łączników internetowych i dyżurnych online,oraz ogólnopolskich warsztatów 
Informacji publicznej. Jednocześnie wyrażam chęć wejścia w skład tego zespołu gdyż z racji 
pełnionej służby,oraz uczestnictwa w dwóch ogólnopolskich warsztatach VII tradycji czuję się 
zobowiązana podzielić się swoimi doświadczeniami. 

Kasia Delegat do KSK komisja finansowa

W  głosowaniu  wniosek  uzyskał  wymaganą  większość  głosów.  Tym  samym  został  przyjęty  do
realizacji.

WNIOSEK 6

Witam serdecznie. Zwracam się z wnioskiem do 25 Zgromadzenia Rady Regionu Bałtyckiego AA.
Proszę o zwiększenie kwoty portfela Skarbnika Regionu Bałtyckiego z     2000   zł na   5000   zł. 



Prośbę swą motywuję tym, iż na ostatnim spotkaniu Rady Regionu wynikła sytuacja, że Skarbnik
musiała  dokładać  z  własnych  środków  na  pokrycie  kosztów  np.  dojazdów  Służebnych.  Na
subkoncie znajdują się środki Wspólnoty i uważam, że Skarbnik została obdarzona zaufaniem, więc
na pewno sumiennie wykonuje swą służbę, za co jestem jej wdzięczna jako Alkoholiczka Kasia. 

Z poważaniem, serdecznością i wdzięcznością - reprezentant Intergrupy Kasia K.

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

WNIOSEK 7

Składam wniosek  o  wydanie  decyzji  rezygnacji  z  formy tzw.  „poczęstunku”  podczas  trwania
Zgromadzenia Wyborczego Regionu AA Bałtyckiego.

Uzasadnienie:

Podczas obywającego się w dniu dzisiejszym spotkania rady Regionu AA Bałtyckiego dowiedziałem
się, że planuje się zorganizowanie tzw. „poczęstunku” dla uczestników Zgromadzenia. W tym roku
ma to być pizza, a zdarzenie zostało określone jako „tradycyjne” czyli odbywające się regularnie
podczas  Zgromadzenia  Wyborczego  Regionu.  Zwracam  się  z  gorącą  prośbą  do  sumienia
Zgromadzenia o przemyślenie tej inicjatywy w świetle duchowych zasad wynikających z Siódmej
Tradycji  AA,  zastanowienie  się,  czy  rzeczywiście  siedmiogodzinne  spotkanie  wymaga  od  służb
zorganizowania dla jego uczestników dodatkowego posiłku. Nie przekonują mnie argumenty, że
kiedyś  uczestnicy  Konferencji  Regionalnych  otrzymywali  posiłki  podczas  kilkudniowych
Konferencji.  To  wynikało  właśnie  z  faktu  przebywania  uczestników  kilka  dni  poza  miejscem
zamieszkania i zapewnienia dostępu do służby dla każdego członka AA, bez względu na jego stan
majątkowy. Dlatego też zrezygnowaliśmy z kilkudniowych spotkań, aby ograniczyć koszty. Mam
takie  przekonanie,  że  dodatkowy  poczęstunek  w  postaci  np.  pizzy  nie  jest  potrzebny,  jeśli
uczestnicy  wracają  tego  samego  dnia  do  swojego  miejsca  zamieszkania.  Dlatego  wnoszę  o
przemyślenie tej kwestii i podjęcie decyzji. 

Wniosek został  uznany za bezprzedmiotowy, gdyż Region Bałtycki  nie poniósł  żadnych kosztów
związanych z posiłkiem.

XXV  Zgromadzenie  Wyborcze  Regionu  Bałtyckiego  AA  zostało  zakończone  wspólną  deklaracją
odpowiedzialności.

Sporządził sekretarz RRB AA  Tadeusz


