
Protokół z 6 posiedzenia
Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału 

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

z dnia 9 kwietnia 2017r

Obecni:

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

Zaproszeni Goście na punkt pierwszy porządku obrad -  pełny skład Zarządu Regionalnego:
Sławomir Majdański, Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Grażyna Maria Ciesielska,
Zdzisław Kałek, Adriana Machowiak oraz Izabela Milewska. 

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

Przewodniczący RKR przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1 Spotkanie z członkami Zarządu Regionalnego w celu uzyskania wyjaśnień w sprawie 
podjętych przez ZG uchwał o powołaniu trzech grup lokalnych obejmujących swym 
działaniem miasto Poznań oraz w celu pozyskania wiedzy o brakujących dokumentach ze 
zbiórek i innych wydarzeń w KOD Wielkopolska rodzących skutki finansowe.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Relacja Krzysztofa Janczewskiego z ostatniego posiedzenia ZR – reprezentował RKR w 
zastępstwie przewodniczącego.
4. Dyskusja nad skargą Ryszarda Tezkiego na trudności w komunikacji e-mailowej z ZR
5. Sprawy bieżące i organizacyjne. 
 

1. Przewodniczący RKR wyraził podziękowanie członkomZR za stuprocentową 
frekwencję członków Zarządu Regionalnego przybyłych na posiedzenie RKR na jej 
zaproszenie.

Przedmiotem spotkania były dwa tematy:

a) wyjaśnienia dotyczące podjętych uchwał o powołaniu trzech grup lokalnych 
obejmujących swym działaniem miasto Poznań. Członek KOD, Joanna Darecka, 
zwróciła się 12 marca 2017 drogą e-mailową do RKR z wnioskiem o zbadanie 
zgodności tych uchwał ze statutem i interesem Stowarzyszenia. Ponieważ z 
przyczyn technicznych nikt z RKR nie był obecny na posiedzeniu ZR w dniu 7 
marca 2017 gdy przedmiotowe uchwały zapadły a w protokole z posiedzenia 
brakuje informacji o uzasadnieniu podjęcia takich uchwał i o przewidywanym 
sposobie ich realizacji, RKR podjęła na posiedzeniu w dniu 14 marca o 
konieczności uzyskania od ZR wyjaśnień i w tym celu zaprosiła ZR na swoje 
kolejne posiedzenia.  Z wyjaśnień członków ZR wynika, że nie widzą oni żadnej 
sprzeczności przedmiotowych uchwał ze statutem Stowarzyszenia KOD. Ponadto
są świadomi, że wobec zasady, że jeden członek stowarzyszenia może być 
członkiem tylko jednej grupy lokalnej przeprowadzenie walnych zgromadzeń 
członków wraz z wyborami ich władz we wszystkich nowo powołanych grupach 
lokalnych w całym regionie musi być poprzedzone szczegółowym sporządzeniem 
list członków poszczególnych grup i indywidualnym, skutecznym ich 



zawiadomieniem o zwoływanych zebraniach. Powyższe musi jeszcze być 
poprzedzone zawiadomieniem wszystkich członków stowarzyszenia w regionie o 
powołaniu grup lokalnych i możliwości zapisywania się do nich. Regionalna 
Komisja Rewizyjna przyjęła w tej sprawie następujące stanowisko:

Po zapoznaniu się z uchwałami  ZRWLKP/2017/03/07/02 – 04 i po wysłuchaniu 
wyjaśnień członków ZR Regionalna Komisja Rewizyjna uznaje, że interpretacja 
jaką wypracował Zarząd Regionalny jest może zaskakująca ale w opinii RKR w 
pełni zgodna ze Statutem – nigdzie nie jest w nim powiedziane, że tereny 
działania grup lokalnych muszą być rozłączne. W opinii RKR nawet poza 
miastami na prawach powiatu formalnie nic nie stoi na przeszkodzie by w 
jednym powiecie działały dwie grupy lokalne obejmujące ten sam powiat. Jest 
to być może sprzeczne z intuicyjną interpretacją statutu ale nie z jego literą.

Natomiast warunkiem koniecznym do takiej interpretacji jest przyjęcie i 
rygorystyczne przestrzeganie zasady, że jeden członek Stowarzyszenia KOD 
może być w danym momencie członkiem tylko jednej grupy lokalnej. 
Przeprowadzenie walnych zgromadzeń członków wraz z wyborami ich władz 
we wszystkich nowo powołanych grupach lokalnych w całym regionie musi 
być zatem poprzedzone szczegółowym sporządzeniem list członków 
poszczególnych grup i indywidualnym, skutecznym ich zawiadomieniem o 
zwoływanych zebraniach. Powyższe musi jeszcze dodatkowo być poprzedzone
zawiadomieniem WSZYSTKICH członków stowarzyszenia w regionie o 
powołaniu grup lokalnych i możliwości zapisywania się do nich. 

      O przyjętym stanowisku RKR zawiadomi Joannę Darecką e-mailem.

b) Druga sprawa to spora ilość brakujących dokumentów opisujących zbiórki 
pieniężne organizowane w regionie w okresie objętym audytem RKR 
przeprowadzanym na zlecenie Walnego Regionalnego Zebrania Członków. 
Przewodniczący RKR  odczytał sporządzoną przez RKR listę wydarzeń 
organizowanych w regionie od listopada 2015 do lutego 2017, dla których RKR 
nie uzyskała dotąd informacji o przepływach pieniężnych. W niektórych 
przypadkach okazało się, że wydarzenia przebiegały bezkosztowo dla 
stowarzyszenia i nie były prowadzone zbiórki, W pozostałych poszczególni 
członkowie ZR zobowiązali się do podjęcia pilnych prób indywidualnego 
pozyskania informacji i dokumentów od osób bezpośrednio organizujących 
wydarzenia. Część brakujących dokumentów przewodniczący ZR przesłał jeszcze
w czasie trwania posiedzenia. Po wyczerpaniu punktu pierwszego porządku 
obrad goście opuścili posiedzenie.

2. Protokół został przyjęty jednogłośnie

3. Krzysztof Janczewski był obecny na całym posiedzeniu ZR w dniu 9 kwietnia i 
przekazał szczegółową relacje z tego posiedzenia.

4. Do RKR wpłynęła skarga członka KOD Ryszarda Tezkiego na trudności w 
komunikacji e-mailowej z członkami ZR. Po dyskusji RKR uznała zasadność tej skargi
i postanowiła na najbliższym posiedzeniu Zarządu Regionalnego przekazać zalecenie
by ZR ustalił zasady reagowania na korespondencje e-mailową od członków 
stowarzyszenia. RKR wystosowała do Ryszarda Tezkiego e-mail informujący o 
stanowisku RKR w tej sprawie i  sposobie załatwienia jego skargi.

5. Przedyskutowano i przyjęto plan dalszych prac w ramach prowadzonego audytu.



Na tym posiedzenie zakończono

/ Dorota Motylińska/

/ Krzysztof Janczewski /

/ Piotr A. Dybczyński/


