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Porządek obrad:
1.

Relacje Koordynatorów poszczególnych sekcji oraz omówienie sytuacji w grupach.

2.

Przyjęcie protokołów z IX i X Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolska.

3.

Wolne wnioski.

Punkt 1. Porządku obrad.
Posiedzenie Zarządu rozpoczął Sławomir Majdański, Przewodniczący Regionu KOD Wielkopolska,
powitaniem zebranych członków Zarządu, Gości oraz Obserwatorów. Tytułem wstępu zauważył, że
sekcje tematyczne były od początku istnienia KOD-u, podstawą jego działania. Na obecnym etapie
jesteśmy po wyborach we wszystkich regionach i czas na nowe otwarcie. W całej Polsce odczuwalny
jest regres w działalności poszczególnych sekcji i nie jesteśmy jedynym Zarządem, który boryka się
ze spadkiem aktywności czy jej zupełnym brakiem. Powodem tego stanu rzeczy jest według
Przewodniczącego, podział jaki dokonał się w KOD-zie. Obecnym na spotkaniu, Koordynatorom lub
ich zastępcom, zaproponował zabranie głosu oraz możliwość stawiania pytań członkom Zarządu.
1.

Jako pierwsza zaprezentowała się sekcja AKCJE.

- Kolejno zabierali głos: Koordynatorka sekcji Karola Jankowiak, Jej zastępca Mariusz
Foltyniewicz oraz kierująca grupą „Akcja-Reakcja” Marika Jęczmionka.
- Karola Jankowiak poinformowała o wyborach które odbyły się ostatnio w sekcji w wyniku
których została Koordynatorką. Podjęto pierwsze podstawowe decyzje. Przed wyborami
trudno było znaleźć ludzi do pracy i cała sekcja podupadła. By reaktywować ludzi z sekcji
utworzono czat poświęcony tylko konkretnym akcjom. Obecnie uczestniczą w nim tylko
osoby bardzo aktywne ale systematycznie będą dodawane nowe, które wyrażą chęć
współpracy. Grupa na FB pozostaje bez zmian.
Powstanie regulamin sekcji Akcje w którym uwzględniona będzie odpowiedzialność
konkretnych osób, za konkretne działania.
- Mariusz Foltyniewicz poinformował, że wyraził zgodę na bycie zastępcą po długich
namowach oraz, że zlikwidowane zostaną grupy SM i SP na FB by uniknąć powielania
komunikatów co wprowadzało dezorganizację. Nadal pozostanie grupa Akcje i w niej będą
umieszczane wszystkie ważne komunikaty. Zauważył też, że sekcja Akcje nie jest po to by
np. stawiać namioty na PIKOD-ach.
- Zdzisław Kałek zaproponował utworzenie listy kompetencji na której każdy mógłby
zadeklarować czym dysponuje i w jakim zakresie może być pomocnym.
Jolanta Wesołowska zauważyła, że te kompetencje nie powinny być powiązane z
wykształceniem.
- Grzegorz Borys zwrócił uwagę, że przy tak dużej rotacji osób taka baza danych szybko
stanie się nieaktualna. Zaproponował utworzenie tzw. manual’a, tj. podręcznika akcji, gdyż de
facto jest tylko parę ich typów. Podręcznik (manual) obejmowałby informacje kto i za co jest

odpowiedzialny, w czym dana Sekcja może pomóc oraz jakie zadania leżą po stronie osoby,
która daną akcję chce przeprowadzić.
- Mariusz Foltyniewicz poprosił o wcześniejsze informacje dotyczące wydarzeń by móc
odpowiednio reagować.
- Karola Jankowiak poinformowała, że w najbliższym czasie będzie komunikat dotyczący
wyjazdu do Warszawy oraz spotkanie w „Kawiarence” na którym wszyscy wyjeżdżający
otrzymają szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas kontrmanifestacji.
- Mariusz Foltyniewicz dodał, że nie chce być organizatorem wyjazdu do Warszawy
ponieważ wpis został zamieszczony przez Jarosława Idasia.
- Grażyna M. Ciesielska zauważyła, że w jednym z wcześniejszych protokołów opisane są
zasady organizacji wszelkich akcji, które zostały zaaprobowane przez Zarząd Regionu a więc
należy się do tego stosować.

2.

Sekcja POZA FB, reprezentowana przez Koordynatorkę Joannę Darecką.

- Joanna Darecka, Koordynatorka tej sekcji prosi o aktualną listę mailingową by mogła
sprawnie poinformować wszystkich członków i sympatyków.
Zapytała, kto obecnie w Zarządzie Głównym odpowiedzialny jest za sprawy Członkowskie.
Robert Ciesielski podał nazwisko Bartosza Sierpniowskiego. Poprosiła również o informacje
od organizatorów o akcjach, wydarzeniach, PIKOD-ach, które planują by móc skutecznie
informować grupę spoza FB. Sama nie ma czasu na wyszukiwanie takich wiadomości na
stronach FB.
Należy stworzyć „ściągę” dla organizatorów wydarzeń która wskazywałaby drogę służbową
komunikatów jakie mają być rozsyłane.
- Robert Ciesielski poinformował, że ZG aktualizuje obecnie bazę e-mail i numery telefonów
do członków stowarzyszenia.
- Grażyna Ciesielska zauważyła, że obecnie nie mamy wiedzy o nowych członkach KOD w
GL ponieważ nie mamy dostępu do bazy danych. Ten sam problem potwierdziły Adriana
Machowiak i Izabela Milewska które również nic nie wiedzą o nowych członkach a więc nie
mają z nimi możliwości kontaktowania się.
- Sławomir Majdański zwrócił się do Roberta Ciesielskiego z prośbą do ZG o jak najszybsze
uchwalenie i przekazanie nam nowego Regulaminu Wyborów w Grupach Lokalnych.
Jednomyślnie część członków Zarządu Regionu uznała, że okres wakacji nie jest
odpowiednim okresem do organizacji wyborów i należy z nimi poczekać do
września/października.
W dalszej części krótko omówiono Latający Uniwersytet Demokracji.

- Joanna Darecka poinformowała, że na spotkanie podsumowujące działalność LUD-u
przyszły dwie osoby, ona i Robert Ciesielski. Reszta się nie stawiła, więc spotkanie zostanie
powtórzone.
- Robert Ciesielski zasygnalizował wypracowywanie nowe formuły LUD-u w oparciu o hasło
„Projekt Przestrzeń Wolności”, z którym to powinno się wyjść poza Poznań.
- Joanna Darecka zauważyła, że niewielu wykładowców chce robić LUD-y na wyjeździe.
- Izabela Milewska poprosiła o znalezienie wykładowcy który zechciałby przyjechać do Piły i
wziąć udział w debacie z Młodzieżą Wszechpolską, np. o żołnierzach wyklętych.
- Grażyna M. Ciesielska przypomniała o zorganizowaniu debaty Krzysztofa Podemskiego z
Bartłomiejem Wróblewskim z PiS we wrześniu lub październiku w Puszczykowie. Joanna
Darecka potwierdziła, że pamięta i działa w tej sprawie.
- Adriana Machowiak zaproponowała by spróbować wejść z LUD-em nawet bez logo KOD-u
na Uniwersytety i w ten sposób próbować dotrzeć do młodych ludzi.

3.

Sekcja IT, reprezentowana przez Natalię Nowak i Pawła Bienia.

- Sławomir Majdański wspomniał z zadowoleniem, że mimo braku moderacji na stronie FB
KOD Wielkopolskie jest porządek i nie ma nieporozumień.
-Paweł Bień skomentował, że nie jest tak idealnie ponieważ wiele wpisów i linków jest
niepotrzebnie powielanych co stwarza duży problem. Powiadomił też Zarząd, że w
przypadku gdyby w sytuacji awaryjnej potrzebna była moderacja, to niestety nie
dysponujemy wystarczającą ilością adminów. Jest nadzieja, że w momencie pojawienia się
listy kompetencji, pojawią się nowe osoby chętne do przejęcia obowiązków.
- Adriana Machowiak zgłosiła chęć do podpinania i zmieniania banerów. Niestety regulamin
przyjęty przez Zarząd w tej chwili nie pozwala na nadanie jej takich uprawnień.
- Grzegorz Borys zauważył, że w Grupie KOD_Wielkopolskie wciąż uprawnienia
administracyjne mają Magdalena Filiks i Jarek Marciniak, co w myśl naszego regulaminu jest
niedopuszczalne.
- Na stronie FB KOD_Wielkopolskie_Region nadal mamy tylko 280 członków, a powinno
ich być znacznie więcej. Joanna Darecka została poproszona o rozesłanie informacji o tej
grupie do wszystkich którzy powinni się w niej znaleźć nawet raz na tydzień.
4.

Sekcja PRAWNA, reprezentowana przez Tomka Adamca.

- Tomek Adamiec poinformował, że w sekcji nadal pracują tylko 3 osoby: Przemek
Bąkowski, Paweł Norbert Strzelecki oraz on. Na wszystkich można liczyć. Dyżury pełnione
są regularnie w każdy czwartek od 17:00 - 19:00. Sekcja podejmie próbę wyjścia z pomocą
prawną na zewnątrz i zaoferuje pomoc prawną dla wszystkich. Tomasz Adamiec udostępni
swój adres e-mail i numer telefonu.

- Joanna Darecka prosi o wcześniejsze powiadamianie o dyżurach, przynajmniej na 3 dni
przed terminem, by mogła rozsyłać tę wiadomość do członków i sympatyków.
- Grzegorz Borys zapytał, czy Sekcja rozważa wciągnięcie w projekt darmowej pomocy
prawnej samorządy adwokacki i radcowski, aplikantów oraz studentów prawa wzorem
studenckich poradni prawnych.- Tomek Adamiec odpowiedział, że choć generalnie
środowisko prawnicze jest bardzo pozytywnie nastawione do KOD-u i jego działalności to
jednak nie na tyle byśmy oczekiwali, że mając masę pracy i nauki te dwie grupy zaangażują
się dodatkowo w pomoc dla KOD-u.
Średnio po pomoc prawną na dyżury przychodzi 1 osoba.

5.

Sekcja EDUKACJA reprezentowana przez Roberta Ciesielskiego i Ewę Ciesielską.

- Robert Ciesielski zrelacjonował prace jakie w ZG prowadzi wraz z Małgorzatą
Lech-Krawczyk. Oboje pracują nad nowymi ulotkami które mają być ogólnodostępne dla
wszystkich regionów. Wszystkie, zweryfikowane pod względem jakości, wykłady LUD-u
będą również ogólnodostępne na specjalnej stronie poświęconej tylko temu. Każde nagranie
będzie posiadało krótki opis, aby ułatwić wybór tych materiałów które nas interesują.
Reaktywowany będzie projekt „Przestrzeń Wolności” nad którym już kiedyś pracowało wielu
wybitnych ludzi.
Kiedy we wrześniu pojawią się nowe podręczniki dla szkół, trzeba będzie dodać do nich
erratę w formie broszury, by sprostować zawarte w nich wiadomości oraz uzupełnić o
brakujące informacje.
-

Robert Ciesielski poprosił Grzegorza Borysa o pomoc przy gromadzeniu różnych
materiałów edukacyjnych i informacyjnych powstałych na przestrzeni ostatnich
miesięcy i zamieszczanie ich na serwerze wspólnym dla całego KOD-u.

- Adriana Machowiak prosi o proste, docierające do zwykłych ludzi, ulotki na PIKOD-y.

6.

Sekcja ADMINISTRACJA, reprezentowana przez Jolantę Wesołowską.

- Jolanta Wesołowska, zastępczyni Ewy Antczak poinformowała o bezproblemowej pracy
sekcji. Działa ona bardzo dobrze, aktywnie pracujących jest kilkanaście osób. Dyżury w
biurze są obsadzane przez członków oraz osoby z Zarządu. Na stronie grupy na FB
zamieszczane są informacje o dyżurach, dodatkowo na www oprócz dyżurów podawane są
także wszystkie spotkania sekcji lub inne wydarzenia które mają miejsce w biurze.

7.

Sekcja MEDIA.

Sekcja Media jest obecnie najbardziej problematyczna. Jej dotychczasowa Koordynatorka,
Anna Małecka z powodów osobistych złożyła kilka dni temu rezygnację. Tymczasowo
wszystkimi pracami sekcji kieruje jednoosobowo Adriana Machowiak, która zobowiązała się

ogłosić nowy nabór do sekcji by w terminie późniejszym mogły odbyć się ponowne wybory.
Dużą nadzieję pokładamy w osobie Tamary Olszewskiej która pisze świetne teksty. Powinny
one znajdować się zawsze na naszej stronie www.

8.

Sekcja POSTULATY, reprezentowana przez Marka Krajewskiego.

- Marek Krajewski poinformował, iż sekcja od dłuższego czasu jest sparaliżowana. Z
pomysłami nie było kłopotów bo jest wielu „płodnych” ludzi ale ponieważ systematycznie, co
czwartek działają „Kawiarenki” to postulaty są na nich wychwytywane i nie giną, niestety na
stronie grupy na FB ich nie ma. Brak ludzi do współpracy, jak wszędzie. Ciągle pracują te
same osoby.
Marek Krajewski został poproszony by na stronie www i KOD_Wielkopolskie_Region
ukazywały się notki ze spotkań w kawiarence.
- Grzegorz Borys postuluje likwidację tej grupy na FB skoro nic się tam nie dzieje.
- Marek Krajewski jest temu przeciwny.
- Grzegorz Borys zadał Markowi Krajewskiemu pytanie o to, kiedy ostatnio odbyło się
spotkanie Sekcji, a informacja o tym była zamieszczona w Grupie Sekcji na Facebooku.
Marek Krajewski nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć.
- W związku ze stanowiskiem Marka Krajewskiego, Grażyna M. Ciesielska postuluje
zorganizowanie spotkania członków tej grupy i przeprowadzenie w niej wyborów.
- Podsumowując: ludzi do pracy jest wiele, należy tylko zachęcić ich do większej aktywności,
wyzwolić energię która w nich tkwi. Nie trzeba być członkiem sekcji aby móc działać.

Punkt 2 porządku obrad.
-

Sławomir Majdański zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z IX zebrania Zarządu
Regionu KOD Wielkopolska.

6 głosów za

( Sławomir Majdański, Adriana Machowiak, Izabela Milewska, Zdzisław Kałek,
Tomek Adamiec, Grażyna M. Ciesielska)

1 głos przeciw (Grzegorz Borys)
0 głosów wstrzymujących
Protokół z IX Zebrania Zarządu Regionu został większością głosów przyjęty. Uchwała do protokołu z
XI posiedzenia Zarządu Regionu ZRWLKP/ 2017/07/02/01.

-

Kolejne głosowanie odbyło się nad przyjęciem protokołu z X Zebrania Zarządu Regionu
KOD Wielkopolska.

5 głosów za (Sławomir Majdański, Izabela Milewska, Adriana Machowiak, Tomek Adamiec,
Grażyna M. Ciesielska.
1 głos przeciw (Grzegorz Borys)
1 głos wstrzymujący (Zdzisław Kałek)
Protokół z X Zebrania Zarządu Regionu został większością głosów przyjęty. Uchwała do protokołu z
X posiedzenia Zarządu Regionu ZRWLKP/ 2017/07/02/02.

Ponieważ nie było wolnych wniosków, na tym o godzinie 16:00 zakończono XI Zebranie Zarządu
Regionu KOD Wielkopolskie.

Protokół sporządziła
Grażyna Maria Ciesielska

Załączniki:
Uchwała do protokołu z XI posiedzenia Zarządu Regionu ZRWLKP/ 2017/07/02/01
Uchwała do protokołu z X posiedzenia Zarządu Regionu ZRWLKP/ 2017/07/02/02

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

Załącznik nr 01 do protokołu z XI Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolska.

Uchwała numer ZRWLKP/2017/07/02/01

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje protokół z IX posiedzenia Zarządu Regionu
07 czerwca 2017r. oraz potwierdza przyjęcie następującej Uchwały Zarządu Regionu z dnia
07 czerwca 2017r.
Uchwała nr. ZRWLKP/2017/07/02/01 o przyjęciu protokołu z posiedzenia Zarządu Regionu
dnia 07 czerwca 2017r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:
Sławomir Majdański - Przewodniczący
Tomek Adamie
Grzegorz Borys
Grażyna Maria Ciesielska
Zdzisław Kałek
Adriana Machowiak
Izabela Milewska



Załącznik nr 02 do protokołu z XI Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolska.
Uchwała numer ZRWLKP/2017/07/02/02

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje protokół z X posiedzenia Zarządu Regionu 19
czerwca 2017r. oraz potwierdza przyjęcie następującej Uchwały Zarządu Regionu z dnia 09
czerwca 2017r.
1. Uchwała nr ZRWLKP/2017/07/02/02 o przyjęciu protokołu z posiedzenia Zarządu
Regionu dnia 19 czerwca 2017r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:
Sławomir Majdański - Przewodniczący
Tomek Adamiec
Grzegorz Borys
Grażyna Maria Ciesielska
Zdzisław Kałek
Adriana Machowiak
Izabela Milewska

