
Protokół z 9 posiedzenia
Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału 

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

z dnia 27 września 2017r

Obecni:

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

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

Przewodniczący RKR przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2.Sprawozdania członków RKR z prac dotyczących audytu od ostatniego  posiedzenia
3.Dyskusja nad nowo-otrzymanymi dokumentami
4.Stanowisko w sprawie niektórych niewłaściwych praktyk w regionie w  okresie objętym 
audytem 
5.Stanowisko w kwestii Regulaminu Pracy regionalnych  komisji rewizyjnych
6.Sprawy bieżące i wolne głosy

1. Komisja przyjęła protokół jednogłośnie.

2. Przedyskutowano stan prac  nad przygotowaniem zleconego przez regionalne Walne 
Zebranie Członków audytu działań stowarzyszenia.  Dorota Motylińska przedstawiła 
wstępny szkic ramowy sprawozdania z audytu. Komisja zgodziła się, że musi on być 
uzupełniony o cały szereg ważnych informacji ale stanowi on ważny początek prac 
nad tym dokumentem. Krzysztof Janczewski poinformował, że ze względu na 
okoliczności osobiste nie zrealizował zaplanowanych prac ale nadrobi zaległości w 
najbliższym czasie. Piotr Dybczyński przedstawił znacząco uzupełnioną i poszerzona 
tabelę wydarzeń i przepływów finansowych w regionie od listopada 2015 do lutego 
2017. Tabela zawiera podlinkowane prawie 200 skanów dokumentów: faktur, 
rachunków, umów, rozliczeń itp. Ponieważ nie spodziewamy się pozyskania kolejnych
dokumentów tabela w obecnej postaci będzie podstawą do dalszych działań.

3. W sierpniu 2017 na adres przewodniczącego RKR Agnieszka Bizuga nadesłała 
ostatnią porcję około 100 skanów dokumentów. Zostały one opracowane i wklejone 
do omawianej wyżej tabeli. Komisja wyraziła zadowolenie ze znacznego uzupełnienia
materiału źródłowego i przedyskutowała kilka przypadków budzących wątpliwości. 

4. W kilku sprawach konieczne będzie uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od członków 
stowarzyszenia, w tym od pełniącego w okresie od 30 października 2016 do 21 
stycznia 2017 obowiązki koordynatora regionu Radomira Szumełdy. W jednej sprawie
komisja postanowiła się zwrócić do Głównej Komisji Rewizyjnej o zajęcie się sprawą 
ponieważ dotyczy ona między innymi członka spoza naszego regionu, płatności 
dokonywał Komitet Społeczny, którego działalność jest poza jurysdykcją komisji a 
ponadto dokumenty wymagające wyjaśnienia otrzymaliśmy od członka Głównej 



Komisji Rewizyjnej Agnieszki Bizugi, która jest prawdopodobnie w tej sprawie 
najlepiej zorientowana.

5. Komisja z dużym niezadowoleniem przyjęła brak jakiejkolwiek reakcji za strony 
Głównej Komisji Rewizyjnej na naszą krytykę uchwalonego przez GKR regulaminu 
działania regionalnych komisji rewizyjnych. Regionalna Komisja Rewizyjna 
Stowarzyszenia KOD-region Wielkopolska nadal, w pełni i jednogłośnie podtrzymuje 
swoje krytyczne uwagi oraz propozycje naprawy sytuacji wyrażone w Uchwale RKR 
nr 9/2017 z dnia 26 czerwca 2017 i rozpowszechnione w formie listu otwartego do 
GKR, przesłanego również do wszystkich komisji regionalnych. Uważamy, że nazwa 
naszego stowarzyszenia zobowiązuje nas do innego stylu działania.

6. Komisja postanowiła zwrócić się ponownie do GKR o uzupełnienie dokumentów 
przesłanych nam do zbadania 13 maja 2017. Mimo wysyłanych drogą e-mailową 
zapytań nie dostaliśmy dotąd żadnej odpowiedzi.

Na tym posiedzenie zakończono

/ Dorota Motylińska/

/Krzysztof Janczewski/

/ Piotr A. Dybczyński/


