PROTOKÓŁ
X Posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość
(Google Hangouts - wideokonferencja)
19 czerwca 2017 r., godzina 21:43
Lista obecności:
Tomasz Adamiec
Grzegorz Borys (protokolant)
Grażyna Maria Ciesielska
Zdzisław Kałek
Adriana Machowiak
Sławomir Majdański (przewodniczący posiedzenia)
Izabela Milewska
Regionalna Komisja Rewizyjna:
Piotr A. Dybczyński
Na zaproszenie Zarządu Regionu:
Robert Ciesielski (Członek Zarządu Głównego KOD)
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z IX posiedzenia Zarządu Regionu;
2. Relacja Roberta Ciesielskiego z I posiedzenia Zarządu Głównego oraz pytania do
Roberta Ciesielskiego w związku z tym posiedzeniem;
3. Pobieżna analiza wyciągu z konta bankowego dedykowanego na wpłaty darowizn na
rzecz działalności statutowej KOD w Regionie;
4. Plan obchodów rocznicy Czerwca ‘56;
5. Spotkanie z Członkami i Sympatykami KOD Wielkopolska w Puszczykowie 02 lipca;
6. Preliminarz wydatków na lipiec 2017;
7. Sytuacja w społecznościach KOD w Koninie, Kaliszu i Grodzisku Wielkopolskim;
8. Apel do członków i członkiń grupy roboczej ZR KOD Wielkopolska;
9. Omówienie realizacji pomysłu na wspólną konferencję prasową;
Ad. 1. Przyjęcie protokołu z IX posiedzenia Zarządu Regionu
Z uwagi na brak wyboru protokolanta w trakcie poprzedniego posiedzenia, nie został na
czas przygotowany protokół. Przewodniczący zaproponował jego przyjęcie na kolejnym
posiedzeniu Zarządu. Wniosek został przyjęty przez aklamację.
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Ad. 2. Relacja Roberta Ciesielskiego z I posiedzenia Zarządu Głównego oraz pytania do
Roberta Ciesielskiego w związku z tym posiedzeniem.
Robert Ciesielski poruszył następujące kwestie, które były omawiane na I posiedzeniu
Zarządu Głównego KOD w Warszawie:
1. jawność protokołów z posiedzeń Zarządu Głównego - nie podjęto jeszcze decyzji w
tej kwestii;
2. rozdzielono zadania - Robert Ciesielski odpowiedzialny będzie za projekty związane
z edukacją, za grupę Przestrzeń Wolności, kwestie związane z propagowaniem i
wdrażaniem idei turkusowej organizacji w KOD oraz nadzorować będzie wraz z
pozostałymi kwestie finansowe Stowarzyszenia;
3. Zarząd Główny prosi Regiony o przeprowadzenie spisu z natury;
4. Omówienie kwestii związanych z Regionem KOD Mazowsze:
a. dokonano spisu na podstawie FV, a nie z natury,
b. status zbioru członków i sympatyków KOD zaangażowanych w grupę
ODNOWA;
5. Robert Ciesielski odniósł się do problemu uregulowania zasad płatności FV;
6. omówienie problematyki funkcjonowania działu członkowskiego i wyjaśnienia
brakującego sprzętu, który został tej jednostce organizacyjnej powierzony.
Następnie zadawano Robertowi Ciesielskiemu pytania:
1. Adriana Machowiak zapytała o wynagrodzenia dla Członków Zarządu Głównego.
Dotychczas otrzymywali je Radomir Szumełda, Magdalena Filiks, Jarek Marciniak,
Krzysztof Łoziński i Małgorzata Lech Krawczyk w wysokości 2.600,00 zł brutto
miesięcznie na podstawie umowy zlecenia zawartej na czas nieokreślony.
2. Dodatkowo Robert Ciesielski wyjaśnił, że Jacek Rakowiecki otrzymywał
wynagrodzenie, ale umowa na świadczenie usług rzecznika prasowego wygasła 15
czerwca. Umowa nie będzie przedłużona.
3. Obecnie ustalono, że w Zarządzie Głównym wynagrodzenia pobierać będą: Jarek
Marciniak, Magdalena Filiks, Krzysztof Łoziński - na dotychczasowych zasadach
oraz Aleksandra Solecka w wysokości 2.000,00 zł brutto. Adriana Machowiak
zgłosiła sprzeciw - to jest absurd, że prezydium pobiera wynagrodzenia gdy
Skarbnik ZG nawołuje do oszczędności, również dla dobra organizacji uważa, że
prezydium powinno zostać zmienione
4. Adriana Machowiak przygotuje uwagi od Zarządu Regionu dla Roberta Ciesielskiego
dotyczą zasad księgowych i finansowych w ogólności na najbliższe posiedzenie
Zarządu Głównego.
5. Zdzisław Kałek rozpoczął dyskusję o roli Rady Regionów w strukturach
Stowarzyszenia.
Ad. 3. Pobieżna analiza wyciągu z konta bankowego dedykowanego na wpłaty darowizn na
rzecz działalności statutowej KOD w Regionie
W trakcie trwania posiedzenia Adriana Machowiak przesłała drogą mailową do jego
uczestników wyciąg z rachunku bankowego będącego subkontem regionu przeznaczonym na
wpłaty z tytułu darowizn. Wstępna analiza tego dokumentu zrodziła kilka istotnych pytań
oraz okazała się pracą wykonaną na zbyt okrojonym materiale. Zdecydowano, że Zarząd
Regionu posiada zbyt mało informacji, aby dokonać rzetelnej analizy i oceny sytuacji
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finansowej. Postanowiono, iż Zarząd poczeka na komplet dokumentów finansowych czyli
także na historię składek członkowskich oraz wpłat ze zbiórki publicznej i zestawi to z
historią obciążeń tychże rachunków. Zada tez odpowiednie pytania do ZG, domagając się
wyjaśnień dotyczących poszczególnych transakcji obciążających subkonto regionu. Dopiero z
pełną informacją będzie mógł zwrócić się do członków KOD Wielkopolska, przedstawiając
sytuację finansową Regionu. Członkowie Zarządu wyrazili poważne zastrzeżenia co do
sposobu swobodnego dysponowania subkontem Wlkp przez Zarząd Główny i ustalili, że będą
domagać się w tej sprawie dalszych wyjaśnień.
Ad. 4. Plan obchodów rocznicy Czerwca ‘56
W rozmowach z miastem, które prowadził Zdzisław Kałek, ustalono, że ponieważ nie
organizujemy własnych obchodów rocznicy poznańskiego Czerwca ‘56, Urząd Miasta
zaprasza nas do uczestnictwa w oficjalnych uroczystościach, które rozpoczną się wcześnie
rano i zakończą wieczorem.
Przeprowadziliśmy dyskusję o tym jak najlepiej naszą obecność na tych obchodach
wykorzystać. Grzegorz Borys zwrócił uwagę, że nie KOD jest w nich najważniejszy i
powinniśmy skupić się na zachęcaniu naszych członków i sympatyków do uczestnictwa we
wszystkich punktach obchodów rozsianych po całym mieście oraz do zapalania w miejscach
pamięci symbolicznych lampek. Grażyna Maria Ciesielska zwróciła uwagę na to, że
ponieważ tak niewiele osób dziś się angażuje w cokolwiek, powinniśmy się skupić raczej na
jednym - dwóch wydarzeniach oraz głównych uroczystościach rozpoczynających się mszą u
Dominikanów. Tomasz Adamiec poparł ten pomysł, by nasza obecność była tam
dostrzegana.
Grzegorz Borys zaproponował Adrianie Machowiak i Izabeli Milewskiej by w Lesznie i Pile
w miejscach upamiętniających wydarzenia poznańskiego Czerwca ‘56 bądź do nich
nawiązujących, zorganizowały lokalne akcje tego dnia.
Tomasz Adamiec zaproponował pieszy spacer lub rowerowy rajd po miejscach pamięci o
uczestnikach i wydarzeniach Czerwca ‘56 znajdujących się na poznańskich Jeżycach.
Ad. 5. Spotkanie z Członkami i Sympatykami KOD Wielkopolska w Puszczykowie
Grażyna Maria Ciesielska poinformowała, że na chwilę obecną swój udział zgłosiło ok. 60
osób. Następnego dnia wpłacimy zadatek tytułem rezerwacji miejsca.
Zarząd Regionu spotka się tego dnia w Puszczykowie wcześniej z przedstawicielami Sekcji o
godzinie 14:00.
Ad. 6. Preliminarz wydatków na lipiec 2017:
a. 150,00 zł - kwiaty na oficjalne obchody rocznicy poznańskiego Czerwca '56;
b. 500,00 zł - opłata za wynajem miejsca na spotkanie z Członkami i Sympatykami KOD
Wielkopolska w Puszczykowie;
c. 3 x 200,00 zł - materiały na PiKODy;
d. 1.320,00 zł - flagi z logo KOD na potrzeby naszego Regionu;
e. 1.100,00 zł - przypinki 37 mm z logo UE;
f. 300,00 zł - materiały na Festiwal w Jarocinie.
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Ad. 7. Sytuacja w społecznościach KOD w Koninie, Kaliszu i Grodzisku Wielkopolskim
Omówienie sytuacji w grupach w Koninie, Kaliszu i Grodzisku Wielkopolskim w związku ze
zmianami osobowymi. Adriana Machowiak oraz Izabela Milewska pozostają z tymi grupami
w kontakcie.
Ad. 8. Apel do członków i członkiń grupy roboczej ZR KOD Wielkopolska
Sławomir Majdański wystosował apel do Członków i Członkiń Zarządu Regionu o śledzenie
wątków dyskusji, które odbywają się w grupie roboczej Zarządu na Facebooku oraz dążenie
do kończenia poszczególnych tematów. Grzegorz Borys zaapelował o regularne odwiedzanie
tej grupy, gdyż jest to narzędzie pracy naszego Zarządu.
Ad. 9. Omówienie realizacji pomysłu na wspólną konferencję prasową
Tomasz Adamiec poinformował, że rozmawiał z dwoma dziennikarzami na temat pomysłu
zwołania konferencji prasowej. Zdaniem dziennikarzy ewentualna konferencja prasowa
mogłaby zyskać zainteresowanie mediów w sytuacji, kiedy zostanie połączona z jakimś
innym wydarzeniem lub akcją organizowaną przez KOD WLKP. W innym przypadku należy
liczyć się dużym prawdopodobieństwem, że planowana konferencja prasowa raczej nie
znajdzie jakiegokolwiek zainteresowania ze strony mediów.

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 01:12.
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