
PROTOKÓŁ 

XXI Posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska 

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość  

(Google Hangouts - wideokonferencja) 

 

10 stycznia 2018 r., godzina 19:37 

 

Lista obecności: 

Tomasz Adamiec  

Grzegorz Borys (protokolant) 

Izabela Dudziak-Dorożko 

Zdzisław Kałek (od godziny 20:00) 

Adriana Machowiak  

Sławomir Majdański (przewodniczący posiedzenia) 

Izabela Milewska 

 

Regionalna Komisja Rewizyjna:  

Piotr A. Dybczyński 

 

Porządek obrad: 

1. Sytuacja finansowa Regionu oraz wpłacanie składek 

2. Projekt “Obywatelskiej Kontroli Wyborów” 

3. Poszukiwanie nowego lokalu na potrzeb biura Stowarzyszenia w Regionie 

4. Projekt tzw. “Okrągłego stołu organizacji politycznych i pozarządowych” 

5. Omówienie prac nad strategią dla Stowarzyszenia w Regionie 

6. Propozycje działań dla Stowarzyszenia w Regionie pod logo KOD 

7. Omówienie akcji “Skradziona sprawiedliwość” 

8. Wybór nowego Sekretarza Zarządu Regionu 

9. Wolne głosy 

 

Ad. 1. Sytuacja finansowa Regionu oraz wpłacanie składek 

Z uwagi na trwające prace nad dokumentami finansowymi, temat został przeniesiony           

na następne posiedzenie Zarządu. 
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Ad. 2. Projekt “Obywatelskiej Kontroli Wyborów” 

 

Sławomir Majdański przedstawił założenia projektu. Ma to być akcja obywatelska bez           

logo. Na etapie rozwijania projektu i spotkań w tej sprawie w Warszawie Wielkopolskę             

będzie reprezentował Paweł Bień. Ze strony KOD-u jako całości odpowiedzialny          

będzie Radomir Szumełda. 15 stycznia odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne          

w Warszawie, po którym mamy otrzymać sprawozdanie. Na tym spotkaniu być może            

dodatkowo reprezentować nas będzie Izabela Dudziak-Dorożko. Na razie nie są znane           

bliższe szczegóły akcji.  

 

Ad. 3. Poszukiwanie nowego lokalu na potrzeby biura Stowarzyszenia w 

Wielkopolsce od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. 

Sławomir Majdański zrelacjonował spotkanie z w-ce Prezydentem Tomaszem        

Lewandowskim, w którym uczestniczył również Zdzisław Kałek. Uzyskaliśmy        

informację, że w mieście funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych i nie możemy           

liczyć w tej kwestii na szczególne względy czy preferencyjne warunki najmu. 

Zdzisław Kałek przygotuje pismo z opisem lokalu, który spełniałby nasze oczekiwania           

i skierujemy je do ZKZL z kopią do wiadomości Urzędu Miasta. 

W trakcie spotkania poruszono również temat sali na potrzeby Latającego          

Uniwersytetu Demokracji. Zaproponowano nam wstępnie salę w Muzeum        

Archeologicznym na preferencyjnych warunkach, która byłaby dostępna kilka razy w          

miesiącu. 

Piotr Dybczyński wyraził obawę o koszty nowego, większego i bardziej funkcjonalnego           

lokalu z uwagi na stan finansów Stowarzyszenia w Regionie. 

Grzegorz Borys zasugerował zainteresowanie lokalami wzdłuż wyłączonej z ruchu         

części ul. św. Marcin, który przechodzi obecnie gruntowny remont i ma zmienić            

charakter z ulicy bankowej na ulicę integrującą społeczność lokalną. 

Sławomir Majdański poprosił Grzegorza Borysa o kontakt z Ewą Antczak w celu            

zorientowania się ile kosztowałoby założenie internetu w biurzem przy ul. Zamkowej. 

[o godzinie 20:00 dołączył Zdzisław Kałek] 

Piotr Dybczyński zwrócił uwagę, że w biurze są w ścianach kable i że prawdopodobnie              

wystarczy jego uruchomienie u operatora. 

 

Ad. 4. Projekt tzw. “okrągłego stołu” partii i organizacji pozarządowych 

 

Stowarzyszenie KOD jest jego inicjatorem, ale będzie to spotkanie, gdzie wszyscy będą            

gospodarzami. Adriana Machowiak zwraca uwagę, byśmy byli moderatorami,        

Spotkanie odbędzie się w lutym. Miejsce spotkania nie zostało jeszcze ustalone. 
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Ad. 5. Dokument pt.: “Strategia KOD Region Wielkopolska” 

Zdzisław Kałek poinformował, że prace nad dokumentem nie zostały jeszcze          

zakończone. 

 

Ad. 6.  Aktywność KOD Wielkopolska pod logo KOD 

Izabela Milewska zapytała o tzw. "gąsienicę" - czy ten projekt będzie realizowany            

w Wielkopolsce pod logo KOD-u? Zostanie to zweryfikowane u organizatorów.          

Gąsienica będzie pod koniec stycznia w Poznaniu przez okres czterech dni. 

Tomek Adamiec zaproponował, aby akcje KOD WIELKOPOLSKA organizowane w         

2018 r. nawiązywały zawsze w jakimś stopniu do 100. rocznicy odzyskania           

niepodległości. 

Tomek Adamiec zaproponował, byśmy zajęli się organizacją 100. rocznicy odzyskania          

niepodległości. Grzegorz Borys zaproponował, by rocznicę 100-lecia powiązać        

z rocznicą odzyskania demokracji (nawiązać do demokratycznych tradycji XX-lecia).         

Sławomir Majdański poprosił, by Tomek Adamiec utworzył zespół, który zajmie się           

przygotowaniami do tej rocznicy. 

Grzegorz Borys zwrócił uwagę, że najważniejszą kwestią w tym roku będą wybory            

samorządowe. Na tym powinniśmy się skupić w swoich działaniach. Zaproponował          

stworzenie grup pilnujących lokalnych polityków, towarzyszenie im w kampanii         

wyborczej, kontrolowanie działań i programów w kontekście celów statutowych         

Stowarzyszenia oraz dotyczasowych dokonań niektórych partii i ich przedstawicieli         

i przedstawicielek. Sławomir Majdański poprosił, by Grzegorz Borys utworzył zespół,          

który zajmie się przygotowaniem planu lokalnych działań. 

Grzegorz Borys w związku z sytuacją projektu #RatujmyKobiety zaproponował         

zorganizowanie jakiejś pikiety czy manifestacji, by wesprzeć środowiska kobiece.         

Sławomir Majdański zauważył, że po spotkaniu u .Nowoczesnej nie widać chęci na            

takie działania 

Zdzisław Kałek poruszył temat ewentualnego zaangażowania członków KOD-u w         

wyborach samorządowych w kontekście organizacji "okrągłego stołu". Izabela        

Dudziak-Dorożko, Zdzisław Kałek i Grzegorz Borys uważają, że w spotkaniu nie           

powinny brać udziału osoby, które zamierzają wziąć bierny udział w tych wyborach. 

 

Ad. 7.  Akcja skradziona sprawiedliwość 

W dniu 21 stycznia 2018 r. w całej Polsce oraz niektórych krajach odbędzie się o tej                

samej porze milczący protest, który rozpocznie się o 13:00 i potrwa około 20 minut. 

 

 

3 



Ad. 8. Wybór Sekretarza Zarządu Regionu 

Po krótkiej dyskusji Zarząd wysunął kandydaturę Izabeli Dudziak-Dorożko, która 

wyraziła zgodę na kandydowanie do tej funkcji. 

 

[Uchwała nr 1]  

Głosowanie nad kandydaturą Izabeli Dudziak-Dorożko na funkcję Sekretarza Zarządu 

Regionu: 

 

Za: 6 (Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Zdzisław Kałek, Adriana Machowiak,          

Sławomir Majdański, Izabela Milewska) 

Przeciw: 0  

Wstrzymało się: 0 

Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. 

Na mocy niniejszej uchwały Zarząd powołał Izabelę Dudziak-Dorożko na funkcję 

Sekretarza. 

 

Ad. 9. Wolne głosy: 

a) Grzegorz Borys poprosił Zarząd o wyjaśnienie kwestii poruszonej przez Ryszarda           

Tezkiego w grupie na Facebooku (czy miało miejsce zaproszenie Zarządu Głównego           

do Poznania). Jednocześnie poprosił Sławomira Majdańskiego o obszerne wyjaśnienie         

pod tym wpisem na Facebooku. 

b) Piotr Dybczyński poinformował, że Regionalna Komisja Rewizyjna jednogłośnie         

podjęła uchwałę o skierowaniu w marcu wniosku do Zarządu Regionu o zwołanie            

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia celem przedstawienia       

sprawozdań z działalności wszystkich regionalnych organów Stowarzyszenia. 

Jednocześnie poinformował, że prace nad audytem zleconym przez Walne         

Zgromadzenie Członków w styczniu 2017 r. zmierzają ku końcowi. 

c) Odnośnie pkt. a) Izabela Milewska przypomniała sytuację z planowanym          

przyjazdem Krzysztofa Łozińskiego do Poznania, który nie doszedł do skutku. 

d) Omówiono kwestię kontaktu Członków i Sympatyków Stowarzyszenia KOD         

z Zarządem Regionu drogą mailową. Na stronie głównej wlkp.ruchkod.pl ma zostać           

dodany również adres mailowy Zarządu do danych kontaktowych. 

e) Na kolejne posiedzenie Zarządu zostanie zaproszony Robert Ciesielski z Zarządu           

Głównego 

f) Adriana Machowiak zaprosiła do Leszna z okazji wizyty Beaty Szydło. 

Posiedzenie zakończyło się o 21:55. 

 

4 



Załącznik nr 01 do Protokołu z XXI posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska  

 

 

Uchwała numer ZRWLKP/2018/01/10/01  

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska  

z dnia 10 stycznia 2018 r. 

 

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska powołuje Izabelę Dudziak-Dorożko na stanowisko         

Sekretarza Zarządu.  

 

 

 

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:  

Sławomir Majdański – przewodniczący  

Tomasz Adamiec  

Grzegorz Borys  

Zdzisław Kałek  

Adriana Machowiak  

Izabela Milewska 
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