
Protokół z 3 posiedzenia
Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału 

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

z dnia 22 lutego 2017r

Obecni:

1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Krzysztof Janczewski – członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
3. Piotr A. Dybczyński – przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD, 
obrady otworzył i prowadził Piotr A. Dybczyński

Przewodniczący RKR przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1.Wytyczne dla "obiegu dokumentów" w regionalnym oddziale KOD
2.Niezadowalająca realizacja uchwał RKR przez ZR
3.Rozpatrzenie wniosków  z rozmowy z Agnieszką Bizugą i przygotowanie raportu dla
ZG
4.Relacja Przewodniczącego RKR z dwóch posiedzeń ZR na które nie zostali 
zaproszeni pozostali członkowie RKR.
5.Dyskusja o zakresie "audytu" działalności stowarzyszenia na wniosek Walnego?
6.Wolne głosy i sprawy bieżące

1. Komisja zapoznała się z projektem przygotowanym przez Dorotę Motylińską. Uznano,
że projekt wymaga pewnych uzupełnień i zmian – komisja przeprowadzi e-mailową 
dyskusję nad tekstem i przyjmie tekst ostateczny na następnym posiedzeniu.

2. Przedyskutowano stopień realizacji Uchwał RKR skierowanych do ZR. Wobec 
pilności i stopnia skomplikowania sprawy RKR zwraca się do zarządu o 
przyspieszenie dostarczenia kopii (skanów) dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia pełnego audytu działalności stowarzyszenia przed 21 stycznia 
2017. Jak dotąd jedynym dokumentem jaki otrzymaliśmy jest arkusz spisu majątku z 
natury.

3. Przedyskutowano wnioski z rozmowy z Agnieszka Bizugą. Rozmowa, w której brali 
udział wszyscy członkowie RKR odbyła się 6 lutego 2017 w biurze na Zamkowej. 
Celem rozmowy było:

1. Wyjaśnienie na prośbę Zarządu Regionalnego problemu prowadzonej przez 
pewien czas zbiórki pieniężnej do puszki w lokalu biura KOD na Zamkowej

2. Uzyskanie informacji o zasadach funkcjonowania biura regionalnego KOD, obiegu
dokumentów, w tym faktur, zasadach płatności, procedurach podejmowania 
decyzji itp. w związku ze zleconym przez Walne zgromadzenie członków regionu 
audytem działalności stowarzyszenia.

3. Uzupełnienie informacji o zbiórce M.Krajewskiego i T.Wojciechowskiego w 
Przeźmierowie

Agnieszka Bizuga przekazała szereg wartościowych informacji, które pozwolą na 
sprawniejszą realizację zadań RKR. Z rozmowy sporządzono wewnętrzną notatkę RKR. 



Komisja przedyskutowała wnioski jakie z obu przeprowadzonych rozmów wynikają dla 
sformułowania opisu zaistniałych faktów i zaleceń dla ZR na przyszłość, w ramach zadań 
powierzonych RKR w Uchwale ZRWLKP/ 2017/01/26/06 Zarządu Regionu KOD 
Wielkopolska z dnia 26 stycznia 2017r. 

Komisja opracuje w drodze dyskusji e-mailowej ostateczny tekst raportu dla ZR i przyjmie go 
na następnym swoim posiedzeniu.

4. Przewodniczący RKR obszernie zrelacjonował drugie i trzecie posiedzenie Zarządu 
Regionalnego, na które pozostali członkowie RKR nie zostali zaproszeni. Po wnikliwej
dyskusji RKR postanowiła podjąć Uchwałę 5/2017 wyrażając w niej znaczne 
zaniepokojenie stanem spraw w regionalnym oddziale stowarzyszenia. Treść uchwały
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5. W świetle pozyskiwanych coraz to nowych informacji komisja przedyskutowała 
całościowy zakres spraw wchodzących jej zdaniem w zlecony przez Regionalne 
Walne Zebranie Członków audyt działalności wielkopolskiego oddziału 
stowarzyszenia KOD. RKR podjęła uchwałę 6/2017 (w załączeniu) o skierowaniu do 
członków i sympatyków KOD komunikatu w tej sprawie. Jednocześnie RKR 
zobowiązuje ZR do jak najszerszego rozpropagowania treści tego komunikatu.

6. W ostatnim punkcie komisja stwierdziła brak postępu w różnych proponowanych 
Zarządowi przez RKR działaniach, np.:

1. Biuro miało być oddzielone od części „klubowej” i zamykane

2. Nie dostaliśmy żadnej informacji o załatwieniu sprawy gospodarki odpadami i 
uregulowaniu zaległości w opłatach za lokal biura

3. Zarząd nadal pracuje bez regulaminu pracy

Na tym posiedzenie zakończono

/ Dorota Motylińska/

/ Krzysztof Janczewski/

/ Piotr A. Dybczyński/

Uchwała nr 5/2017

z dnia 22 lutego 2017

Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału 

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Regionalna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia KOD – region Wielkopolska z dużym 
zaniepokojeniem odnotowuje minimalną skuteczność działań Zarządu Regionu w zakresie 
reintegracji środowiska członków i sympatyków KOD w Wielkopolsce. Wszyscy kandydaci do
władz regionalnych deklarowali ten obszar działań jako priorytetowy – niestety skutecznej 
realizacji takich działań RKR jak dotąd nie odnotowuje. Nawet wśród członków Zarządu 



wciąż obecne są stare konflikty, co skutecznie obniża zdolność Zarządu do efektywnego 
działania. Niniejszym wzywamy zarząd do realizacji hasła „KOD łączy a nie dzieli”.

Uchwała została podjęta jednogłośnie .

/ Dorota Motylińska/

/ Krzysztof Janczewski/

/ Piotr A. Dybczyński/

Uchwała nr 6/2017

z dnia 22 lutego 2017

Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału 

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

RKR  postanawia  zwrócić  się  do  członków  i  sympatyków  Stowarzyszenia  KOD  w
Wielkopolsce z następującym komunikatem:

Komunikat RKR

Regionalna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia KOD – region Wielkopolska, w związku
z uchwałą Regionalnego Walnego Zgromadzenia Członków o przeprowadzeniu audytu 
działalności stowarzyszenia od jego rejestracji do 21 stycznia 2017 zwraca się z 
uprzejmą prośbą do członków i sympatyków KOD Wielkopolska o zgłaszanie drogą e-
mailową wszelkich informacji o niejasnościach lub nieprawidłowościach w zbiórkach, 
przy organizacji manifestacji, rozliczaniu faktur itp. Informacje prosimy przesyłać na 
adres rkr@a-kod.pl lub dowolny inny kontaktowy adres do członków komisji.

RKR zobowiązuje Zarząd Regionalny do rozpropagowania tego komunikatu oficjalnymi 
kanałami informacyjnymi.

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie w dniu podjęcia.

/ Dorota Motylińska/

/ Krzysztof Janczewski/

/ Piotr A. Dybczyński/

mailto:rkr@a-kod.pl

