
Sprawozdanie ze spotkania służb Rady Regionu Bałtyckiego AA 
w dniu 15.01.2023  w Gdańsku

na grupie AA Barka, ul. Pegaza 15

Realizacja planu spotkania:

1. Powitanie, Preambuła AA, przedstawienie się wszystkich uczestników spotkania

2. Przedstawienie i akceptacja programu spotkania

3. Informacje nowych służebnych Rady Regionu o funkcjonowaniu ich służby

Marcin - Sekretarz Regionu

 notatki,  sprawozdania  i  informacje  z  Intergrup  można  przesyłać  na  adres
sekretarz2022@onet.pl

Tomasz -  Łącznik Regionu

w  kontekście  ostatniej  wizyty  na  IG  Kaszubskiej,  zrezygnował  z  planowanych  
wcześniej wyjazdów na Intergrupy. W uzasadnieniu przedstawił „Zasadę uczestnictwa”  
[Koncepcja IV, Poradnik dla służb AA, s. 269]:

 zasada  „Uczestnictwa”  jest  wielce  skuteczna  i  jednocząca  na  wszystkich  poziomach
odpowiedzialności

 do  udziału  w  spotkaniach  Mandatariusze  tradycyjnie  zapraszają  osoby,  których
sprawozdania lub rady mogą być potrzebne 

[zapraszają mandatariusze,  robią to tradycyjnie, a nie z obowiązku i  to oni decydują
kogo zaprosić, jakich sprawozdań chcą wysłuchać i jakie rady są im potrzebne]

 osoby  zaproszone,  mimo  że  nie  mają  prawa  głosu,  mogą  swobodnie  uczestniczyć  w
debacie 

[jeśli  nie  jestem  zaproszony  –  nie  podnoszę  ręki,  nie  zabieram  głosu.  Nie  mam
przywileju uczestnictwa w debacie. Jestem z własnej woli - „prywatnie”]

 przestrzeganie zasady „Uczestnictwa” w strukturze naszych służb jest, kwestią najwyższej
wagi dla naszej przyszłości

 Doświadczenie sugeruje jednakże, że część każdej nowej generacji Służebnych będzie w
sposób  nieunikniony  próbowała  osłabić,  zmienić  lub  całkowicie  usunąć  zasadę
„uczestnictwa".

Kasia Rzecznik Regionu

 wspomniała  o  utworzeniu  grupy  na  komunikatorze  w  celu  przekazywania  informacji.
Gosia Delegat uznała, że niekoniecznie trzeba tworzyć kolejny kanał komunikacji, ważne
aby dotychczasowa forma e-mail pozostała. 
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 Szymon  Reprezentant  IG  Gdańskiej  wspomniał,  że  IG  przygotuje  zaproszenie  dla
członków Rady na spotkania Intergrupy. 

 Kasia Delegat stwierdziła, że nie może zaplanować swoich wydatków i planów wyjazdów. 

 Mirek Reprezentant IG Zatoka zaznacza, że wyjazd za pieniądze wspólnoty powinien być
zakończony wniesieniem czegoś do wspólnoty. 

 Jacek  Delegat  wspomniał,  że  koncepcje  mówią  też,  że  mamy  być  planistami  działań
wspólnoty, planowanie wydatków delegatów pomoże służebnym Regionu. 

 Tomasz Łącznik zauważył, że nie ma potrzeby powtarzania tych samych sprawozdań na
Intergrupach, jeśli na Radzie Regionu są przekazywane   reprezentantom i dodatkowo
mailem w sprawozdaniu

 Kasia  Rzecznik  zaproponowała  głosowanie:  Czy  tworzymy  harmonogram  wyjazdów
służebnych? Wniosek został odrzucony w głosowaniu.

Maria Skarbnik Regionu

 przedstawiła  stan  finansów  Regionu.  Maria  prosi  o  przekazywanie  jednak  planu
wyjazdów,  wydatków,  w szczególności  planowanych  kosztów dojazdów.  Wspomniała  o
planowanych spotkaniach ze skarbnikami Intergrup. Powiedziała o finansowaniu kosztów
udziału Delegatów w Konferencji oraz jednego warsztatu w ciągu roku. 

 Kasia Delegat zaznacza, że wydatki dla delegatów może ograniczać tylko zgromadzenie
Wyborcze Regionu.
 

 Tomasz  podkreślił,  że  to  Rada  Regionu  pracując  pomiędzy  Zgromadzeniami  musi
podejmować wysiłek zarządzania finansami. 

 W  dalszej  części  odbyła  się  dyskusja  nad  wydatkami  za  zeszły  okres  i  przyszłymi
wydatkami. 

 Jacek Delegat zauważył, że nie powinno być  dobierania sobie warsztatów finansowanych
przez Wspólnotę bez uzgodnienia w szerszym gronie. 

4. Wybór opiekuna na Spotkanie Przyjaciół AA

 Kasia  R.  zaproponowała  głosowanie,  aby  dokonać  wyboru  Opiekuna  na  Spotkanie
Przyjaciół AA w MIKORZYNIE koło Konina. Przedstawiła kandydaturę Jacka H., który w
głosowaniu  tajnym  uzyskał  wymaganą  większość  głosów.  Przedstawił  również
profesjonalistów, którzy mogliby zostać zaproszeni.

5. Czy nas stać? Czy wysyłamy i kogo na Warsztaty Dostępności? 
24 -26.03.23 w Porszewicach koło Pabianic Region Łódź 

 W  preliminarzu  wydatków  uwzględniono  koszt  udziału  Przedstawiciela  Regionu.  Czy
Rada Regionu sfinansuje koszt wyjazdu  jednej osoby na Warsztaty – TAK.  Marcin -
Sekretarz Rady został zgłoszony do uczestnictwa w warsztatach. Po krótkiej prezentacji
poprzez głosowanie zdecydowano udzielić Marcinowi zgody na udział ww. warsztatach.



 
6. Regionalne Warsztaty Koncepcji

 Dyskutowano  o  formie  Warsztatów.  Czy  chcemy  zorganizować  Regionalne  Warsztaty
Koncepcji, głosowanie na Tak. Zawiązał się zespół ds. organizacji Warsztatów Koncepcji:
Bogusław Reprezentant, Jacek Delegat, Kasia Rzecznik.

7. Zlot Radości 2023

 Jest 9 osób chętnych do pracy w zespole organizacyjnym ds. przygotowania zlotu z IG
Kaszubskiej,  i  2  osoby  IG  Żuławy.  Marcin  został  koordynatorem  Regionalnego  Zlotu
Radości. Propozycje Ośrodków: 

Wiele - 300 zł od osoby
Studzienice Kaszubskie 380
Mausz 360 w którym już byl zlot i jest dobrze wspominany,
Stegna 260 + koszty dodatkowe, 
Wodnik Łeba bez oferty cenowej

8.  Pytania i rekomendacje do 51 KSK.

 Prośba do reprezentantów o zbieranie odpowiedzi z grup i intergrup

 
9. Głos dla Reprezentantów Intergrup 

Intergrupa Kaszubska - Ilona:

 ostatnie spotkanie odbyło się 08.01.2023;
 w spotkaniu wzięło udział 17 przedstawicieli grup;
 w trakcie spotkania odbył się warsztat nr G12 oraz dyżurów online;
 przeprowadzono  wybory  służb:  na  cienia  rzecznika  –  wybrano  Magdę  z  Lęborka,  do

służby  łącznika  internetowego  (uprzednio  wybrany  zrezygnował  ze  służby)  -  wybrany
został Tomek z Lęborka

 omawiano problem kontaktu z koordynatorem niesienia posłania do ZK i AŚ - po dyskusji
przedstawiciele kilku grup zadeklarowali pomoc w temacie

 koordynator d/s informacji publicznej Kasia przedstawiła zakres wykonywanych prac: 
- w Wejherowie ulotki i wizytówki roznoszone są do Straży Miejskiej, Szpitala, Dziennego
Oddziału Terapii Uzależnień, MOPS, Policję oraz do Klubu Integracji Społecznej (KIS),
- w Lęborku ulotki i wizytówki dostarczane są do Poradni Zdrowia i na Policję oraz w
trakcie jest organizacja mityngów w noclegowni,
- w Słupsku AA współpracuje z Centrum Zdrowia Psychicznego,
- w Ustce posłanie niesione jest do Zakładu Karnego,
- 16.XI.2022 zorganizowano spotkanie informacyjne w KIS w Wejherowie,
- 28.XI.2022 przedstawiciele AA spotkali się z przedstawicielami MOPS w Wejherowie,
- 3.XII.2022 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie odbyło się spotkanie z kuratorami,
- podjęty został temat organizacji Zlotu Radości Regionu Bałtyckiego w 2023 r 9 osób jest
zainteresowanych  organizacją  tej  imprezy,  zostały  już  poczynione  wstępne  rozeznania
Ośrodków, wpłynęły pierwsze oferty,
- ustalono kalendarium spotkań Intergrupy. Są to: 12 marca, 7 maja, 9 lipca, 24 września,
12 listopada 2023 roku.



Intergrupa Gdańska  - Szymon
 

 Intergrupa  spotyka  się  każdego  miesiąca,  poszukuje  rzecznika  i  reprezentanta,  niesie
posłanie do różnych miejsc, 13 grup było na ostatnim spotkaniu.

Intergrupa Kociewie – Marcin 

 Spotkanie odbyło się w Brusach .z dn.17.12.2022
 Warsztat przed spotkaniem intergrupy poprowadził Marcin skarbnik intergrupy oraz zdał

sprawozdanie z wyjazdu na warsztaty 7 tradycji.
 Sprawozdania  z  grup  przedstawili  mandatariusze  oraz  osoby  oddelegowane  przez

sumienia grup .
 Niesienie  posłania  do  aresztów  śledczych  w  Chojnicach  oraz  do  Ośrodków  leczenia

uzależnień i szpitali dla nerwowo i psychicznie chorych .
 Niesienie  posłania  do  szpitala  dla  nerwowo  i  psychicznie  chorych  w  Starogardzie

Gdańskim oraz współpraca z ośrodkiem terapeutycznym leczenia uzależnień
 Koordynator  G12  poinformował  ,  że  telefon  po  wyborach  RR  Bałtyckiego  ucichł.

Reprezentant intergrupy Kociewie dostał sugestie, aby dowiedzieć się co się stało .
 Przegłosowano warsztaty sponsorowania w 3 głównych miastach na terenie intergrupy

Kociewie:  4  marca  w  Chojnicach,   3  czerwca  w  Starogardzie  Gd.,  
7 października w Tczewie

 Najbliższe spotkanie odbędzie się w Pelplinie na grupie AA Cystersi.

Intergrupa Zatoka - Dominik

 istnieje G12 i dobrze działa, wybrano kolportera, koordynatora G12, informacja publiczna
działa, posłanie jest niesione w różne miejsca w różnej formie,  ma się odbyć warsztat w
temacie G12.

Intergrupa Żuławy – Bogusław

 10 grudnia 22 roku odbyły się wybory do służb intergrupy Żuławy zastępca Kolportera,
zastępca  łącznika  do  spraw  internetu,  zastępca  skarbnika,  zastępca  rzecznika  oraz
sekretarza, 

 zgłosiła chęć służenia intergrupie jedna osoba Beata na sekretarza i większością głosów
została wybrana. 

 14 stycznia na intergrupie Żuławy uczestniczyło 19 grup 
 dwie  osoby  zgłosiły  się  do  służby  reprezentanta  intergrupy  do  Regionu  Bałtyckiego:

Krystyna, została wybrana oraz zastępca łącznika internetowego Adrian został wybrany. 
 Grupa Tęcza sponsoruje grupę Franciszek z Rucewa oraz Pojednanie w Nowym Stawie. 
 Niesiemy posłanie do aresztów śledczych Sztum Kwidzyn Malbork Braniewo.
 Służebni intergrupy jeżdżą po grupach i w ten sposób zwiększają i dają nadzieję dla grup

mało uczęszczanych. 
 Grupa Radość z Malborka prosi o wsparcie. Następne spotkanie intergrupy odbędzie się

w  Młynarach,  na  którym  będziemy  omawiać  pytania  i  rekomendacje  do  51  KSK,
zaprosiliśmy delegata Gosie. 

 W  marcu  będziemy  omawiać  7  tradycję  zaprosiliśmy  skarbnika  regionu  Marie.  15
kwietnia warsztat sponsorowania Malbork na grupie Radość. 20 maja Ryjewo warsztat
„Rotacje czy wakat w służbie”

10. Głos dla służebnych Rady Regionu



Tomasz Łącznik Internetowy RB 

Newsletter - informacje są pogrupowane tematycznie: 

 informacje z grup Regionu Bałtyckiego (mityngi rocznicowe, mityngi spikerskie, itp.)
 kalendarz spotkań Intergrup i Regionu Bałtyckiego
 warsztaty i zloty 
 informacje z BSK, KSK, Zdroju i inne np. ankiety, biuletyny KIP, pytania, 50-lecie 
 prośba o przesyłanie w miarę wcześnie informacji. Wówczas informacje ukażą się kilka

razy. Nie na ostatnią chwilę, mogę nie zdążyć.
 prośba też, żeby wysyłać na maila: baltycki@aa.org.pl poprzez łącznika internetowego 

RSI – Regionalny Serwis Informacyjny:
 

 żeby się dostać na nasze RSI – najlepiej wpisać w wyszukiwarce „Region Bałtycki AA” lub
na stronie https://aa24.pl/pl/podzial-regionalny/baltycki

 na  stronie  głównej  RSI  jest  formularz  zapisu  na  newsletter  (subskrypcję  maila  z
informacjami) 

 w  zakładce  KOMUNIKATY  są  daty  spotkań  Regionu  i  Intergrup  (jeśli  ktoś  nie
subskrybuje maila) są też plany spotkań i sprawozdania 

 zarówno w mailach jak i RSI są linki do dokumentów rzadziej załączniki (freshmail nie
zaleca) - stosowany plik to pdf

 uczestniczyłem  w  spotkaniu  Regionalnych  Łączników  Internetowych  (tzw.  spotkania
radomskie  –  raz  w  miesiącu)  oraz  z  kolegami  z  IG  ZATOKA  i  IG  KOCIEWIE
uczestniczyłem w spotkaniu koordynatorów G12

Kasia - Rzecznik Regionu Bałtyckiego 

 odczytała wiadomość od Delegatów Narodowych o poszukiwaniu osób które działają w
niesieniu posłania kraj krajowi - osoby takie można zgłaszać do końca stycznia.

 Spotkanie online z pracownikami BSK - Kasia omówiła szczegóły z tego spotkania.

 Została zaproszona na spotkanie Regionu Gdańskiego grup rodzinnych Al-Anon


Maria – Skarbnik Regionu Bałtyckiego 

 koszt spotkania RRB , kapelusz zostaje na grupie Barka 

11. Głos dla delegatów KSK

Kasia – Komisja Finansów

 spotkania komisji się odbywają co miesiąc,  
 będą omawiane zagadnienia związane z finansami
 rezerwą i środki pozostałymi po 45 zlocie aa

Małgorzata - Komisja Organizacyjna 

 komisja spotyka się co 2 tygodnie. 
 Głównym tematem ostatniego spotkania była organizacja warsztatów dla delegatów, jakie
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planujemy przygotować w terminie 8 – 10 września 2023 roku, zgodnie z kalendarium
wydarzeń podanym przez Radę Powierników na 2023 rok

 Propozycje zgłoszone na miejsce spotkania:
- Paweł Region Lublin – Dąbrowica w pobliżu Lublina, korzystna cena, bliskość lotniska,
służby regionu deklarują gotowość organizacji
-  Grzegorz  Region  Białystok  –  Rajgród  w  pobliżu  Augustowa,  dobra  cena,  dogodne
warunki, gorzej z dojazdem, służby regionu podejmują się organizacji
- Przemko Region Warta – Ślesin w pobliżu Konina, dogodne położenie w centrum Polski,
sprawdzony  ośrodek,  cena  na  poziomie  innych  propozycji,  pozostaje  uzgodnienie  ze
służbami  regionu  woli  organizacji,  informacja  po  
21 stycznia

 rozmawialiśmy na temat szerokich konsultacji o celowości organizowania warsztatów dla
delegatów,  realizując  niejako  sugestie  zawarte  w  odpowiedzi  Rady  Powierników  na
złożoną  przez  nas  rekomendację.  Delegaci  przedstawiali  różne,  czasami  skrajne
stanowiska  jakie  słychać  na  różnych  poziomach  służb  w  poszczególnych  regionach,
dotyczące celowości organizacji, a także ponoszonych kosztów.

 zastanawialiśmy się także nad kwestią do kogo kierowane są planowane warsztaty, jakie
przyjąć nazewnictwo; czy mogą brać w nich udział również reprezentanci intergup, czy
będą z nazwy „ogólnopolskie”

 następne spotkanie ustalono na 18.stycznia.

Jacek  - Komisja Informacji Publicznej

 w  ostatnim  czasie  uczestniczyłem  w  spotkaniach  dwóch  intergrup,  dziękuję  za
umożliwienie przekazania informacji na temat pełnionej służby

 cały czas czekamy na głosy z grup w temacie rekomendacji i pytań do 51 KSK, które są
dostępne m. in. na stronie https://aa.org.pl/konferencja/51ksk/

 proszę też  o  trochę :)  ,,  czasu antenowego " na spotkaniach  intergrup i  umożliwienie
przekazania informacji z działań SK. 

 cały czas zbieramy informacje do Biuletynu Informacji Publicznej, który publikowany w
formie  elektronicznej.  Krótkie  notatki  wraz  ze  zdjęciami  (o  ile  to  możliwe)  z  działań
grupy, intergrupy lub regionu wysyłamy na adres: kip@aa.org.pl

 zachęcam do odwiedzania strony: https://fundacja.aa.org.pl/kalendarz.php
gdzie  jest  sporo  informacji  na  temat  wydarzeń  organizowanych  przez  AA,  można  też
wysłać info o warsztatach , zlotach itp.

 do końca  2023 roku będzie  można wziąć  udział  w ankiecie  która  m.in.  pomoże  nam
dotrzeć  w  miejsca  gdzie  informacja  o  AA  jeszcze  nie  dotarła.  Szczegóły  na  stronie
https://ankieta.aa.org.pl/

 Zachęcam do korzystania z biuletynu Skrytka, gdzie publikowane są sprawozdania z prac
SK. Można ją subskrybować w wersji elektronicznej https://aa24.pl/pl

 trwają  prace  nad  Przewodnikiem  dostępności  do  AA,  zespół  czeka  na  nasze  uwagi,
sugestie  i  tematy  które  powinny  tam  się  znaleźć.  Stan  rzeczywisty  na  stronie
https://aa24.pl/pl/do-pobrania w sekcji : wersje robocze

 coraz częściej i regularniej spotykamy się online z ,,naszym Powiernikiem"

12.  Głos dla Powiernika SK. 

 Krzysztof nieobecny na spotkaniu. 

Waldek - Zespół Powierniczy ds IT

 Omawiane są zagadnienia związane ze stroną internetową, 
 testy czatu „papuga” - komunikator pomocowy dla dyżurów on-line,
 spis mityngów i problem z lokalizacją w spisie mityngów,
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 moduł rezerwacji terminów dyżurnych online. 

Tomasz zadał pytanie: Czy będzie budowana baza koordynatorów G12? 
Odp: Jeśli zostanie powołany koordynator centralny G12, to pewnie tak. 

13. Sprawy bieżące

 omawiano  sposób  komunikacji  członków  Rady  Regionu.  Jacek  IG  Kaszubska  prosi  o
informacje od członków rady, delegatów o planowanych przyjazdach na intergrupy celem
ujęcia do planu spotkania. 

14.  Wolne wnioski. 

Przedstawiono pytania i wnioski:

 czy  powinniśmy  przekazywać  przed  spotkaniem  notatkę  planowaną  do  odczytania  na
spotkaniu Rady? 

 Leszek  –  grupa  AA  Perełka  -  zostawmy  to  w  prostocie.  Czy  są  przymiarki  do
zlikwidowania  szczebla  Regionalnego  AA.  Odp.:    nie  ma.  Co robi  się  w aa  dla  osób
niedowidzących? 

 Prośba  Marcina  o  ewentualne  notatki  w  ciągu  tygodnia  celem  przygotowania
sprawozdania ze spotkania Rady.

 Kto będzie miał prawo głosu na spotkaniu online? 
 Czy należy się zwrot za dojazd na RRB osobie zaproszonej? 

15.  Deklaracja odpowiedzialności.

Notował Sekretarz Regionu Bałtyckiego AA - Marcin


