
 
       VII Zebranie Zarządu Regionu KOD Wielkopolska 

09 kwietnia 2017r., godz. 13:18 
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 (od 13:30) 
Regionalna Komisja rewizyjna: 
Krzysztof Janczewski 
Zaproszeni goście (od 13:58): 
Krystyna Stachowiak 
Wiesław Chossa 
Obserwatorzy: 
Natalia Mikołajewska 
Roman Pindur 
 
Porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołu z VI Zebrania Zarządu regionu KOD Wielkopolska. 
2. Sprawy bieżące. 
3. Debata członków Zarządu Regionu z zaproszonymi gośćmi. 
4. Debata członków Zarządu Regionu nad dokumentem “Strategia Regionu KOD Wlkp.. 
5. Wolne wnioski od obserwatorów. 
Przewodniczącym zebrania został Sławomir Majdański który powitał członków Zarządu oraz          
przybyłych gości. 
 
1. Protokół z VI Zebrania Zarządu Regionu z dnia 24 marca 2017 został poddany              
głosowaniu. 
    6 głosów za. 
    0 głosów przeciw. 
    0 głosów wstrzymujących. 
Zarządu Regionu KOD Wlkp., podjął uchwałę ZRWLKP/2017/04/09/01 o przyjęciu w/w          
protokołu. 
 
 



2.  
2.1 Sławomir Majdański - przedstawił ofertę naszego Regionu jaką skierowaliśmy do           
Zarządu Głównego, dotyczącą miejsca, planowanego na 27- 28.05 2017 Walnego Zjazdu           
Delegatów. Zaproponowane miejsce to hotel Grand Royal który przedstawił nam bardzo           
korzystną ofertę cenową i spełnia wszystkie warunki konieczne do przeprowadzenia          
wyborów krajowych KOD. Termin wyborów nie powinien ulec przesunięciu, a do 13. maja             
2017 powinny być podane wszystkie nazwiska kandydatów ubiegających się o funkcje w            
przyszłym Zarządzie Głównym KOD. Na chwilę obecną nie ma jednak nawet agendy zjazdu. 
Tomek Adamiec - dodał, że jest jeszcze konkurencyjna propozycja z Torunia ale będziemy             
się starać, by nasza oferta przeszła, gdyż byłaby to znacząca promocja miasta oraz             
Wielkopolski, a przy tym i naszego oddziału jako organizatorów zjazdu. Niewykluczona jest            
również opcja dwóch zjazdów: jednego wyborczego i drugiego statutowego. 
Zdzisław Kałek - podkreślił, że warunkiem odbycia się wyborów jest terminowe zakończenie            
audytu i umożliwienie odpowiednio wczesnego zapoznania wszystkich delegatów na zjazd, z           
jego wynikami.  
2.2 Potwierdzony został termin spotkania Zarządu Regionu z Delegatami na Zjazd. Jest to             
wtorek, 11 kwietnia, godz. 18:00 w biurze Regionu KOD Wlkp., ul. Zamkowa 7A/2.             
Proponowane jest również kolejne spotkanie na dwa tygodnie przed terminem zjazdu. 
Adriana Machowiak i Grażyna M. Ciesielska - proponują by Dorota Motylińska wyraziła            
akces do Krajowej Komisji Rewizyjnej. Grażyna M. Ciesielska informuje, że Piotr Dybczyński            
zapytany, na czwartkowej kawiarence, o chęć kandydowania, odmówił, gdyż widzi w tym            
konflikt interesów.  
2.3 Nasza sytuacja finansowa nie jest najlepsza. Członkowie nie wpłacają regularnie swoich            
składek. Wydatki na LUD znacznie wzrosły a kwoty zbierane podczas wykładów do puszek             
tylko w nieznacznym stopniu pokrywają koszty ich organizacji. 
Zdzisław Kałek - przedstawia propozycję innej sali na LUD przy ul. Grobla, za 35,00 PLN/h,               
która może być również wykorzystywana na inne spotkania członków KOD. Streszcza też            
swój udział w szkoleniu z zakresu pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych,           
prowadzonego przez pracowników wydziału zdrowia, Małgorzatę Cieślak i Łukasza         
Dubielskiego. Istnieją fundusze które można wykorzystać na promowanie demokracji i          
społeczeństwa obywatelskiego, manifestacji, LUD-u, pod warunkiem, że zachowają one         
formułę otwartości dla wszystkich mieszkańców Poznania. Wnioski o przyznanie         
minigrantów, należy składać do PISOP, z kwartalnym preliminarzem wydatków do 5.000 -            
10.000PLN. Wyższe, trudniej osiągalne granty do 100.000PLN tzw. program Witkac, można           
uzyskać, biorąc udział w konkursach. Wniosek o przyznanie tych funduszy może złożyć            
każdy, także nasz ZG (ponieważ my jako Region nie posiadamy osobowości prawnej), ale             
adresatem muszą być wyłącznie organizacje działające na terenie Poznania, na rzecz           
mieszkańców Poznania. 



Grzegorz Borys - powiadomił o pozytywnie rozpatrzonym wniosku KOD-u Akademickiego,          
któremu wzorem AKO, przydzielono dwie sale w budynkach UAM, do wykorzystania na            
spotkania członków i sympatyków tegoż KOD-u.  
Z prowadzonej akcji “Masz głos, masz wybór” możemy, po złożeniu wniosku, otrzymać 500             
PLN np. na różne akcje w ramach tzw. mikro grantów.  
Wstępnie dyskutowano propozycję dotyczącą zorganizowania w ramach LUD-u, debaty prof.          
Łazugi, Andrzeja Celińskiego i Adama Michnika.  
Zdzisław Kałek - zaproponował by zwrócić się do Urzędu Miasta o udostępnienie citylight’ów             
na przystankach tramwajowych do zamieszczania w nich plakatów o naszych wydarzeniach           
i LUD-ach. 
Izabela Milewska - poinformowała o odbytym spotkaniu w Trzciance i tworzącej się tam,             
jeszcze niewielkiej GL która zamierza zorganizować 3 maja urodziny Konstytucji pod hasłem            
“Wolność kocham i rozumiem” i prosi o wsparcie oraz pomoc w zorganizowaniu ulotek,             
materiałów o KOD-zie. 
Dalsze planowanie wydarzeń majowych przełożono na 18.04. Zdecydowano o spotkaniu          
elektronicznym, w formie telekonferencji, gdyż do 20.04 musi zostać wysłany do ZG            
preliminarz wydatków, na przewidywane w maju akcje. 
Adriana Machowiak - postuluje wstawienie na stronie www wszystkich instrukcji obiegu           
dokumentacji finansowej. Ma jednak wątpliwości czy zamieszczać tam również protokoły z           
kwest i upubliczniać wydatki. 
Grażyna M. Ciesielska, Zdzisław Kałek i Grzegorz Borys - stwierdzają, że skoro jesteśmy             
organizacją otwartą, demokratyczną, to wszelkie ruchy finansowe powinny być znane i           
dostępne dla wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia. 
Izabela Milewska - uważa, że skoro jesteśmy organizacją antyrządową, nie powinniśmy           
takich danych publikować i jest przeciw. 
Grzegorz Borys - zapytał, czy jest w statucie przepis który zabrania upubliczniania przez             
członków danych dotyczących finansów. Takiego zapisu brak. 
Sławomir Majdański - uważa, że ochrona danych osobowych nie pozwala nam na            
zamieszczanie, publikowanie faktur. Osoby wspierające KOD zazwyczaj chcą zachować         
anonimowość oraz wolą nie być utożsamiane z KOD-em. 
Grażyna M. Ciesielska - przekonuje, że zamieszczanie kwot z kwest i publikowanie            
wydatków wpływa raczej motywująco na członków i sympatyków, którzy widząc na co idą ich              
pieniądze, chętniej będą wspierać nasze stowarzyszenie. 
Zdzisław Kałek - proponuje by problem publikowania faktur omówić na spotkaniu z            
Regionalną Komisją Rewizyjną które wyznaczone jest jeszcze tego samego dnia o godz.            
18:00. 
 



3. Przewodniczący Sławomir Majdański powitał przybyłych gości w osobach: Krystyna          
Stachowiak i Wiesław Chossa. Zaproszony, Krzysztof Stasiewski, nie mógł z powodów           
osobistych wziąć udziału w spotkaniu. Sławomir Majdański zwrócił się do gości z prośbą o              
przedstawienie ich opinii o KOD Wlkp., i jego działaniach. Poprosił o przekazanie nam Ich              
doświadczeń które zbierali w czasach Solidarności. Jako pierwszy zabrał głos Wiesław           
Chossa który podziękował za zaproszenie i fakt, że może współuczestniczyć w naszej            
dyskusji.  
Wypowiedź Wiesława Chossy zaproszonego przez Przewodniczącego Zarządu Regionu WLKP na          

zebranie ZR w dniu 09 kwietnia: 

  

              Dlaczego powstał KOD? 

Powstał z niezadowolenia z rządów PIS w celu walki o Konstytucję, o oświatę – KOD to grupa                 

zrzeszonych, niezadowolonych ludzi. Na powstanie KODu pozwala prawo, a więc jest to organizacja             

legalna. 

Jednakże KOD ma obalić rząd, a więc działać w kontrze do rządu i jego prawa. 

  

Jak walczyć z rządem? 

Można walczyć zgodnie ze statutem, ale tak nie obalimy rządu, trzeba umieć połączyć działania w               

pełni legalne i transparentne z częścią działalności nieoficjalnej: 

- posiadać alternatywne zaplecze finansowe; 

- umieć docierać do ludzi, którzy mogą nam w nieoficjalny sposób pomóc; 

- zbierać i pozyskiwać pieniądze innymi niż oficjalne źródłami; 

- ZR często musi podejmować niełatwe decyzje wbrew opinii swoich wyborców i nie powinien się               

tego bać; 

  

Solidarność najpierw była ruchem legalnym, potem ten status kilkukrotnie się zmieniał i jej             

działacze musieli się zawsze w nowych okolicznościach odnajdywać. 

Przykładem jest Józef Pinior - wielu działaczy Solidarności miało problemy z pieniędzmi, z których              

on zasłynął i Józef Pinior musiał się z nich wytłumaczyć. Na pierwszym zjeździe wydarzeniach              

zarząd przyjął rozliczenie Piniora na zasadzie jego oświadczenia, a nie faktur. To oznacza, jakim              

wzajemnym zaufaniem musieli darzyć się działacze i jak ważne jest to zjawisko w takim ruchu jak                

KOD. 

Działacze Solidarności ponosili koszty telefonów, taksówek, nieoficjalnych kolacji i wszystko          

rozliczali bez faktur – wszystko dokonywane było na podstawie kwitków i oświadczeń. 

  

Wiele osób chce i może pomóc KOD, ale bez deklaracji wsparcia i nieoficjalnie. 

Grzeczne dzieci rewolucji nie wygrywają, trzeba robić czasem rzeczy nietransparentnej. Obok           

działalności transparentnej musi istnieć także podziemie. 



Ostatnie wydarzenia w kraju i KOD zmuszą nas wkrótce do tego rodzaju działalności. 

Transparentność działań KOD powinna zostać ograniczona do przekazów pozytywnych oraz naszych           

sukcesów. Niestety, na FB – a więc w miejscu ogólnodostępnym pokazujemy nasze złe nastroje i               

kłótnie. Pokazujemy brak spójności. Pełna transparentność działania KOD oraz ZR jest jak            

wpuszczanie trenera drużyny przeciwnej na odprawy przedmeczowe. 

  

Rozsądną propozycją są dwie ścieżki działania (jawna i niejawna). Kłóćmy się, ale nie na zewnątrz,               

tam zostawiajmy tylko pozytywny przekaz. Nie wynośmy na zewnątrz tego, co się dzieje wewnątrz              

KODu złego, a jedynie pozytywny przekaz. 

Podobnie kłótnie na ZR powinny zostać wewnątrz ZR, a do członków powinien iść tylko przekaz w                

postaci podjętych decyzji, a nie tego, jak je podejmowano. Nie należy uwidaczniać nazwisk pod              

uchwałami ZR kto jak głosował, ponieważ zdradzamy wtedy nastroje panujące w zarządzie. PIS ma              

w KOD ludzi i widzi nastroje oraz nastawienie poszczególnych członków ZR do różnych kwestii.              

Może w ten sposób dotrzeć do ludzi słabych lub głosujących w odpowiedni sposób. Także poprzez               

atak na nich. Mimo, iż wydaje się to być jedynie wspomnieniem zamierzchłych czasów, ta groźba               

jest znacznie bardziej realna niż się komukolwiek zdaje. Może się okazać, że za chwilę członkowie               

ZR i bardziej zaangażowani KODerzy będą musieli żyć podwójnym życiem. 

  

Jeszcze niedawno liderzy partii zabiegali o kontakt z KOD, teraz sytuacja się odwraca. KOD słabnie. 

  

Kto powinien mieć wgląd d faktur i finansów regionu? Tylko komisja rewizyjna. Wybrani ludzie są po                

to, aby im ufać. Należy wdrożyć działania umożliwiające ponoszenie nieoficjalnych kosztów przez            

działaczy regionu takich jak np. kawa lub kolacja z jakimś samorządowcem, wyjazd do innego              

miasta, poruszanie się komunikacja miejską lub taxi czy też pokrywanie kosztów benzyny. Te koszty              

powinny się rozkładać na wszystkich działaczy KOD, a nie jedynie na tych, którzy te czynności w                

imieniu ruchu w regionie wykonują. Nie mogą oni płacić wciąż z własnej kieszeni. 

  

Istnieje możliwość nieoficjalnego porozumienia z prywatnymi sponsorami na nieformalne wydatki i           

stworzenie nieoficjalnego budżetu na zasadzie deklaracji i wpłat anonimowych. 

  

Ludzie Solidarności mieli do siebie wzajemnie pełne zaufanie. Nigdy nie mieli przed sobą tajemnic.              

Gdyby ktoś nas oszukał, wyleciałby od razu ze struktur, ale dla dobra organizacji nikt nie ujawniłby                

tej sprawy na zewnątrz. To właśnie zdarzyło się w ZG, który całą sprawę upublicznił i zaczął w tej                  

sprawie udzielać wywiadów. 

Siła KODu jest w regionach. Regiony muszą być spójne i sobie wzajemnie ufać – to pójdzie w dół do                   

szeregowych członków – zaufanie stanie się powszechne. 

  



Transparentność ZR powinna być ograniczona do minimum. Upubliczniane powinny być tylko           

uchwały. ZR jest jednym ciałem i tak powinien działać, na zasadzie jednego spójnego przekazu na               

zewnątrz. Należy także zbudować gabinet cieni, czyli ewentualny zarząd alternatywny, który           

płynnie zacznie działać, gdyby w przypadku ZR zaczęły się represje lub aresztowania. 

Wszyscy byśmy chcieli, by wszystko odbyło się legalnie i transparentnie, ale musimy być gotowi, że               

będzie inaczej. Organizacyjnie KOD musi być przygotowany na wszystkie okoliczności. Należy           

pamiętaj, że do tak zwanej czarnej roboty gotowych będzie tylko niewielu. W Solidarności także tak               

było. 
  
Krystyna Stachowiak - zabrała głos jak druga. Ostrzegała przed publikacją nazwisk           
głosujących, w protokołach. Mówiła też o tym jak duże znaczenie ma wzajemne            
bezwzględne zaufanie i jak powinniśmy się wzajemnie wspierać. Wg. Krystyny Stachowiak           
wgląd w oryginały faktur powinna mieć Regionalna Komisja Rewizyjna, a jakiekolwiek           
zakupy muszą być dokonywane na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie          
powinniśmy “męczyć” ludzi zbyt dużą ilością demonstracji. Zamiast tego, koniec          
maja/początek czerwca mogłaby się odbyć impreza “KOD-rodzina” co sprzyja integracji.          
Przypomniała o możliwości zorganizowania, w pomieszczeniach biura, wystawy pamiątek z          
okresu Solidarności, które są w posiadaniu Jej i Jej kolegów z tego okresu. Przekazała nam               
również wiadomość od nieobecnego tego dnia, Krzysztofa Stasiewskiego, który chętnie          
uczestniczył by w naszych działaniach i poprowadził Młody KOD. Tu Wiesław Chossa nieco             
przybliżył nam sylwetkę Krzysztofa Stasiewskiego. 
W podsumowaniu Krystyna Stachowiak stwierdziła, że musimy być przygotowani na lepsze i            
gorsze czasy i wnioskowała o zmianę sposobu protokołowania, ze względów          
bezpieczeństwa.  
Tomek Adamiec - zadał pytanie podsumowujące: gdzie leży granica pomiędzy jawnością a            
utajnieniem? U waża, że takie rozwiązanie ma zalety i wady, dlatego wymaga          
spokojnego i gruntownego rozważenia. Dzisiejsza wypowiedź Wiesława Chossa wskazuje         
na bardzo istotne wady i nie można tego pomijać. Jednocześnie jawność działania oznacza             
także działanie skierowane w drugą stronę – członkowie zarządu powinni jak najczęściej            
kontaktować się osobiście z członkami stowarzyszenia w całej Wielkopolsce. 
Wiesław Chossa - należy jak najmniej ujawniać, zwłaszcza dane imienne, a Zarząd Regionu             
powinien być na zewnątrz spójny wizerunkowo. 
Przewodniczący, Sławomir Majdański, serdecznie podziękował Gościom za przybycie i         
podzielenie się z nami swoimi cennymi doświadczeniami z przeszłości.  
 
Zarząd Regionu dokonał w tym momencie zmiany w agendzie spotkania. Została ona            
przyjęta przez aklamację. Powrócono do pkt 2 porządku obrad - planowanie wydarzeń            
majowych. 



Sławomir Majdański poinformował, że odnośnie majówki jesteśmy przed rozmowami z          
Urzędem Miasta.  
Będzie to długi weekend od piątku 28.04 do środy 03.05 włącznie, co oznacza absencję              
wielu osób w Poznaniu. 
Izabela Milewska - przedstawiła pomysł na happening polegający na nauce składania           
polskiej flagi który ma zamiar przeprowadzić 2 maja w Pile. Filmiki dokształcające w tym              
temacie można znaleźć na youtube. 13 maja ma potwierdzoną wizytę Adama Michnika w             
Pile - zaproszenie wystosował KOD. Problem jest ze znalezieniem stosownej sali i            
zapłacenia ok. 800 PLN za jej wynajem. 
Tomek Adamiec - przypomina o 23.05 - Międzynarodowym Dniu Sprawiedliwości - akcja            
będzie trwała od 22.05 - 26.05, są poczynione starania by miała ona wydźwięk ogólnopolski. 
Grzegorz Borys - wspomina o 11 maja. Na ten dzień jest zapowiedziane posiedzenie TK              
który ma rozpoznać wniosek Sądu Najwyższego z 2013 r. o stwierdzeniu niezgodność            
ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją. Wniosek ten ma zostać wycofany,             
ale nie posiadamy na chwilę obecną żadnego potwierdzenia. 
Grażyna M. Ciesielska - GL Puszczykowo ma przygotowane wszystkie materiały          
(egzemplarze Konstytucji dla dorosłych i dla dzieci, chorągiewki, własne nagłośnienie), by na            
koniec maja/ początek czerwca zorganizować wydarzenie dla mieszkańców i okolic. Termin           
zostanie uzgodniony z GL.  
Grażyna M. Ciesielska proponuje by trzy nowe GL: GL KOD Poznań, GL KOD Poznański,              
GL powiat Poznański zorganizowały w maju 3 PIKODY i w ten sposób zaznaczyły i              
potwierdziły swoje istnienie. 
 
4. Punkt 4. porządku obrad częściowo uwzględniony już w pkt 2 zostaje przesunięty na              
kolejne spotkanie. 
5. Wolne głosy obserwatorów.  
W tym punkcie zabrał głos jedyny obserwator który pozostał do tego momentu:  
Roman Pindur - odniósł się do wcześniej poruszanego problemu transparentności.          
Zauważył, że pomaga ona do pewnego stopnia. Wg Romana Pindura, niektóre rzeczy            
muszą być czasami “zamazane”, np. darowizny nie muszą być ujawniane. 
Grzegorz Borys - zareagował stwierdzeniem, że jeśli ktoś chce coś dać, a zastrzega sobie              
prawo do anonimowości, to nie należy tego przyjmować.  
Roman Pindur - stwierdził, że jawność spotkań i upublicznianie wszystkiego ma zalety, ale             
należy przewidzieć jak mogą one zadziałać w przyszłości. Odnośnie zrzutki celowej           
zaproponował dopytanie ZG czy jest to możliwe, np w internecie, a jeśli tak, to na jakich                
zasadach. 
Grażyna M. Ciesielska - prosi Przewodniczącego Sławomira Majdańskiego by zapytał ZG, o            
zgodę na taką formę zrzutki. ZG musi być powiadomione. 



Zdzisław Kałek - zgłasza w tym momencie wniosek formalny o zmianę regulaminu pracy ZR              
i otwarcie wszystkich posiedzeń dla członków KOD-u - obserwatorów. 
Tomek Adamiec - uważa, że ten wniosek ma zalety i wady. Nie rozumie osób które widzą                
tylko zalety. Po wypowiedzi Wiesława Chossa widzi więcej wad. Ruch powinien być w drugą              
stronę, to my powinniśmy więcej chodzić i jeździć do ludzi. 
Zdzisław Kałek - odpowiada, że warunki z czasów Solidarności są nieporównywalne z            
obecnymi. Na razie i w najbliższej przyszłości, nie widzi też żadnych poważnych zagrożeń.             
Jawność działania ZR pozwala uniknąć problemów, z którymi obecnie boryka się ZG, a w              
konsekwencji,  dotyczą wizerunku całego KOD-u. 
Grzegorz Borys - stwierdza, że w obecnej sytuacji należy publikować wszystkie dokumenty,            
także te finansowe i wszystko udostępniać zainteresowanym. 
Sławomir Majdański - co do zasady wszystkie spotkania są zamknięte, ale dopuszczamy w             
zależności od potrzeb i agendy, również posiedzenia otwarte. 
W tym momencie odbywa się głosowanie nad wnioskiem Zdzisława Kałka dotyczącym           
zmiany w regulaminie pracy ZR i otwarcia wszystkich posiedzeń ZG. 
          2 głosy za (Zdzisław Kałek, Grzegorz Borys) 
          3 głosy przeciw (Izabela Milewska, Adriana Machowiak, Sławomir Majdański) 
          2 głosy wstrzymujące się ( Grażyna M. Ciesielska, Tomek Adamiec) 
Wniosek Zdzisława Kałka zostaje odrzucony. 
17.56 - na spotkanie z ZR przybywa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Piotr Dybczyński. 
Tomek Adamiec - składa wniosek o kolejne otwarte posiedzenie dotyczące strategii Regionu            
i zmobilizowanie jak największej ilości członków stowarzyszenia do obecności na tym           
spotkaniu. Wniosek zostaje poddany głosowaniu:  
      7 głosów za 
      0 głosów przeciw 
      0 głosów wstrzymujących się 
Wniosek zostaje przyjęty. Kolejne posiedzenie ZR dotyczące kontynuacji rozmów na temat           
strategii działania Regionu będzie spotkaniem otwartym. 
Izabela Milewska - składa wniosek formalny aby odbyło się spotkanie wyjazdowe do GL Piła.              
Termin zostanie ustalony. Wniosek zostaje poddany głosowaniu: 
      7 głosów za 
      0 głosów przeciw 
      0 głosów wstrzymujących się  
Wniosek zostaje przyjęty. Po uzgodnieniu terminu odbędzie się wyjazdowe spotkanie ZR w            
Pile. 
Grażyna M. Ciesielska - zwraca się do Sławomira Majdańskiego i Zdzisława Kałka,            
odpowiedzialnych za kontakty z partiami o przeprowadzenie z nimi rozmów wyjaśniających,           
dlaczego nie mobilizują swojego elektoratu do brania udziału w manifestacjach KOD-u choć            



zabierają na nich głos. Na ostatniej manifestacji z okazji 20 urodzin Konstytucji na pl.              
Wolności przemawiali przedstawiciele wszystkich partii a na placu nie było żadnych           
członków tych ugrupowań lub byli zupełnie niewidoczni. Obaj członkowie ZR poproszeni o            
wyjaśnienie sytuacji zobowiązali się przeprowadzić takie rozmowy i poinformować cały ZR o            
ich wyniku. 
Na tym, o 18:36 zakończono VII posiedzenie ZR i rozpoczęto, na zaproszenie RKR,             
spotkanie z jej członkami: Dorotą Motylińską, Piotrem Dybczyńskim oraz Krzysztofem          
Janczewskim.  
 
Protokolant:  
Grażyna Maria Ciesielska 
 
 
 
Załącznik: 
Uchwała do protokołu z VII posiedzenia Zarządu Regionu ZRWLKP/ 2017/04/09/01 
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Uchwała numer ZRWLKP/2017/04/09/01 
Zarządu Regionu KOD Wielkopolska 
z dnia 09. 04. 2017 
 
 
Zarząd Regionu Wielkopolska stwierdza, że przyjmuje protokół z dnia 24 marca 2017 r., oraz              
potwierdza przyjęcie następującej  uchwały:  
  
Uchwała numer ZRWLKP/2017/03/24/02 Zarządu Regionu KOD Wielkopolska z dnia 24 marca           
2017 r. 
 
Zarząd Regionu Wielkopolska utworzy i udostępni na stronie internetowej KOD Region           
Wielkopolska [wlkp.ruchkod.pl] rejestr faktur, który obejmować będzie:  
● Datę wystawienia faktury  
● nr faktury  
● kwota brutto faktury  
● cel, na jaki kwota została przeznaczona  
● określenie czy wydatek został spożytkowany na działania całego Regionu czy Grupę bądź Grupy              
Lokalne ze wskazaniem, na którą/-e. 
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