PROTOKÓŁ
XVIII Posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość
(Google Hangouts - wideokonferencja)
8 listopada 2017 r., godzina 20:00
Lista obecności:
Tomasz Adamiec (od godz. 21:30)
Grażyna Maria Ciesielska (protokolantka)
Zdzisław Kałek (prowadzący posiedzenie)
Adriana Machowiak
Sławomir Majdański
Izabela Milewska
Regionalna Komisja Rewizyjna:
Piotr A. Dybczyński

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego XVII posiedzenia Zarządu Regionu.
2. Omówienie sytuacji przedwyborczej w regionie.
3. Temat wyznaczenia osoby z regionu do zespołu fundraisingowego KOD.
4. Omówienie przygotowań do wyborów w Koninie.
5. Wolne głosy.

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z XVII posiedzenia Zarządu Regionu

[Uchwała nr 1]
Głosowanie nad przyjęciem protokołu wraz z uchwałami z poprzedniego posiedzenia:

Za: 5 głosów ( Grażyna Maria Ciesielska, Zdzisław Kałek, Adriana Machowiak, Sławomir
Majdański, Izabela Milewska).
Przeciw: 0 głosów.
Wstrzymujący się: 0 głosów.
Uchwałą Zarządu Regionu przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia.
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Ad. 2. Omówienie sytuacji przedwyborczej w regionie.

Ten punkt porządku obrad rozpoczął omawiać Zdzisław Kałek. Stwierdził, iż

głosy w

sprawie udziału KOD-u w wyborach samorządowych są mocno podzielone co słychać było
już na poprzednim spotkaniu w “Dorrianie”. Są zwolennicy wspierania partii politycznych w
wyborach ponieważ widzą nasze stowarzyszenie jako mocną siłę polityczną. Inni z kolei
twierdzą, że KOD powinien przyjąć rolę cenzora, weryfikatora, sprawdzającego
poszczególnych kandydatów do wszystkich stanowisk w wyborach samorządowych. Na ile
jest to możliwe, powinien sprawdzać prawdomówność kandydatów na podstawie ich
poprzednich wypowiedzi.
Zdzisław Kałek - uważa, że to właśnie KOD-erzy mogą być takimi mężami zaufania.
Jeśli chodzi o udział naszych członków zgłoszonych przez inne komitety wyborcze, to i
tu zdania są podzielone. Część ludzi dopuszcza i popiera startowanie KOD-erów w
wyborach, część twierdzi, że natychmiast odejdzie z KOD-u jeśli nasi ludzie będą
kandydować.
Adriana Machowiak - stwierdziła, że ruch społeczny powinien zasilać opozycyjne listy.
Uważa, że patrzeć należy każdej władzy na ręce. Ma dość bycia marionetka do głosowania.
Wiele zależy od tego jak będzie wyglądała ordynacja wyborcza którą przedstawi PiS. Sama
nie ma zamiaru wstępować do żadnej partii.
Zdzisław Kałek - zwrócił uwagę, że kandydujący z list partii, nawet jeśli sami do nich nie
należą, będą zmuszeni zachować dyscyplinę partyjną. Jeśli rolą KOD-u będzie weryfikacja
danych w trakcie i po wyborach, to musimy mieć we wszystkich komitetach swoich
obserwatorów.
Grażyna M. Ciesielska - przedstawiła sytuację w Puszczykowie gdzie nie ma list partyjnych a
komitety wyborcze tworzone są głównie przez stowarzyszenia funkcjonujące na terenie
miasta. Sama nie zamierza nigdzie startować.
Sławomir Majdański - zauważył, że może będą miasta gdzie powstanie jeden wspólny
komitet wyborczy przeciw PiS ale w większości miejscowości prawdopodobnie nie dojdzie
do porozumienia i powstanie ich więcej. Należy się zastanowić, czy będziemy je popierać
jako KOD czy bez logo, jako obywatele.
Zdzisław Kałek - problem powstaje wtedy, jeśli tworzy się kilka komitetów przeciw PiS
ponieważ wtedy nasi członkowie będą podzieleni.
Izabela Milewska - przedstawiła sytuację w Pile gdzie najprawdopodobniej nie będzie
wspólnej listy przeciw PiS-owi.
Zdzisław Kałek - opinie są tak podzielone a sytuacja niejasna, że nie możemy jako KOD
Wlkp. wyrazić jednoznacznego stanowiska. Ciągle jest zbyt wiele pytań i wątpliwości.
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Piotr Dybczyński - powołał się na paragraf 22 pkt 6 statutu KOD który nie dopuszcza
startowania członków zarządów w wyborach ani też nie zezwala na popieranie komitetów
wyborczych.
Podsumowania dokonał Zdzisław Kałek :
Stanowisko Zarządu Regionu Wielkopolska Komitetu Obrony Demokracji w sprawie form
udziału w Wyborach Samorządowych w 2018 roku.
1. Komitet Obrony Demokracji nie powinien przekształcać się w partię i brać udział w
wyborach samorządowych.
2. Nie rekomendujemy aktywnego udziału Członków, czy Grup Lokalnych KOD WLKP., w
pracach któregokolwiek z partyjnych komitetów wyborczych, sugerując, że są popierane
przez KOD, korzystają z poparcia KOD-u, pod szyldem KODu, lub z wykorzystaniem logo
KODu w jakiejkolwiek postaci.
3. KOD WLKP. organizuje cykl debat z wszystkimi partiami i organizacjami, w celu budowy
wspólnej

platformy

wszystkich

sił

prodemokratycznych

-

parlamentarnych

i

pozaparlamentarnych - dążąc do powstania silnej koalicji, która pozwoli na odzyskanie
demokratycznego państwa prawnego wraz z jego wszystkimi instytucjami, dającej
gwarancję realizacji statutowych celów Komitetu Obrony Demokracji.
4. Ze względu na brak szczegółów odnośnie planowanych zmian w ordynacji wyborczej, ZR
KOD WLKP. nie zajmuje ostatecznego stanowiska w sprawie form udziału Członków KODu
WLKP.

w

komisjach

wyborczych,

lub

w

innych

zorganizowanych

formach

kontroli/nadzoru/obserwacji procesu wyborczego w Wielkopolsce. Zarząd Regionu, po
konsultacji z szeroką reprezentacją Członków KOD WLKP., przewiduje różnorodny, aktywy
udział, przynajmniej w kontroli prawidłowości przebiegu wyborów. Zarząd Regionu Wlkp.

Ad. 3. Temat wyznaczenia osoby z regionu do zespołu fundraisingowego KOD okazał się
tematem nie do rozwiązania w trakcie tego posiedzenia. Zaproponowano osobę Grzegorza
Borysa do zajęcia się tym tematem ale decyzję pozostawiono Grzegorzowi. Zdzisław Kałek
zobowiązał się pomóc ale zaznaczył, że sam nie może się tym tematem zajmować przez 24
godziny na dobę. Piotr Dybczyński podsunął pomysł by zamieścić stosowne ogłoszenie na
stronach Fb. O sformułowanie komunikatu i zamieszczenie go na stronach grupy został
poproszony Tomek Adamiec.

Ad.4. Wybory w Koninie są przygotowane. Lista członków uprawnionych do głosowania
została ustalona, wszyscy zostali poinformowani e-mail, sms lub poprzez telefon podany na
deklaracji członkowskiej. Komunikat o wyborach był już zamieszczony w protokole z 12.10
na stronie www.wlkp.ruchkod.pl. Należy przyjąć, że wszyscy członkowie GL Konin zostali
skutecznie poinformowani.
3

Ad.5. W wolnych głosach kolejno głos zabrali:
Grażyna M. Ciesielska z prośbą by Sławomir Majdański zwrócił się do Macieja Broniarza z
ZG o przekazanie Adrianie Machowiak stosownych uprawnień, potrzebnych do
zamieszczania informacji na naszej stronie www.
Izabela Milewska zapytała dlaczego w kraju liderzy GL są w posiadaniu list członków GL a
w Wielkopolsce nie.
Sławomir Majdański udzielił odpowiedzi. Poinformował, że wg informacji od Dariusza
Nocka, członka ZG, wkrótce takie listy będą do dyspozycji członków ZR Wlkp.
Adriana Machowiak poinformowała, że w wielu regionach w Polsce funkcjonują już
nieformalne Rady Regionów, które spotykają się z ZR.
Piotr Dybczyński wyraził wątpliwość czy spotkania takiej grupy są możliwe skoro 7
członków ZR ma trudności ze spotkaniem się w realu. Wg niego jest to nierealne.
Grażyna M. Ciesielska przypomniała, że już krótko po powołaniu obecnego ZR proponowała
utworzenie takiej nieformalnej Rady Regionu Wlkp., jako grupy na Fb lub przynajmniej
czatu ale nikt nie podjął wtedy tematu.
Tym razem ta propozycja spotkała się z uznaniem obecnych.
Adriana Machowiak odpowiedziała na zarzut Piotra Dybczyńskiego. Spotkania w środku
tygodnia o 18:00 są dla niej nie do przyjęcia. Uważa, że nieistotne jest, że nie ma jeszcze
formalnie wybranych liderów GL i należy pomysł Grażyny M. Ciesielskiej teraz zrealizować.
Izabela Milewska również uważa, że otwarte posiedzenia ZR dla Wielkopolski nie mogą
odbywać się w środku tygodnia ze względu na dojazdy a tylko i wyłącznie w weekendy.
Zdzisław Kałek stwierdził, że nie ma dobrego rozwiązania dla tej sytuacji.
Na zakończenie Grażyna M. Ciesielska zapytała członków ZR czy mają już kandydata/tkę na
jej miejsce ponieważ 1 grudnia, termin jej odejścia z ZR, już niedługo.
Padły propozycje osób do Zarządu. Mają one zostać wstępnie zapytane czy chciałyby
przejąć obowiązki sekretarza ZR KOD Wlkp. Na kolejnym posiedzeniu, w przypadku
wyrażenia

zgody, zostanie z nimi przeprowadzona rozmowa oraz podjęta ostateczna

decyzja.
Wyznaczono datę kolejnego posiedzenia na 25. 11.2017, godz. 11:00, w biurze regionu
Zamkowa 7A/2.

Posiedzenie zakończono o godz. 22:55
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Załącznik nr 01 do Protokołu
z XVIII posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

Uchwała numer ZRWLKP/2017/11/08/01 Zarządu Regionu KOD Wielkopolska z dnia
08 listopada 2017 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje protokół z XVII posiedzenia Zarządu
Regionu z dnia 26 października 2017 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:
Sławomir Majdański – przewodniczący
Grażyna Maria Ciesielska
Zdzisław Kałek
Adriana Machowiak
Izabela Milewska
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