 IV Zebranie Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
03 marzec 2017r., godz. 18:00
Miejsce: Biuro Zarządu Regionu, Poznań, ul. Zamkowa 7A/2
Lista obecności Zarząd Regionu KOD WLKP:
Tomasz Adamiec
Grzegorz Borys
Grażyna Maria Ciesielska
Zdzisław Kałek
Adriana Machowiak
Sławomir Majdański
Izabela Milewska ( telekonferencja).
Regionalna Komisja rewizyjna:
Piotr Dybczyński.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z III Zebrania Zarządu regionu KOD Wielkopolska.
2. Dyskusja oraz odpowiedź na uchwały z ostatniego zebrania RKR.
3. Dyskusja i uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu Regionu.
4. Dyskusja i uchwalenie Regulaminu Grupy FB KOD_WIELKOPOLSKIE.
5. Dyskusja i uchwalenie powołania Grup Lokalnych.
6. Wolne wnioski.
Na Przewodniczącego Zebrania zaproponowano Adrianę Machowiak która wyraziła zgodę
na prowadzenie.
1. Protokół z III Zebrania Zarządu Regionu z dnia 19 luty 2017 został przyjęty przez
aklamację.
2. Przystąpiono do przedyskutowania protokołu i uchwał z III posiedzenia Regionalnej
Komisji Rewizyjnej.
W kwestii komunikatu dotyczącego wezwania do zwrotu majątku Regionu KOD Wlkp.
Piotr Dybczyński wyraził opinię, że nie dotarł on do wszystkich, np. do osób spoza FB
czy Akademickiego KOD-u, w związku z tym RKR uważa, iż należy go ponowić.
Zarząd Regionu zdecydował, że w tej sytuacji Joanna Darecka zostanie poproszona
o jego ponowne rozesłanie.
Piotr Dybczyński poinformował o ukończeniu prac nad nowym obiegiem dokumentacji
finansowej. Zostanie on wkrótce przekazany Zarządowi z prośbą o wdrożenie
w życie.
Piotr Dybczyński, w imieniu pozostałych członków RKR, którzy dotąd nie uczestniczyli
w posiedzeniach Zarządu, zapytał o możliwość zapraszania całego składu RKR na
kolejne zebrania. Sławomir Majdański zaproponował rotacyjną obecność gości na co
Przewodniczący RKR nie wyraził zgody, uzasadniając to swoim prawem do brania
udziału we wszystkich zebraniach Zarządu, zagwarantowanym zapisem w Statucie, z
czego on na korzyść pozostałych członków RKR nie zrezygnuje.

Po raz kolejny poruszona została kwestia zabezpieczenia dostępu do dokumentacji.
Ponieważ nie można zamknąć żadnego z pomieszczeń, gdyż wszystkie są potrzebne do
spotkań, poinformowano RKR, że odbyła się już rozmowa z Jarkiem Idasiem, który
zobowiązał się założyć, najpóźniej w przyszłym tygodniu, zamki do dwóch szaf.
Nadal nie ma w dokumentacji protokołu z Walnego Zebrania Członków w Cityzen. Iwona
Janicka która zobowiązała się taki protokół sporządzić jeszcze go nie przekazała Zarządowi
choć była o to już poproszona. Prośba zostanie ponowiona.
Ożywiona dyskusja wywiązała się w związku z Uchwałą nr 5/2017 RKR w której znalazło się
stwierdzenie o wciąż obecnych starych konfliktach pomiędzy członkami Zarządu. Grażyna
Maria Ciesielska zapytała Przewodniczącego RKR czy konieczne było umieszczenie takiej
opinii o Zarządzie Regionu w uchwale. Adriana Machowiak argumentowała, że taka uchwała
nie wpływa pozytywnie na wizerunek ZR, a podpisani pod nią dwaj pozostali członkowie
RKR opierali się tylko na sprawozdaniu jakie złożył im Piotr Dybczyński. Zdzisław Kałek
stwierdził, że upublicznienie w taki sposób, może działać dezintegrująco, a nowe osoby
zainteresowane przystąpieniem do KOD mogą z tego powodu zrezygnować z podpisania
deklaracji i aktywnego uczestnictwa. Działanie wszystkich organów Stowarzyszenia powinno
zmierzać do zakopywania rowów. Przewodniczący RKR pozostał przy swojej opinii, że Jego
relacja przekazana dalej, była zgodna z prawdą. Zarząd Regionu ustosunkował się także do
punktu 3.3 z protokołu trzeciego posiedzenia RKR wynikiem czego było podjęcie uchwały
ZRWLKP/2017/03/03/01.
Adriana Machowiak przekazała Piotrowi Dybczyńskiemu skany wszystkich dokumentów,
jakie otrzymała od Agnieszki Bizugi w dniu 24-02-2017 roku oraz skany byłego
pełnomocnika d/s Regionu, Zbigniewa Zawady, które przesłane zostały w dniu 27-02-2017
roku.
3. Rozpoczęła się długa dyskusja na temat Regulaminu Pracy ZR. Grzegorz Borys ponowił
swoją propozycję by wszystkie posiedzenia ZR były posiedzeniami jawnymi co do zasady.
Taki punkt miałby być zawarty w regulaminie. Tomek Adamiec wyraził wątpliwość czy jest to
konieczne. Zaproponował możliwość zapraszania gości na niektóre posiedzenia. Adriana
Machowiak nie wykluczyła zapraszania, ale też nie wyraziła zgody na umieszczenie tego w
regulaminie. Piotr Dybczyński doradzał i zachęcał do umieszczenia propozycji Grzegorza
Borysa w regulaminie. Poparli to również Zdzisław Kałek i Grażyna Maria Ciesielska, będący
zdania, iż taki punkt będzie świadczył o dużej otwartości i przejrzystości prac zarządu.
Izabela Milewska po wysłuchaniu argumentów za i przeciw każdego z obecnych stwierdziła,
że jawność gwarantują zamieszczane protokoły z posiedzeń i zaproponowała zebrania
otwarte, ale nie jako posiedzenia ZR. Różnorodność opinii spowodowała, że postanowiono
zagłosować za lub przeciw w/w propozycji Grzegorza Borysa.
Odbyło się głosowanie jawne.
3 głosy ZA (Grzegorz Borys, Zdzisław Kałek, Grażyna M. Ciesielska)
3 głosy przeciw ( Adriana Machowiak, Izabela Milewska, Sławomir Majdański)
1 głos wstrzymujący (Tomek Adamiec)
Propozycja Grzegorza Borysa nie została przyjęta.
W związku z brakiem odpowiedzi z Zarządu Głównego w Warszawie, dotyczącej
Regulaminu Pracy ZR w toku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie Uchwałę
ZRWLKP/2017/03/03/02 o przyjęciu tymczasowego Regulaminu Pracy dla Zarządu Region.

4. Zapoczątkowano dyskusję na temat Regulaminu Grupy FB KOD_WIELKOPOLSKIE. Po
zapoznaniu się z wersją regulaminu przesłaną Zarządowi przez sekcję IT, przystąpiono do
omówienia poszczególnych punktów. Grzegorz Borys uzasadniał swoje poprawki, które po
kolei poddawane dyskusji przyjmowane były w głosowaniu jawnym.
Pkt 1. Regulaminu: 2 głosy ZA (Grzegorz Borys, Zdzisław Kałek)
2 głosy przeciw ( Adriana Machowiak, Izabela Milewska)
3 głosy wstrzymujące ( Tomek Adamiec, Sławomir Majdański, Grażyna
Maria Ciesielska)
Poprawka Grzegorza Borysa polegająca na zastąpieniu określenia: Stowarzyszenie Komitet
Obrony Demokracji, określeniem: ruch społeczny KOD, nie została przyjęta.
Ptk 2. Regulaminu: Przyjęty jednogłośnie bez zmian.
Pkt 3. Regulaminu: 1 głos ZA (Grzegorz Borys)
4 głosy przeciw ( Adriana Machowiak, Sławomir Majdański, Tomek
Adamiec, Grażyna Maria Ciesielska)
2 głosy wstrzymujące ( Zdzisław Kałek, Izabela Milewska)
Poprawka polegająca na wykreśleniu pkt.3 mówiącego o sposobie przyjmowania do grupy
nie została przyjęta. Iza Milewska zaproponowała aby każdy członek grupy miał prawo
zaprosić inną osobę za uprzednią jej zgodą, pod warunkiem poinformowania o tym admina.
Odbyło się głosowanie jawne nad poprawką Izabeli Milewskiej.
3 głosy ZA ( Izabela Milewska, Grażyna M. Ciesielska, Grzegorz Borys)
3 głosy przeciw (Adriana Machowiak, Sławomir Majdański, Tomek
Adamiec)
1 głos wstrzymujący (Zdzisław Kałek)
Poprawka Izabeli Milewskiej nie została przyjęta.
Pkt 4.1 Regulaminu: Określenie “post” zostaje zastąpione zwrotem “wpis” nie tylko w pkt.4.1
ale również we wszystkich pozostałych ptk. Regulaminu.
Poprawka przyjęta jednogłośnie.
Pkt 4.2 Regulaminu: jak w pkt 4.1
Poprawka przyjęta jednogłośnie.
Pkt 4.3 Regulaminu: Przyjęty jednogłośnie bez zmian.
Pkt 4.4 Regulaminu: Pierwotny tekst: “4.6 wiadomości powinny zawierać tylko sprawdzone
informacje. Nie należy umieszczać niezweryfikowanych informacji lub plotek” zostaje
zmieniony na: “Autor wpisu lub komentarza ponosi pełną odpowiedzialność za
zamieszczaną treść”. Poprawka przyjęta jednogłośnie.
Pkt 4.5 Regulaminu: Przyjęty jednogłośnie bez zmian.
Pkt 4.6 Regulaminu: Pierwotny tekst: “4.6 nie należy promować żadnej partii politycznej”
zostaje zastąpiony: “Wpis lub komentarz nie powinien zawierać partyjnych treści
propagandowych”. 6 głosów Za
1 głos przeciw (Adriana Machowiak)
Poprawka została przyjęta.
Pkt 4.7 Regulaminu: Przyjęty jednogłośnie bez zmian.
Pkt 4.8 Regulaminu: Przyjęty jednogłośnie bez zmian.
Pkt 5 Regulaminu: Przyjęty jednogłośnie bez zmian.
Pkt 6 Regulaminu: Przyjęty jednogłośnie bez zmian.
Pkt 7 Regulaminu: Jednogłośnie przyjęto poprawkę.

Pkt 8

Określenie “blokada” zastąpiono określeniem “ usunięcie”.
Regulaminu: Jednogłośnie przyjęto poprawkę.
Zmiana polega na dodaniu określenia: “regulaminem Adminów”

W głosowaniu jawnym nad całością tekstu Regulaminu zarząd Regionu jednogłośnie przyjął
Uchwałę ZRWLKP/2017/03/03/03 o zasadach grupy facebookowej KOD_WIELKOPOLSKIE.
5. Kolejny punkt posiedzenia poświęcony był tematowi tworzenia Grup Lokalnych. Ze
względu na liczne kontrowersyjne i ścierające się ze sobą opinie na temat przepisów
dotyczących tworzenia tych grup, wyrażonych już na spotkaniu w kawiarence oraz w
licznych dyskusjach na Facebooku, jak również podczas dyskusji między członkami
Zarządu, nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Tomek Adamiec poinformował
członków Zarządu o swoich rozmowach z adwokatem Bartłomiejem Piotrowskim - członkiem
Zarządu Regionu KOD Śląskie oraz jednocześnie członkiem Zespołu Prawnego,
działającego jako ciało doradcze dla ZG, w wyniku których sugerował odroczenie tworzenia
GL do czasu zapoznania się z decyzjami Rady Regionu która odbędzie się 04.03.2017 w
Warszawie. To samo stanowisko zaprezentował Sławomir Majdański który jako
przedstawiciel naszego Regionu weźmie udział w w/w Radzie. Zdzisław Kałek zaproponował
powołanie GL wg wniosków które wpłynęły do ZR z uzasadnieniem, iż ma to wpływ na
większą reprezentatywność w RR. Ścierały się różne poglądy co do wielkości terytorialnych
mających powstać GL. Żadna z opcji nie uzyskała zdecydowanej większości głosów. Piotr
Dybczyński zaznaczył, że błędem w Statucie jest przypisywanie GL do konkretnego
terytorium, i że w przyszłości będzie zabiegał o to, by ten zapis został zmieniony. Grażyna
Maria Ciesielska poprosiła o zweryfikowanie listy członków GL Poznań, powiat poznański i
szamotulski, przekazała także Zarządowi wniosek od GL z Kalisza dotyczący powołania GL
Kalisz z siedzibą w Kaliszu. Adriana Machowiak złożyła wniosek formalny o przełożenie
tworzenia GL do czasu otrzymania porady od Rady Regionu. Grzegorz Borys złożył wniosek
formalny o głosowanie nad tworzeniem GL.
W głosowaniu jawnym wniosek formalnym Adriany Machowiak uzyskał:
4 głosy ZA (Izabela Milewska, Adriana Machowiak, Sławomir Majdański, Tomek
Adamiec)
2 głosy przeciw (Grzegorz Borys, Zdzisław Kałek)
1 głos wstrzymujący (Grażyna Maria Ciesielska)
Ponieważ wniosek formalny Adriany Machowiak przeszedł, głosowanie nad wnioskiem
Grzegorz Borysa stało się bezzasadne. Tworzenie GL zostało odroczone do następnego
posiedzenia Zarządu Regionu które odbędzie się w dniu 07.03.2017.
6. Wolne wnioski.
- Grupy lokalne złożyły zapotrzebowanie na zakup Konstytucji dla dorosłych i dla
dzieci by móc nadal robić PIKODY.
- Izabela Milewska poprosiła o zakup dla Grup Lokalnych nowych namiotów.
Poprzedni, zakupiony ze środków własnych GL Piła, uległ zniszczeniu. Grażyna
Maria Ciesielska poparła opinię Izabeli Milewskiej, że przy zakupie namiotów należy
uwzględnić wszystkie GL. Sławomir Majdański stwierdził, że jest to mało
prawdopodobne ze względu na brak finansów.

-

-

-

-

Grzegorz Borys przekazał informacje od Iwony Janickiej, która w marcu organizuje
szkolenie dla członków KOD-u z zakresu dostępu do informacji publicznej.
Grzegorz Borys zaproponował udział naszego KOD-u w lokalnej Konferencji TEDx.
Grzegorz Borys zaproponował stałe dyżury w terenie polegające na wychodzeniu do
ludzi z informacjami o KOD-zie oraz materiałami informacyjnymi.
Grzegorz Borys poprosił Sławomira Majdańskiego o przyspieszenie zorganizowania
spotkania ZR z przedstawicielami wszystkich Sekcji.
Grażyna Maria Ciesielska przedstawiła zapytanie od członka KOD-u, Ryszarda
Tezkiego, dlaczego sekcja Media nie informuje jak inne grupy, o swoich spotkaniach
i dlaczego odmówiono mu przyjęcia do tej sekcji. Członkowie ZR wyrazili opinie, że
sekcje same podejmują decyzje kierując się swoimi wewnętrznymi regulaminami lub
wspólnie uzgodnionymi zasadami czy potrzebami, tak więc same decydują, o ich
składzie osobowym. Każdy członek KOD-u może stworzyć własną sekcję jeśli uzna,
że na takową jest zapotrzebowanie i znajdzie chętnych do pracy w niej.
Tomek Adamiec poinformował, że w dniach 22 - 26.05.2017 w związku z
Międzynarodowym Dniem Wymiaru Sprawiedliwości (23 maja) chce przygotować
akcję, w której udział wezmą radcowie prawni i adwokaci.
Zgodnie z życzeniem Adriany Machowiak poruszono sprawę wyjazdów rotacyjnych
na Zebrania ZR do Piły i Leszna co było już tematem pierwszego posiedzenia.
Adriana Machowiak zaproponowała następującą wersję: skoro członków ZR jest 7 to
powinno być 5 spotkań w Poznaniu i po jednym w Pile i Lesznie bez względu na ich
formułę, czy będą otwarte czy zamknięte dla członków Regionu.
Zdzisław Kałek poparł koncepcję wyjazdów rotacyjnych na posiedzenia ZR do innych
miast, pod warunkiem, że te posiedzenia będą całkowicie otwarte dla lokalnej
społeczności KOD-owskiej, a ilość ich będzie proporcjonalna do ilości członków ZR i
RKR oraz SK, którzy musieliby przybyć na takie posiedzenia zamiejscowe, poza
siedzibą biura w Poznaniu. Sławomir Majdański oraz Grażyna Maria Ciesielska
również wyrazili chęć uczestniczenia w takich spotkaniach otwartych. Sławomir
Majdański Zaproponował wersję 5:1:1 przy czym Grażyna M. Ciesielska zwróciła
uwagę, że należy pamiętać jeszcze o obecności przedstawicieli RKR i SKR którzy
mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach bez względu na to, gdzie się one
odbywają. Piotr Dybczyński potwierdził, że będzie zawsze obecny.

Obrady zakończono o godz. 23:20
Termin następnego posiedzenia za pośrednictwem środków komunikacji na odległość
zaplanowano na 07.03.2017
Protokolant:
Grażyna Maria Ciesielska
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Uchwała ZRWLKP/2017/03/03/01
Uchwała ZRWLKP/2017/03/03/02
Uchwała ZRWLKP/2017/03/03/03
Załącznik do Uchwały ZRWLKP/2017/03/03/02
Załącznik do Uchwały ZRWLKP/2017/03/03/03

Załącznik nr. 1 do Protokołu z IV Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolska.
Uchwała numer ZRWLKP/2017/03/03/01
Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 03.03.2017

Zarząd Regionu zobowiązuje członków KOD Wlkp., Marka Krajewskiego i Tomasza
Wojciechowskiego do wypełnienia Uchwały Regionalnej Komisji Rewizyjnej dotyczącej zwrotu
gotówki pochodzącej ze zbiórki która odbyła się 06.12. 2016 w Przeźmierowie.

/Zarząd Regionu KOD Wielkopolska
W składzie:
Sławomir Majdański – przewodniczący
Tomasz Adamiec
Grzegorz Borys
Grażyna Maria Ciesielska
Zdzisław Kałek
Adriana Machowiak
Izabela Milewska

Załącznik nr. 2 do Protokołu z IV Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolska.
Uchwała numer ZRWLKP/2017/03/03/02
Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 03.03. 2017

W związku z brakiem odpowiedzi z Zarządu Głównego w Warszawie dotyczącej Regulaminu Pracy,
Zarząd Regionalny postanawia przyjąć tymczasowy Regulamin Pracy Zarządu Regionu KOD
Wielkopolska.

/Zarząd Regionu KOD Wielkopolska
W składzie:
Sławomir Majdański – przewodniczący
Tomasz Adamiec
Grzegorz Borys
Grażyna Maria Ciesielska
Zdzisław Kałek
Adriana Machowiak
Izabela Milewska

Załącznik nr. 3 do Protokołu z IV Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolska.
Uchwała numer ZRWLKP/2017/03/03/03
Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 03.03. 2017

Zarząd Regionu jednogłośnie przyjął Uchwałę ZRWLKP/2017/03/03/03 o zasadach grupy
KOD_Wielkopolskie na FB.

/Zarząd Regionu KOD Wielkopolska
W składzie:
Sławomir Majdański – przewodniczący
Tomasz Adamiec
Grzegorz Borys
Grażyna Maria Ciesielska
Zdzisław Kałek
Adriana Machowiak
Izabela Milewska

Załącznik nr 4 do Uchwały ZRWLKP/2017/03/03/02
Zarząd Regionu wielkopolskiego stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”
w przedmiocie przyjęcia tymczasowego regulaminu Zarządu Regionu wielkopolskiego
stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”

§1
Zarząd Regionu wielkopolskiego stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” postanawia przyjąć
tymczasowy regulamin Zarządu Regionu wielkopolskiego stowarzyszenia Komitet Obrony
Demokracji w następującym brzmieniu:

„Zarząd Regionu wielkopolskiego stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” (dalej KOD Wlkp.)
niniejszym przyjmuje tymczasowy regulamin i zobowiązuje się do działania zgodnie z jego
postanowieniami, do czasu wejścia w życie regulaminu pracy Zarządów, uchwalonego przez
Zarząd Główny.
§1
Zarząd Regionu KOD Wlkp. jest organem wykonawczo-zarządzającym Regionu Wielkopolska.
Zarząd działa na podstawie statutu, uchwał regionalnego walnego zebrania członków regionu
oraz niniejszego regulaminu.
§2
Dla realizacji swoich celów Zarząd Regionu KOD Wielkopolska prowadzi biuro.
§3
Zarząd Regionu KOD Wlkp. przyjmuje, że posiedzenia będą się odbywały w miarę potrzeb, jednak
nie rzadziej niż raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia Zarządu będzie sporządzany protokół.
§4
Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje, że posiedzenia mogą odbywać się przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Taki sposób odbycia
posiedzenia powinien być ujawniony w protokole posiedzenia.
§5
Zarząd Regionu KOD Wlkp. przyjmuje, że każdy podjęty protokół wraz z uchwałami zostanie
opublikowana w terminie pięciu dni od dnia jej podjęcia. Za miejsce publikacji uznaje się stronę
internetową regionu wielkopolskiego wlkp.ruchkod.pl przy czym każdorazowo opublikowane
uchwały będą udostępniane także w grupie KOD_Wielkopolskie na portalu społecznościowym
Facebook.

§6
Członkowie Zarządu Regionu KOD Wlkp. przyjmują, że wszystkie uchwały podjęte przez Zarząd,
będą sygnowane jako uchwały Zarządu Regionu KOD Wielkopolska ze wskazaniem wyniku
głosowania oraz możliwością zgłoszenia do protokołu zdania odrębnego.
§7
W pozostałym zakresie wobec Zarządu Regionu KOD Wielkopolska mają zastosowanie przepisy
§52 – §56 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto 03.03.2017

Podpisy członków Zarządu.

Załącznik nr 5 do Uchwały ZRWLKP/2017/03/03/03
Zasady grupy KOD_Wielkopolskie
1. Do grupy FB KOD_Wielkopolskie mogą należeć członkowie i sympatycy Stowarzyszenia
Komitet Obrony Demokracji.
2. Wszyscy członkowie grupy mają równe prawa.
3. Każdy chętny sam zgłasza się do grupy, nie należy dodawać innych osób.
4. Dyskusja w grupie polega na zamieszczaniu wpisów lub ich komentowaniu;
4.1 Wpis powinien być związany z zakresem działalności KOD;
4.2 Komentarze pod wpisem powinny tworzyć dyskusję na jego temat;
4.3 We wpisach i komentarzach należy unikać pisania nie na temat;
4.4 Autor wpisu lub komentarza ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczaną treść.
Nie należy zamieszczać niezweryfikowanych informacji lub plotek
4.5 Nie wolno obrażać nikogo, ani krytykować lub dowcipkować na temat niczyich cech
fizycznych;
4.6 Wpis lub komentarz nie powinien zawierać partyjnych treści propagandowych;
4.7 Wpis ani komentarz nie powinien składać się z samego odnośnika. Link może
stanowić odwołanie do wypowiedzi, ale podjęcie dialogu musi być możliwe bez jego
otwierania. Nie należy też kopiować całej treści linkowanego artykułu. Jeśli linkowana strona
jest w języku obcym, należy ją streścić. Dyskusja grupy nie jest prasówką, czyli nie
wystarczy podanie linka, skopiowanie cudzego artykułu lub komentarz typu: „Warto
przeczytać”, „Zobaczcie” itp.
4.8 Należy unikać powtarzania treści, które się już na grupie pojawiły. Administratorzy i
moderatorzy mają prawo usunąć powtórzenie tego samego tematu. Wyszukaj więc
wcześniejszy wpis na temat, który chcesz poruszyć i tam komentuj, zamiast dodawać nowy
wpis.
5. Zabronione jest nawoływanie do łamania prawa i umieszczanie treści mających charakter
nienawistny.
6. Wpisy łamiące opisane tu zasady należy zgłaszać administratorom.
7. Wobec osób uporczywie niestosujących się do powyższych zasad będą wyciągane
następujące konsekwencje:
- ostrzeżenie,
- usunięcie na 3 dni,
- usunięcie na 2 tygodnie,
- bezterminowe usunięcie z grupy.
Osoba usunięta winna sama, po wyznaczonym terminie, zgłosić się do administratora w
celu przywrócenia do grupy.
8. Administratorzy grupy FB działają w sposób niezależny i pracują zgodnie z niniejszymi
zasadami, regulaminem Adminów, regulaminem Facebooka oraz przepisami prawa.
Powyższe zredagowano na podstawie, między innymi, zbioru zasad opisujących przyzwoite
zachowanie w Internecie. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

