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ListaobecnościZarządRegionuKODWLKP:
TomaszAdamiec
GrzegorzBorys(obecnydo20:06)
GrażynaMariaCiesielska(protokolantka)
ZdzisławKałek
AdrianaMachowiak
Sławomir
Majdański(przewodniczącyposiedzenia)
IzabelaMilewska(telekonferencjawpkt.3i4porządkuobrad)

Goście:
ElżbietaMarszałek
NataliaMikołajewska
MariolaTrzewiczek
JolantaWesołowska
HenrykGemzicki
LeszekKonieczny
RomanPindur
AndrzejStroiński
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Porządekobrad:
1.Przyjęcieagendyzebrania.
2.PrzyjęcieprotokołuzpoprzedniegozebraniaZarząduRegionu.
3.UchwałaZRowspółpracyzorganizacjamipro-demokratycznymiwWielkopolsce.
4.Omówienietematu"okrągłegostołu"wPoznaniu.
5.Wyborywgrupachlokalnych,wtymomówienieProjektuRegulaminuWyboróww
GrupachLokalnych.
6.OrganizacjapracyZR.
7.PrzyjęcieuchwałąListuOtwartegodoZGStowarzyszeniaKOD.
8.PomysłynaaktywizacjęGrupLokalnychdziałającychnatereniemiastaPoznania.
9.DniotwarteNGOwPoznaniuwewrześniu2017r.
10.UdziałKODuwMarszuRówności.
11.WolnegłosyczłonkówKODWLKP.

Posiedzenie zostało otwarte o 17:22 przez Przewodniczącego ZR Sławomira Majdańskiego
któryserdeczniepowitałwszystkichobecnychCzłonkówZarząduorazzebranychGości.

Ad.1.Wprowadzonazostałazmianadoagendy.Punkt11posiedzeniazostał,dlawygody
przybyłychgości,przesunięty.ObecniwtymmomencieczłonkowieZarządu
5głosamizadecydowalibybyłtopunkt2posiedzenia.

Ad.2.WolnegłosyczłonkówKOD
WLKP.
Jako pierwsza z gości głos zabrała Natalia Mikołajewska. Zapytała dlaczego KOD
organizuje tylko protesty i nic więcej. Stwierdziła, że KOD gra na boisku PiS-u wg reguł
przez nich dyktowanych a powinniśmy działać w tematach które są dla nas ważne a nie dla
przeciwnika.
CzłonkowieZRkolejnoodpowiadali
natopytanie.
-

SławomirMajdański:robimy
różnerzeczy,spotkania,LUD-y,PIKODY,edukujemy.

Braknamniestetykontaktówdocelebrytów,którzybędącatrakcją,swoją
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obecnościąprzyciągnęlibywielenowychosób.
-

Tomek Adamiec: rozmawiał z Markiem Mondrym. Mają pomysł by zorganizować
pod patronatem “Gazety Wyborczej” spotkania z ciekawymi dziennikarzami np.
BeatąTadlaczyJarosławemKuźniarem.

-

Jolanta Wesołowska: wkrótce odbędzie się spotkanie z Iwona Janicką i Joanną
Darecką na kttórym będzie dyskutowane jak powinien działać LUD by nie był on
tylkodlaKOD-erów.

-

Zdzisław Kałek: KOD by nie powstał gdyby nie PiS. KOD nie może być remedium na
wszystko. Musi działać tam gdzie ma szansę coś osiągnąć. Działanie dla działania nie
ma
sensu.

-

Grażyna M. Ciesielska: poparła wypowiedź Zdzisława Kałka. Na bieżąco reagujemy
na to co robi PiS. Na to by działać jeszcze w innych obszarach po prostu nie mamy
ludzi.Aktywnych,chętnychdodziałaniajestgarstkaitocorazmniejsza.

-

Grzegorz Borys: Ponieważ nikt nie potrafił przewidzieć tego, co wydarzyło się przy
okazji “Łańcuchów Światła”, tj. masowych protestów w obronie niezależności sądów,
nie powinniśmy rezygnować z jakichkolwiek form protestów przy każdej okazji. Jest
również zdania, że w pierwszej kolejności należy reagować na to co robi PiS. Jest
cały szereg organizacji pozarządowych które zajmują się różną tematyką i mimo
często większego kapitału (np. wiedzy) ograniczają swoje działanie do bardzo
wąskiegopola.

-

Adriana Machowiak: mamy Manifest KOD-u i tego musimy się trzymać. Działamy
jako KOD, nie zawsze z plakietką, na różnych polach. Poza tym działamy także w
innych obszarach, np. wspieramy inicjatywę zbierania podpisów pod projektem
uchwały “ Ratujmy Kobiety”, jak również wielu koderów angażuje się w pomoc dla
osób poszkodowanych po nawałnicy, nie zamykamy się tylko na działania przeciw
PiS.

-

Sławomir Majdański: mamy ca 800 członków a działa ca 40 osób. Dużo było
mówione o “turkusie” w KOD-zie. Czekamy kiedy on zadziała. Na sali, wśród Gości
sąliderzyktórzymogądaćzieloneświatłodlainicjatywoddolnych.

Jako następny zabrał głos Leszek Konieczny. Pytanie dotyczyło mechanizmu sprawdzania i
przypisywania składek członkowskich. Czy są one rejestrowane na cele na które są
wysyłane?
-

Adriana Machowiak: objaśniła jak prawidłowo powinny być opisywane przelewy by
trafiały tam gdzie powinny. Konieczny jest numer legitymacji oraz precyzyjnie
określony cel np. składka członkowska za okres od-do, darowizna na cele statutowe
KOD lub na cele statutowe KOD WLKP czy konkretnej Grupy Lokalnej. Dotąd
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przypisywanie składek odbywało się ręcznie, obecnie testowany jest nowy program
rejestrowaniaktórymatoprzyśpieszyć.
-

Zdzisław Kałek: zaproponował w grupie “Delegaci” jak ten problem skutecznie
rozwiązać. Pieniądze powinny zbierać Regiony, ułatwiłoby to identyfikację
niepłacących.

-

Sławomir Majdański: poinformował, że przekazał dane wszystkich Członków
Zarządu do Macieja Broniarza z Zarządu Głównego w celu uzyskania przez
wszystkichdostępudoCRM.

-

Elżbieta Marszałek: pisała do Adriany Machowiak oraz Zarządu Głównego zapytanie
o możliwość identyfikacji “martwych dusz” i kwestiach finansowych, z czego
Adriana odpowiedziała na zadane pytania po dwóch dniach, z ZG nie ma do dziś
odpowiedzi.

Druga

wypowiedź

Leszka

Koniecznego,

w

nawiązaniu

do

stwierdzenia Natalii

Mikołajewskiej, dotyczyła tego, co jako KOD potrafimy najlepiej, czyli organizować
manifestacje. Mamy świetne służby porządkowe i medyczne, inne organizacje tego nie mają
więc powinniśmy to wykorzystywać. “Jesteśmy, służymy, pomagamy” - powinniśmy to
“sprzedawać”,bowtymjesteśmydobrzy.
-

Roman Pindur: w nawiązaniu do tego przedstawił sytuację kiedy odmówiono
użyczenia naszych SP i SM dla “Łańcucha Światła” ponieważ organizator Franek
Sterczewski nie wyraził zgody na logo KOD na kamizelkach. Zapytał czy osoba
odpowiedzialnazatędecyzjęponiosłajakieśkonsekwencje.

-

Grazyna M. Ciesielska: objaśniła dokładniej całą zaistniałą sytuację. Ponieważ była
przeciwna tej decyzji, to wraz z Romanem Pindurem i innymi osobami z KOD
uczestniczyła w SM w kamizelkach bez logo. Bezpieczeństwo na wydarzeniu
“ŁańcuchŚwiatła”byłopriorytetem.Bezlogoteżmożnadziałać.

-

Grzegorz Borys: mamy uchwałę która reguluje tę kwestię i ona powinna rozwiązać w
przyszłościwszystkietakiesprawy.

-

Sławomir Majdański: jest przeciwny działaniom bez logo. Uzasadnił swoje
stanowiskopotrzebąpromocjiKOD-u.

-

Adriana Machowiak: “Łańcuch Światła” był najlepszym dowodem na to, że bez
plakietek też można funkcjonować i właśnie po to jest nasza uchwała dotycząca tego
tematu.RobiławLesznie“ŁańcuchŚwiatła”jakoObywatelkadlaObywateli.

-

JolantaWesołowska:zgadzasięzwypowiedziąAdrianyMachowiak.

-

Zdzisław Kałek: przedstawił sprawę pomocy dla Franka Sterczewskiego. Stwierdził,
że sukces wydarzenia i ilość ludzi na nim zgromadzona to zasługa faktu, że był to
ruchobywatelskibezjakichkolwiekoznakprzynależnościdopartiiczyorganizacji.
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-

Sławomir Majdański: jako Zarząd Regionu wypracujemy procedury dotyczące takich
sytuacji.PoczątekstanowiUchwałaZRwtymtemacie.

Kolejny głos to głos Henryka Gemzickiego. Zadał pytanie jak wygląda współpraca Zarządu
Regionu z działaczami KOD w regionach. Czy planowane są spotkania z KODerami w
terenienp.Pile,Lesznie,Kaliszu?
-

Adriana Machowiak: rozmawia ze wszystkimi grupami i wraz z Izabela Milewską
koordynuje działania w terenie. Podkreśliła, że zawsze należy mówić o KOD
WielkopolskaanietylkooKODPoznań.

-

Sławomir Majdański: zobowiązał się, że będzie jeździć po regionach. Dziś zostanie
przedstawiony i zapewne przyjęty Regulamin Wyborów które wkrótce odbędą się we
wszystkichGrupachLokalnychatoumożliwiutworzenieRadyRegionów.

-

Jolanta Wesołowska: poruszyła temat Grup Lokalnych w Poznaniu i wyborów w
nich. Zapytała czy nie lepiej zrezygnować z tych wyborów bo są one wg niej
nieistotneorazmogąpowodowaćniekorzystnąrywalizację.

-

Adriana Machowiak: w Lesznie te wybory nie są potrzebne ale Grupie Lokalnej
Kalisz bardzo na nich zależy więc trzeba je przeprowadzić konsekwentnie we
wszystkichGL.

-

Roman Pindur: problem polega na tym, że wybory nie są potrzebne ale potrzebne są
Grupy Lokalne które inicjują działania w terenie. Najlepiej było to widoczne przy
“Łańcuchu Światła” gdzie w większości miast inicjatorami wydarzenia byli
KOD-erzy.Takiestrukturysąkoniecznebysprawniedziałałyinicjatywyoddolne.

Jolanta Wesołowska zapytała dlaczego 4 osoby z Zarządu Głównego pobierają pensje. Przy
ściągalności ca 46% składek członkowskich to duże obciążenie, do tego są to osoby które
reprezentująKODtakjakonetowidzą.
-

Adriana Machowiak: nie ma jeszcze przyznanych pensji i zrobimy wszystko by nie
było.WtejsprawierównieżukażesięstanowiskoZRKODWlkp.

KolejnepytaniedotyczyłosekcjiMediaktórawłaściwienieistnieje.
-

AdrianaMachowiak:robicomożealewięcejniedarady.

-

Zdzisław Kałek: rozmawiał z Marzeną Mysłek która po uregulowaniu spraw
rodzinnychwróciwnajbliższymczasiedopracywsekcji.

-

SławomirMajdański:bardzoważnąrzecząjestbiuroprasowektóregoniemamy.
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-

Elżbieta Marszałek: stwierdziła, że nie działają media wewnętrzne i zewnętrzne czyli
to co wychodzi na zewnątrz. Nie działa nic. Strona www jest w fatalnym stanie. Np.
ostatnie sprawozdanie z kawiarenki pochodzi z 2016 roku. Takich przykładów jest
więcej.

-

Adriana Machowiak: nie zgadza się z taką oceną. Trzeba mieć informacje, materiały
do wstawiania a niestety nikt ich nie przesyła. Prosiła parokrotnie np. o krótkie
informacjezkawiarenkiinicnieotrzymał.

-

Zarząd przyjmuje opinię Elżbiety Marszałek do wiadomości i postara się znaleźć
osobyktórebędądostarczały
materiały.

-

Grażyna M. Ciesielska: proponuje dodanie Elżbiety Marszałek do grona osób
mających możliwość dodawania informacji na stronie www. która sprawnie
prowadzijużkalendarzobłożeniabiura.Niestetypropozycjanieznajdujeakceptacji.

-

Leszek Konieczny: proces decyzyjny zamieszczania materiałów na stronie www musi
być

ze

względów

bezpieczeństwa

w

jednych

rękach.

Jest

to

wielka

odpowiedzialność.

-

Tomek Adamiec: poszukuje osób które codziennie śledziłyby prasę oraz internet i
wyławiały na bieżąco informacje dotyczace KOD-u. Sam nie ma tyle czasu by to
robić.

-

Leszek Konieczny: robi to bo musi jako odpowiedzialny za Radio Opornik ale
posiada odpowiednie do tego narzędzia. Jeśli nie posiada się odpowiedniego
oprogramowania,topotrzebnyjest“sztab”ludzibytemupodołać.

-

Roman Pindur: występował do Macieja Broniarza oraz Aleksandry Soleckiej z
ZarząduGłównegooprzydzielenieserwera,niestetydodziśbezskutecznie.

-

Jolanta Wesołowska: w imieniu Ewy Antczak przekazuje prośbę o złożenie kwiatów
1wrześniazokazjiwybuchuIIwojnyświatowej.

Ostatnim Gościem który zabrał głos był Andrzej Stroiński. W związku z myślą którą
przedstawiła na “Kawiarence” jedna z koleżanek pyta czy KOD jest przygotowany na to by w
ekstremalnej sytuacji nie zejść z placu i blokować do oporu. Czy będziemy improwizować,
czyteżwstępniesiędotegoprzygotowujemy?
Wtokurozmowypadłyróżnewypowiedzi:
-

nieprzygotowujemyczegośtakiegogdyżmogłobytomiećpoważnekonsekwencje.

-

takiecośjestmożliwegdynaulicewyjdzie50tys.ludzianie1tys.
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-

można przygotować ludzi mentalnie i fizycznie

do tego co wydarza się w

przypadkach nieposłuszeństwa obywatelskiego ale nie wolno proponować tego
członkomstowarzyszenia.
-

takichsytuacjiniedasięzaplanować,dotegopotrzebnesąemocje.

-

mentalneprzygotowaniejestmożliwe.

Ad.3.PrzyjęcieprotokołuzXIIposiedzeniaZarząduRegionuzdnia29lipca2017
[Uchwała nr 1] Głosowanie nad przyjęciem protokołu wraz z uchwałami z poprzedniego
posiedzenia:
Za: 7 głosów (Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Grażyna Maria Ciesielska, Zdzisław Kałek,
Adriana Machowiak, Sławomir Majdański, Izabela Milewska - oddała głos poprzez
połączenietelefoniczne).
Uchwałazostałaprzyjętajednogłośnie.

Ad.4.UchwałaZRowspółpracyzorganizacjamipro-demokratycznymiwWielkopolsce.
[Uchwała2]Głosowanienadprzyjęciemuchwały:
Za: 6 głosów (Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Grażyna Maria Ciesielska, Zdzisław Kałek,
AdrianaMachowiak,IzabelaMilewska-oddałagłospoprzezpołączenietelefoniczne).
Przeciw:0
głosów
Wstrzymujący:1głos(SławomirMajdański)
Uchwałazostałaprzyjętawiększością
głosów.

Ad.5.Omówienietematu"okrągłegostołu"wPoznaniu.
Sławomir Majdański poinformował o prowadzeniu rozmów z partiami które wstępnie
wyraziły chęć spotkania się z nami przy tak zwanym “okrągłym stole”. Celem będzie
wspólne przygotowanie się do zbliżających się wydarzeń. Uzgodniono, że zaproszone będą
takżewszystkieorganizacjedziałającewobszarzeobronydemokracji.
AdrianaMachowiak:wLeszniepierwszetakiespotkaniejużmiałomiejsce.
Sławomir Majdański: mamy możliwość działania jako KOD i jako obywatele. To spotkanie
nie będzie organizowane przez KOD, będziemy współorganizatorami na równych prawach
zewszystkimi.“Okrągłystół”tonazwaroboczaktórapóźniejzostaniezmieniona.

7

Grzegorz Borys: optuje za spotkaniem tylko z organizacjami pozarządowymi ponieważ
jakiekolwiek rozmowy z politykami i tak nie będą wiążące i nic nie wniosą, inaczej sprawa
masięzNGO-samizktórymipewne
działaniadasięuzgodnić.
Sławomir Majdański: uważa jednak, że partie mają duże możliwości i należy o tym
pamiętać.
Przed opuszczeniem posiedzenia o 20:06 Grzegorz Borys zobowiązał się do nawiązania
kontaktów
zorganizacjamipozarządowymi,wterminiedokońcasierpnia.

Ad. 6. Wybory w grupach lokalnych, w tym omówienie Projektu Regulaminu Wyborów w
GrupachLokalnych.
Regulamin Wyborów w Grupach lokalnych został przez jeszcze obecnych na posiedzeniu
Członków Zarządu zaakceptowany. Komunikat Zarządu Regionu w tej kwestii pojawi się na
wszystkich grupach FB oraz na stronie www. Wszyscy członkowie KOD Wlkp zostaną
poproszeni o jego rozpowszechnianie. Wiadomość o terminie wyborów w Grupie Lokalnej
musidotrzećnajpóźniejna14dniprzedterminemwyborówwdanejGrupie.

Ad.7.OrganizacjapracyZR.
Grażyna M. Ciesielska poprosiła Członków Zarządu Regionu o codzienne sprawdzanie
wpisów na grupie Zarządu. Niedopuszczalne jest by nie odpowiadać przez 2-3 dni na
zapytania tam się znajdujące mimo przeczytania informacji. Konieczne jst zamieszczanie
informacji o urlopie, chorobie czy innej niedyspozycji która uniemożliwia kontakt z resztą
Zarządu. Komunikaty w tej grupie,

które wymagają uzgodnienia czy dopracowania

powinnybyćzamieszczonewGoogledocs.,takbywszyscymoglinanichpracować.
Uzgodniono, że w przypadkach wymagających podjęcia natychmiastowych decyzji,
wysyłamywiadomościprzypominające,informujące,przypomocymessengera.
Adriana Machowiak dodała, że kandydując do ZR powinniśmy sobie zdawać sprawę z
odpowiedzialności,zobowiązańjakie
niesiepracawZR.

Ad.8.PrzyjęcieuchwałąListuOtwartegodoZGStowarzyszeniaKOD.
[Załącznik
nr3]Głosowanienadprzyjęciemuchwały:
Za: 6 głosów (Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Grażyna Maria Ciesielska, Zdzisław Kałek,
AdrianaMachowiak,IzabelaMilewska-oddałagłospoprzezpołączenietelefoniczne).
Przeciw:1głos(SławomirMajdański)
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Wstrzymującychsię:0głosów
Uchwałązostałaprzyjętawiększością
głosów.
Ad.9.PomysłynaaktywizacjęGrupLokalnychdziałającychnatereniemiastaPoznania.
Jednym z pomysłów jest przyśpieszenie procesu wyborów w Grupach Lokalnych. Mają one
być równocześnie wspomaganiem aktywności tych grup które obecnie są w uśpieniu i nie
działają. Wybranym władzom powinno zależeć na mobilizacji swoich członków. Pozytywną
ocenę zyskał także pomysł Ryszarda Tezkiego by wyjść z dyżurami z biura na ulicę.
Wstępnie zaproponowano

chodnik na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego z Al.

Marcinkowskiego po stronie budynku Muzeum Narodowego. Będzie to możliwe tylko wtedy
gdy znajdą się chętni do tego typu dyżurów no i oczywiście jeśli pogoda na to pozwoli.
Dysponujemy obecnie wieloma wzorami świetnych ulotek które można by rozdawać
przechodniom.

Ad.10.DniotwarteNGOwPoznaniuwewrześniu2017r.
KOD Wlkp został oficjalnie zgłoszony jako współuczestnik Dni Otwartych które odbędą się
16.09 - 23.09. 2017.

W sobotę, 16.09 będziemy obsługiwać własne stanowisko na pl.

Wolności. Należy przygotować na ten dzień wystarczającą ilość materiałów informacyjnych
typu ulotki, przygotować jakieś rozrywki dla najmłodszych, zadbać o atrakcyjny wygląd
naszego “domku”. Przez

kolejne dni nasze biuro będzie reklamowane w określonych

godzinach jako biuro otwarte. Sekcja Administracja proszona jest o odpowiednie
przygotowanie pomieszczeń, ładny wystrój oraz wg możliwości, o jakiś drobny poczęstunek
wpostacikawy,herbatyiciasteczek.

Ad.11.UdziałKODuwMarszuRówności.
Tak jak w ubiegłym roku członkowie i sympatycy KOD-u proszeni są o wsparcie środowisk
LGBT poprzez swój udział w Marszu Równości który odbędzie się 23 września o godzinie
13:00.
Wcześniej, bo 9 i 10 września główne kobiety z KOD Wlkp wezmą udział w IX Kongresie
Kobiet który odbędzie się na terenie Targów w Poznaniu. Grażyna M. Ciesielska
zarejestrowała grupowy udział kobiet z KOD-u, potwierdzony przez p. Agatę Siedlaczek,
jedną z głównych organizatorek KK a Adriana Machowiak czyni starania o przydzielenie
nam stoiska na Kongresie, tak byśmy mogły informować o naszych pro - demokratycznych
działaniach w Wielkopolsce. Mamy już projekt jak nasze stanowisko powinno wyglądać.
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Przy pomocy Zdzisława Kałka zorganizujemy ściankę KOD-u oraz stolik z wysokimi
krzesłami. Symbolicznie ustawimy jedną białą różę. Adriana Machowiak dodrukuje jeszcze
ulotki o różnorodnej tematyce. Mamy nadzieję, że uda nam się namówić niektóre , obecne
na Kongresie celebrytki do zrobienia sobie zdjęć na naszej ściance. Tutaj pomoc pierwszego
dnia zaoferował Zdzisław Kałek a drugiego Grzegorz Borys, którzy wystąpią w roli
fotografów. Wszystkie KOD-erki chcące pomagać przy stoisku oprócz grupowej rejestracji
(10 osób) muszą zgłosić swój akces także indywidualnie. Tylko indywidualne zgłoszenie
upoważnia do wejścia na KK. Panie chętne do pomocy prosimy o podawanie swych nazwisk
naprivdo
GrażynyM.Ciesielskiej.
Grzegorz Borys będzie uczestniczyć w dniach 08 i 09 września w Ogólnopolskim Forum
InicjatywPozarządowychwWarszawiejakoreprezentantKODWielkopolska.

XIIIPosiedzenieZarząduRegionuKODWlkp.zakończyłosięogodz.21:35
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Załączniknr01doProtokołuzXIIIposiedzeniaZarząduRegionuKODWielkopolska

Uchwała numer ZRWLKP/2017/08/18/01 Zarządu Regionu KOD Wielkopolska z dnia
18sierpnia2017r.
Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje protokół z XII posiedzenia Zarządu Regionu z
dnia29lipca2017r.

ZarządRegionuKODWielkopolskawskładzie:
SławomirMajdański–przewodniczący
TomaszAdamiec
GrzegorzBorys
GrażynaMariaCiesielska
ZdzisławKałek
AdrianaMachowiak
IzabelaMilewska
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Załączniknr02doProtokołuzXIIIposiedzeniaZarząduRegionuKODWielkopolska

Uchwała numer ZRWLKP/2017/08/18/02 Zarządu Regionu KOD Wielkopolska z dnia
18sierpnia2017r.
Zarząd Regionu KOD Wlkp. przyjmuje uchwałę o współpracy z organizacjami pro demokratycznymi w Wielkopolsce o następującej treści: "W trosce o rozwój działań
prodemokratycznych, oraz rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego i promowanie postaw
obywatelskich, a także szeroko rozumianą współpracę z wszelkimi organizacjami, które w
swoich działaniach promują i realizują podobne cele, Zarząd Regionu Wielkopolska
Komitetu Obrony Demokracji będzie wspierał i zaleca także swoim członkom wspieranie
innych inicjatyw obywatelskich, na zasadach przyjętych przez organizatorów, nawet jeśli
będzie to wiązało się z udziałem członków Komitetu Obrony Demokracji bez flag KODu oraz
innychwidocznychsymboliilogotypównaszegoStowarzyszenia."

ZarządRegionuKODWielkopolskawskładzie:
SławomirMajdański–przewodniczący
TomaszAdamiec
GrzegorzBorys
GrażynaMariaCiesielska
ZdzisławKałek
AdrianaMachowiak
IzabelaMilewska
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Załączniknr3doprotokołuzXIIIPosiedzeniaZarząduRegionuKODWlkp.
Uchwała numer ZRWLKP/2017/08/18/03 Zarządu Regionu KOD Wielkopolska z dnia
18sierpnia2017r.
Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje uchwałę o wystosowaniu do ZG Listu Otwartego o
następującejtreści:
W związku z otrzymanymi propozycjami budżetowania dotyczącymi naszego Stowarzyszenia, które
zostały zatwierdzone przez Zarząd Główny oraz Radę Regionów KOD, jako Zarząd Regionu KOD
WIELKOPOLSKA czujemy się zobowiązani do zajęcia stanowiska w sprawie przedstawionego
projektu.
Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA wyraża stanowczy sprzeciw wobec pomysłu przyznania
wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcje w Zarządzie Głównym. Dlatego apelujemy do Głównej
Komisji Rewizyjnej, aby nie podejmowała takiej decyzji, a w przypadku gdyby została ona już podjęta,
zwracamy się bezpośrednio do członków Zarządu Głównego, aby z własnej woli zrezygnowali z
pobierania
wynagrodzeń.
W obecnej sytuacji naszego Stowarzyszenia po prostu nie stać na takie obciążenia finansowe. Ponadto
większość członków i sympatyków KOD WIELKOPOLSKA nie ma zamiaru opłacać ze swoich składek i
darowizn wynagrodzeń dla członków Zarządu Głównego. W ten sposób możemy tylko utracić kolejne
wartościowe osoby, które złożą legitymacje i odejdą z KOD. Nie zgadzamy się, aby praca wykonywana
na rzecz Stowarzyszenia przez członków Zarządu Głównego miała być odpłatna, jeśli wszyscy
członkowiepoświęcająswójczasienergiędlaKODwyłączniespołecznie.
Jednocześnie stanowczo apelujemy o zwiększenie transparentności w działalności naszego
Stowarzyszenia. Dotyczy to przede wszystkim takich istotnych kwestii finansowych jak: przekazanie
rozliczenia za rok 2016 i połowę roku 2017, przesyłanie co najmniej raz w miesiącu wyciągu z
głównego konta bankowego KOD WIELKOPOLSKA, zawierającego wpłaty składek członkowskich w
naszym regionie oraz informowanie na bieżąco o wpłatach darowizn członków i sympatyków KOD
WIELKOPOLSKAnacelestatutowe.
Domagamy się ponadto upublicznienia protokołów z posiedzeń i uchwał Zarządu Głównego oraz Rady
Regionów, ponieważ lakoniczne komunikaty są niestety zbyt ogólnikowe. Uzasadnione i konieczne
będzie

również

upublicznienie

katalogu

umów cywilnoprawnych na stronie internetowej

Stowarzyszenia, tak aby dostępne stały się informacje dotyczące wydatków i kosztów ponoszonych na
określone usługi. Natomiast już teraz wyjaśnienia wymagają na pewno wysokie koszty wykazywane w
związku
z
usługamitelekomunikacyjnymiipocztowymi.
Jesteśmy głęboko przekonani, że proponowane przez nas rozwiązania zdecydowanie poprawią
wzajemną komunikację oraz współpracę pomiędzy Zarządem Głównym i regionami naszego
Stowarzyszenia.Dlategowyrażamynadzieję,żenaszepostulatyniepozostanąbezodpowiedzi.
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