
SPRAWOZDANIE Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
(tekst zatwierdzony Uchwałą 2/2018 z 18 stycznia 2018 Regionalnej Komisji Rewizyjnej KOD-Wielkopolska)

1.   Oznaczenie zadania 

,, Weryfikacja poprawności działania Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet

Obrony Demokracji działającego na terenie województwa wielkopolskiego, z siedzibą w Poznaniu.”

Audyt  został  przeprowadzony na podstawie  uchwały  nr  10/I/2017 Regionalnego Walnego Zebrania

Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w Wielkopolsce z dnia 21 stycznia 2017r.

2. Data sporządzenia sprawozdania

15 stycznia 2018r.

3.   Nazwa i adres jednostki, w której było przeprowadzane zadanie 

Oddział Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji działający na terenie województwa 

wielkopolskiego, z siedzibą w Poznaniu.

4.  Imię i nazwisko osób przeprowadzających audyt 

Piotr Dybczyński

Krzysztof Janczewski

Dorota Motylińska

5.  Celem zadania jest wydanie opinii na temat:

 wiarygodności danych, 

 przestrzegania procedur wewnętrznych i statutu,

 poprawności rozliczeń, 

 poprawnego sposobu udokumentowania wydatków i wpływów,

 stosowania ustawy o stowarzyszeniach,

 przestrzegania ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
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6.  Podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu

P o d m i o t o w y    z a k r e s   a u d y t u

Audytowi  wewnętrznemu  poddany  został  Wielkopolski  Regionalny  Oddział  stowarzyszenia  Komitet

Obrony Demokracji działający na terenie województwa wielkopolskiego, z siedzibą w Poznaniu. Osoby

kierujące podmiotem w okresie poddanym badaniu audytowemu:

-   od stycznia 2017r. Zarząd Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony 

Demokracji w składzie: Sławomir Majdański (Przewodniczący), Adriana 

Machowiak(Wiceprzewodnicząca i Skarbnik), Zdzisław Kałek (Wiceprzewodniczący), Grażyna Maria 

Ciesielska (Sekretarz), Tomasz Adamiec (Rzecznik Prasowy), Grzegorz Borys (Członek Zarządu), Izabela 

Milewska (Członek Zarządu).  Od 1 grudnia 2017 roku Grażyna Maria Ciesielska przestała pełnić funkcję

członka zarządu, w jej miejsce została powołana Izabela Dudziak-Dorożko. 

- Pełnomocnik Zarządu Głównego Radomir Szumełda od 30 października 2016 r. do 21 stycznia 2017 r. 

- Zbigniew Zawada Pełnomocnik Zarządu Głównego od lutego 2016 r. do 30 października 2016 r., 

(koordynator)

- Dorota Gunter Pełnomocnik Zarządu Głównego (koordynator w okresie do lutego 2016  r.)

- Anna Polak Pełnomocnik Zarządu Głównego (koordynator do grudnia 2015 r.)

P r z e d m i o t o w y   z a k r e s    a u d y t u

 Weryfikacja prawidłowości przeprowadzanych zbiórek i przekazywania zgromadzonych środków

pieniężnych,

 Weryfikacja prawidłowości udokumentowania wydatków i ich rozliczeń,

 Weryfikacja dopełnienia formalności przy organizacji zgromadzeń 

 Weryfikacja poprawności stosowania statut stowarzyszenia i regulacji wewnętrznych w 

działalności oddziału regionalnego

Czasowy         z a k r e s    a u d y t u
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 Okres wskazany w uchwale obejmuje czas od rejestracji stowarzyszenie tj. 8 marca 2016 r. do

dnia 21 stycznia 2017 r.

 Regionalna  Komisja  rewizyjna  podjęła  decyzję  o  rozszerzeniu  o  okres  wcześniejszy  tj  od

listopada 2015 roku, czyli od momentu powstania inicjatywy, która była początkiem ruchu KOD. 

7.  Podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzenia zadania

Z a s t o s o w a n e    t e c h n i k i   p r z e p r o w a d z a n i a   z a d a n i a

W realizacji zadania wykorzystywano następujące techniki:

 analiza dokumentów,

 uzyskiwanie wyjaśnień i  informacji  od kierownictwa jednostki  i  innych osób biorących udział  w

organizowanych wydarzeniach,

 porównywanie danych z różnych źródeł,

 arkusze kalkulacyjne,

 badanie przeprowadzono metodą pełną, dokonując analizy wszystkich uzyskanych dokumentów.

P o d j ę t e   c z y n n o ś c i:

W trakcie realizacji zadania audytorzy:

a) gromadzili dokumenty, sporządzili ich zestawienie w formie chronologii zdarzeń i dokumentów, 

b) dokonali analizy wpływów ze zbiórek i darowizn, 

c) dokonali analizy wydatków,

d) dokonali  analizy  dokumentów  założycielskich,  uchwał,  protokołów,  umów  najmu,  umów  z

dostawcami mediów,

e) przeprowadzili badania mające na celu dokonanie oceny prawidłowości postępowania w procesach

gromadzenia wpływów, 

f) przeprowadzali  rozmowy  bezpośrednie  i  prowadzili  korespondencję  e-mailową  z  organami  i
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członkami stowarzyszenia w celu pozyskania kopii dokumentów i wyjaśnień.

8.   Termin, w którym przeprowadzono zadanie

01 lutego 2017 r. –  15 stycznia 2018 r.

9. Zwięzły opis działań jednostki, w obszarze objętym zadaniem

Komitet  Obrony  Demokracji   został  wpisany  do  rejestru  stowarzyszeń  w  Sądzie  Rejonowym  w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000604562

( aktualny odpis z rejestru stowarzyszeń w załączeniu) 

Podmiotowi nadano numer identyfikacji podatkowej NIP 5252649748.  

Jednostce nadano numer identyfikacyjny REGON 363863027.

Celem stowarzyszenia jest

1) rozwijanie  i  propagowanie  postaw  i  działań  sprzyjających  zachowaniu  i  rozwojowi

demokratycznego państwa prawnego,
2) wspieranie i rozwijanie idei państwa neutralnego światopoglądowo,
3) wspieranie  i  rozwój  idei  społeczeństwa  obywatelskiego,  promowanie  postaw  i  zachowań

obywatelskich,
4) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
5) działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
6) przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i praworządności, w tym m.in. nadużyciom władz

państwowych i samorządowych, przekraczaniu uprawnień i kompetencji, 
7) działalność mająca na celu upowszechnianie wiedzy o demokratycznym ustroju państwa prawa,

urzeczywistniającego  zasady  sprawiedliwości  społecznej,  zapewniającego  wolności  i  prawa

człowieka  i  obywatela  oraz  bezpieczeństwo  obywateli  –  określonym  w  Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w duchu, w jakim powstała, i zasadach, na

jakich się opiera.
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Zasady działania, strukturę organizacyjną oraz zasady gospodarki finansowej określa statut jednostki. 

Obowiązujący Statut Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, uchwalony został przez 

Nadzwyczajnego Walne Zebrania Członków w dniach: 8 maja 2016 roku, 5 czerwca 2016 roku oraz 19 

czerwca 2016 r.  Jeden z punktów Statutu został zmieniony uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów z maja 

2017 r.

Środki działania Stowarzyszenia:

1) działalność edukacyjna i opiniotwórcza w formie organizowania konferencji, szkoleń,
a. dyskusji, prelekcji, wykładów, sympozjów, wystaw oraz innych imprez, 
b. publikacji  w  prasie  i  innych  środkach  masowego  przekazu  oraz  udział  w  takich

przedsięwzięciach,
c. współpraca  z  partiami  politycznymi,  organizacjami  społecznymi  i  zawodowymi,

zakładami  pracy,  środowiskami  naukowymi,  na  rzecz  realizacji  zamierzeń

Stowarzyszenia,
2) organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji wspierających lub protestacyjnych,
3) organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w

takich imprezach,
4) inicjowanie  i  współpraca przy  organizowaniu referendów,  obywatelskich projektów ustaw w

sprawach, które są zgodne z celami Stowarzyszenia,
5) prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji w zakresie celów Stowarzyszenia,
6) szkolenie członków Stowarzyszenia oraz współpracowników,
7) prowadzenie działalności wydawniczej,
8) współpraca z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą,
9) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej, władz,

instytucji, urzędów, sądów,
10) branie  udziału  w  postępowaniach  sądowych  i  administracyjnych  w sprawach,  które  leżą  w

zakresie zainteresowania Stowarzyszenia,
11) wypowiadanie  się  w  sprawie  projektów  ustaw,  które  leżą  w  zakresie  zainteresowania

Stowarzyszenia,
12) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego celów Stowarzyszenia,
13) powoływanie fundacji,
14) dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może inicjować związki stowarzyszeń i przystępować

do istniejących związków stowarzyszeń.

Regionalny oddział stowarzyszenia został utworzony na podstawie uchwały Zarządu Głównego 
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”Uchwała ZG/2016/08/09/3

Z dnia 9 sierpnia 2016 roku

Zarząd Główny Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji działając w oparciu o par. 17

w związku z par. 18 pkt2 Statutu Stowarzyszenia, w odpowiedzi na wniosek komitetu

założycielskiego, postanawia:

-

1) utworzyć Wielkopolski regionalny Oddział stowarzyszenia, działający na terenie województwa

wielkopolskiego, z siedzibą w Poznaniu,
2) zwołać regionalny zjazd członków stowarzyszenia z terenu działania oddziału na dzień 

18.09.2016 r. w Poznaniu 
3) wykonanie uchwały powierzyć Pełnomocnikowi ZG w województwie wielkopolskim - Panu 

Zbigniewowi Zawadzie”

W badanym okresie regionie wielkopolskim zostało zorganizowanych wiele akcji. 

Data Zdarzenie

29-11-2015 Pierwsze spotkanie wielkopolskich sympatyków KOD w Pizzerii Tivoli
przy ul. Wronieckiej w Poznaniu

03-12-2015 Udział 9 osób z Grupy Koderów z Wielkopolski w I manifestacji KOD
pod TK w Warszawie

12-12-2015 Manifestacja, Poznań-Plac Wolności

15-12-2015 Początek  ciągłej  zbiórki  publicznej  "Dla  Demokracji"  organizowanej
przez Komitet Społeczny "Komitet Obrony Demokracji".

19-12-2015 Manifestacja, Poznań - Plac Wolności

09-01-2016 Manifestacja "Wolne Media", Plac Wolności, Poznań

23-01-2016 Manifestacja  i  Marsz  KOD WLKP z  Placu  A.Mickiewicza  pod UW w
Poznaniu

25-01-2016 Komunikat Komitetu Społecznego o zasadach zbierania pieniędzy na
KOD

03-02-2016 Założycielskie spotkanie sympatyków KOD w Lesznie

07-02-2016 Pierwszy  "Kongres"  i  wybory  Koordynatora  i  Rady  Regionu,  Kino
Apollo

09-02-2016 Wyjazd do Warszawy na pikietę pod Sejmem „Nie chcemy rewolucji,
chcemy Konstytucji”
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14-02-2016 Walentynki z KOD, Plac Wolności

19-02-2016 spotkanie na osiedlu Dębina

23-02-2016 Złożenie kwiatów z okazji rocznicy Wyzwolenia Poznania

27-02-2016 wyjazd na Marsz "My Naród" w Warszawie

08-03-2016 Sąd zarejestrował Stowarzyszenie KOD

12-03-2016 Manifestacja, Plac Wolności

16-03-2016 Spotkanie  grupy  Poza-FB  z  koordynatorem  regionu  w  SP  nr  71  w
Poznaniu przy ul.Przybyszewskiego 37

2016-03-?? Spotkanie Rady Regionu w barze Czerwony Pomidor

30-03-2016 Zgłoszenie zbiórek 2 kwietnia w Poznaniu i Lesznie

02-04-2016 Akcja rozdawania Konstytucji na ul. Półwiejskiej w Poznaniu

02-04-2016 Akcja rozdawania Konstytucji w Lesznie

03-04-2016 wyjazd do Wrocławia na marsz

15-04-2016 Manifestacja  o  godz.19  na  Placu  Wolności  dla  zaprotestowania
przeciwko  rządom  PISu  ,  łamaniu  Konstytucji  i  próbom
wyprowadzenia Polski z UE

17-04-2016 manifestacja w Kaliszu

22-04-2016 pierwszy  wykład  LUD  organizuje  sekcja  edukacji-  prof.Wachowski  i
T.Adamiec

24-04-2016 (23 kwietnia?) Piła, manifestacja "My Naród", gość - Andrzej Celiński

03-05-2016 Pikieta w Koninie

03-05-2016 Czytanie Konstytucji RP na pl. Wolności w Poznaniu - czytali Prezydent
Miasta Poznania oraz zebrani na Placu członkowie KOD WLKP.

07-05-2016 Marsz "Jesteśmy i Będziemy w Europie ", Warszawa

17-05-2016 Spotkanie z Koordynatorem KOD Zbigniewem Zawadą 

21-05-2016 Majówka KOD-u nad Jeziorem Maltańskim w okolicy Kopca Wolności

27-05-2016 Spotkanie  otwarte  sekcji  edukacja  w  Klubie  "Dragon"  przy  ul.
Zamkowej 3 w Poznaniu.

04-06-2016 Leszno, piknik

04-06-2016 Warszawa, manifestacja Udało się zorganizować autobusy na wyjazdy
4 czerwca do Warszawy i Leszna.
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05-06-2016 Piknik  w  Puszczykowie  pod  hasłem  „Poznajmy  się”  w  ramach
ogólnopolskiego świętowania rocznicy wyborów z 4 czerwca

05-06-2016 Wykład LUD: dr Antoni Rost, "Konstytucja i demokratyczne państwo
prawne", biurowiec Delta

06-06-2016 Spotkanie poświęcone decyzjom personalnym, podjętym od 14 maja
2016  r.  przez  Koordynatora  Regionu  KOD  Wielkopolskie,  biurowiec
Delta.

07-06-2016 spotkanie w Pile

07-06-2016 Konin -wykład z Prof. Jerzego Stępnia - Praworządność w Polsce i rola
Trybunału Konstytucyjnego w polskim systemie prawnym.

11-06-2016 Poznań, Plan Wolności, Manifestacja "KAŻDY INNY WSZYSCY RÓWNI",
przeciwko ksenofobii, językowi nienawiści, rasizmowi i homofonii

14-06-2016 Początek składania deklaracji członkowskich.

26-06-2016 Poznań,  manifestacja  i  marsz  „  W  imię  Wolności”  w  ramach
obchodów Czerwca’56

28-06-2016 plakatowanie Kalisz ??

30-06-2016 Podpisanie umowy najmu lokalu Zamkowa 7A/2 na biuro KOD WLKP

10-07-2016 Piła, manifestacja KOD pod hasłem "Dość absurdów". pl. Konstytucji
3Maja.

 Po  manifestacji  w  Pile  spotkanie  z  Mateuszem  Kijowskim  w  sali
miejscowego Inwest-Parku

2016-07 Spotkanie z Prezydentem  Jaśkowiakiem i dyr jego Biura Andrzejem
Białasem

21-07-2016 Kawiarenka, Poznań, EMPiK

28-07-2016 Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK

02-08-2016 Podpisanie umowy o dostawę energii elektrycznej z ZE  z mocą od 18
lipca 2016

06-08-2016 Manifestacja w Warszawie, Sekcja Akcje organizuje wyjazd tego dnia
do Warszawy. 

09-08-2016 W  nowej  siedzibie  KOD  Wlkp  jeszcze  trwają  prace  porządkowo-
wykończeniowe.  Ale  są  już  dogodne  warunki  do  organizowania
spotkań.

09-08-2016

 

Uchwała ZG/2016/08/09/3 z dnia 9 sierpnia 2016 roku.

Utworzenie Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia,
działającego na terenie  województwa wielkopolskiego z  siedzibą  w
Poznaniu.
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11-08-2016 Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK

14-08-2016 Spotkanie  z  doktorantami  z  Niemiec,  Włoch,  Grecji  i  prezentacja
działalności KOD; biurowiec Delta

16-08-2016 Ogłoszenie  koordynatora  o  możliwości  zgłaszania  kandydatów  w
wyborach regionalnych

18-08-2016 Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK

20-08-2016 Komunikat  Pełnomocnika  Zarządu  Głównego  KOD  na  Region
Wielkopolska.  Szefem zespołu organizacyjnego ds.  wyborów została
Agnieszka Bizuga,  sprawy prawno-merytoryczne zostały  powierzone
Lucynie Relewicz

24-08-2016 Komunikat  Przewodniczącej  Komitetu  Organizacyjnego  Wybory  do
KOD na Region Wielkopolska.

27-08-2016 PIKOD w Koninie

30-08-2016 Uroczystości w Szczecinie, 4 września w Gdańsku 

30-08-2016 Noc postulatów, Poznań

31-08-2016 Dzwon  Demokracji  –  manifestacja  w  rocznicę  Porozumień
Sierpniowych

01-09-2016 Kolejna  Kawiarenka,  Poznań,  EMPiK,  spotkanie  z  kandydatami  do
władz Regionu

08-09-2016 Pierwsze spotkanie Akademickiego KOD-u

08-09-2016 Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

10-09-2016 Kalisz.  Odbyło się  pierwsze wyborcze zebranie Grupy Lokalnej  KOD
Kalisz. Wybrano 5-osobowy Zarząd Grupy Lokalnej KOD Kalisz 

11-09-2016 Piła.  Pierwsze  Wyborcze  Walne  Zgromadzenie  Grupy  Lokalnej
Komitetu Obrony Demokracji w Pile.,

11-09-2016 Ognisko wyborcze KOD w Puszczykowie

14-09-2016 Spotkanie z Lechem Wałęsą w Poznaniu, w sali nr 108 World Trade
Center przy ul. Bukowskiej 12.

14-09-2016 KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO – Wybory odwołane

15-09-2016 Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

16-09-2016 Akcja „Tramwaj tolerancji” w Poznaniu

22-09-2016 Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

23-09-2016 Początek  permanentnej  zbiórki  publicznej  "Wspólnie  na  rzecz
Demokracji"  organizowanej  przez  Stowarzyszenie  "Komitet  Obrony
Demokracji".

24-09-2016 Manifestacja w Warszawie.

24-09-2016 Dzień NGO na Placu Wolności ze stoiskiem KOD-u
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29-09-2016 Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

30-09-2016 Grodzisk, Wykład prof. Jerzego Stępnia

30-09-2016 Koniec  ciągłej  zbiórki  publicznej  "Dla  Demokracji"  organizowanej
przez Komitet Społeczny "Komitet Obrony Demokracji".

01-10-2016 KOD Cię dogoni - impreza rowerowa w Puszczykowie

02-10-2016 Spotkanie  z  koordynatorami  grup lokalnych,  Cafe  Minoga  ul.
Nowowiejskiego 8 ,

06-10-2016 Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

10-10-2016 Pikieta ZNP. Komitet Obrony Demokracji  w ramach koalicji  „Nie dla
Chaosu w Szkole”.

12-10-2016 W Restauracji "Pomarańczarnia" w Baranowie (ul. Biała 2) odbyło się
spotkanie dla KODowców z okolic Przeźmierowa.

14-10-2016 Spotkanie KODerek i  KODerów z Winograd i  Piątkowa w "Świńskich
uszach", ul. Piekary 12A w Poznaniu.

13-10-2016 Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

20-10-2016 Pleszew. Akcja Pleszew gości Andrzeja Dudę. 

20-10-2016 Wykład LUD - przeniesiony na 27 października

21-10-2016 Spotkanie KODerów i KODerek z Ławicy. Miejsce: Fart, ul.Wałbrzyska
6, przy kortach tenisowych.

22-10-2016 KOD Wlkp. -  spotkanie autorskie z Krzysztofem Łozińskim.

23-10-2016 Spotkanie w klubie Citizen.

24-10-2016 Ogólnopolski Strajk Kobiet II Runda - 24 października - w Poznaniu.
Manifestacja ponownie na pl. Mickiewicza,

27-10-2016 Wykład  LUD,  w biurowcu Delta,  prof.  Roman Wieruszewski  "Po co
nam społeczeństwo obywatelskie?".

28-10-2016 Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

31-10-2016 Komunikat ZG: Radomir Szumełda przejmuje koordynację regionu do
czasu przeprowadzenia wyborów w styczniu przyszłego roku. 

02-11-2016 Zebranie  "grupy  doradczej":  Joanna  Darecka,  Piotr  Gąsiorowski,
Marek Krajewski, Iwona Twardowska

09-11-2016 spotkanie członków KOD w Pile...

10-11-2016 Wykład LUD w biurowcu Delta, prof. Waldemar Łazuga "Skąd moda na
narodową prawicę?".

10-11-2016 Kolejna Kawiarenka, po wykładzie LUD w biurowcu Delta

11-11-2016 Wyjazd do Warszawy marsz KOD niepodległości.

15-11-2016 Komunikat ZG: wybory w Wielkopolsce 21 stycznia 2017
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15-11-2016 Spotkanie w Kaliszu...

17-11-2016 Spotkanie  z  Bronisławem  Komorowskim  na  terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich

17-11-2016 W biurze  KOD  Wielkopolska,  przy  ul.  Zamkowej  7A/2,  dyżur  pełnił
Mateusz Kijowski.

19-11-2016 Jedziemy na manifestację do Warszawy, 

22-11-2016 Wykład  LUD,  biurowiec  Delta,  Marcin  Bosacki  "Jak  ocalić  polską
politykę zagraniczną przed "dobrą zmianą"?"

25-11-2016 W  biurze  KOD  Wielkopolska,  przy  ul.  Zamkowej  7A/2  spotkanie
KODerów i KODerek z Winograd, Piątkowa i Starego Miasta.

26-11-2016 Na pl. Mickiewicza w Poznaniu, manifestacja "Solidarni z kobietami" -
nie jest to manifestacja KODu

29-11-2016 Pniewy,  spotkanie  z  A.  Celińskim,  które  współorganizuje  KOD.
Zapraszamy  do  restauracji  "Zacisze",  ul.  Św.  Wawrzyńca  18  w
Pniewach

29-11-2016 Protest  przeciwko  aresztowaniu  Józefa  Piniora,  przed  Prokuraturą
Krajową ul. Młyńska 11A

01-12-2016 Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

02-12-2016 Spotkanie z Karolem Modzelewskim, MDK Konin

03-12-2016 Spotkanie rocznicowe w Tivoli

03-12-2016 PIKOD w Przeźmierowie, w Pasażu Przeźmierowo, przy ul. Rynkowej
75c. 

05-12-2016 Wykład  LUD,  Krzysztof  Podemski  "Inwektywy  polityczne  a  mowa
nienawiści w polskim dyskursie publicznym", Teatr 8 Dnia

05-12-2016 W Pile  w sali  Inwest-Park  o godzinie  18.00 odbyło  się  spotkanie  z
Prezydentem  Lechem  Wałęsą  z  cyklu  debat  "Porozmawiajmy  o
Polsce".

06-12-2016 Konin,  Spotkanie  z  prof.  Karolem  Modzelewskim.  Konin,  ul.
Przemysłowa 3d

07-12-2016 Spotkanie sąsiedzkie sympatyków i członków KOD z „naszego fyrtla”
g.TARNOWO  PODGÓRNE,  g.ROKIETNICA,  g.  KAŹMIERZ  g.  POZNAŃ
ZACHÓD 

10-12-2016 Spotkanie w w Lesznie

13-12-2016 KOD organizuje poznańską część Strajku Obywatelskiego w Poznaniu -
Plac Mickiewicza - przemarsz pod biuro PIS przy ul. Św. Marcin

13-12-2016 Strajk Obywatelski w Koninie, Kaliszu, Pleszewie, Lesznie

16-12-2016 Spontaniczna manifestacja pod UW w Poznaniu
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16-12-2016 Pikieta w Kaliszu

17-12-2016 Spontaniczna manifestacja pod UW w Poznaniu

17-12-2016 Manifestacja w Kaliszu

17-12-2016 Na Rynku w Kościanie stanął namiot informacyjny KOD (PIKOD).

17-12-2016 Członkowie GL Puszczykowo spotykają się na rynku przed biblioteką
by  składać  mieszkańcom  życzenia  świąteczne, rozdawać  Konstytuję
itp.

20-12-2016 WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, DEMOKRACJA - manifestacja z udziałem Józefa
Piniora w Poznaniu, Plac A.Mickiewicza

2016-12-21 Wigilia KODowa w biurze przy ul. Zamkowej 7A/2 w Poznaniu.

30-12-2016 Wyjazd do Warszawy - wsparcie protestu pod Sejmem

05-01-2017 Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

11-01-2017 KOD Wielkopolska organizuje wyjazd do Warszawy pod Sejm w środę,
11 stycznia 2017 r.

11-01-2017 Pikieta KOD pod UW

12-01-2017 Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

14-01-2017 Manifestacja NIE NIE NIE przeciwko reformie edukacji - Plac Wolności,
spotkanie z kandydatami do władz regionu

17-01-2017 Wykład LUD, prof. Anna Wolff-Powęska "Rewolucja konserwatywna w
Polsce po 1989 r.: idee, wizje, mity".

18-01-2017 Konin, spotkanie z udziałem Lecha Wałęsy

18-01-2017 Zaczarowany  Las,  ul.  Szamotulska  14,  62-090  Kobylniki,  Spotkanie
sąsiedzkie sympatyków i członków KOD  z „naszego fyrtla” ( Tarnowo
Podgórne, Rokietnica, Kaźmierz, Poznań Zachód

19-01-2017 Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

21-01-2017 Walne zebranie członków Stowarzyszenia KOD region Wielkopolska

Podstawowym źródłem przychodów jednostki są wpływy z tytułu:

-   składek członkowskich

-  zbiórek publicznych

- darowizn
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Wszystkie  te  przychody  są  przekazywane  do  Zarządu  Głównego  stowarzyszenia  KOD  gdyż  oddział

regionalny  nie  posiada  osobowości  prawnej.  Wydatki  ponoszone  w  Oddziale  Regionalnym  są

realizowane na podstawie stałych lub jednorazowych upoważnień nadawanych przez ZG.

10. Streszczenie ustaleń audytu, wnioski

W wyniku analizy dokumentacji w kontekście Oddziału Regionalnego  należy wyodrębnić trzy okresy.

Pierwszy okres to działalność do chwili wpisu do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń – do dnia 07 marca

2016r.

Drugi  okres  to  od  dnia  08  marca  do  09  sierpnia  2016r  –  stowarzyszenie  formalnie  nie  posiadało

oddziałów regionalnych.

Trzeci okres od dnia 09 sierpnia 2016r do 21 stycznia 2017r. – od początku istnienia Wielkopolskiego

Regionalnego  Oddziału  Stowarzyszenia  Komitet  Obrony  demokracji  do  pierwszego  Regionalnego

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w Wielkopolsce.   

W wyniku przeprowadzonego audytu, stwierdza się:

 Stosowanie ustawy prawo o stowarzyszeniach – nie stwierdzono nieprawidłowości.

 Weryfikacja prawidłowości przeprowadzanych zbiórek i przekazywania zgromadzonych środków

pieniężnych. 

Stwierdzono naruszenie procedur wewnętrznych dotyczących zbiórek publicznych. Można mieć

zastrzeżenia co do terminów zgłaszania zbiórek oraz przekazywania środków, które nie zawsze

następowało  terminowo.  Jednakże  nie  powodowało  to  naruszenia  przepisów  dotyczących

zbiórek  publicznych  tj  Ustawy  z  dnia  14  marca  2014r  o  zasadach  prowadzenia  zbiórek

publicznych (Dz.U. z dnia 17 kwietnia 2014r.) Z braku dostępu do dokumentów finansowych

Komitetu Społecznego KOD niemożliwa jest weryfikacja przekazywania środków pochodzących

ze zbiórek.

 Przestrzeganie „Instrukcja przeprowadzenia zbiórki publicznej Komitetu Obrony Demokracji” –

stwierdzono  drobne  nieprawidłowości,  w  stosowaniu  instrukcji  wewnętrznej,jednak  nie
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powodowało to naruszenia przepisów ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

 Weryfikacja prawidłowości udokumentowania wydatków i ich rozliczeń.

Wydatki  dokumentowane  były  fakturami  jednakże  z  tego  powodu,  że  wszystkie  oryginały

dokumentów  były  wysyłane  do Warszawy audytorzy  mogli  opierać  się  tylko  na  uzyskanych

skanach lub kopiach będących w posiadaniu członków stowarzyszenia, z tego powodu jest to

tylko  dokumentacja  tylko  częściowa.  Audytorzy  szacują,  że  nie  uzyskali  dostępu  do  około

połowy dokumentów niezbędnych do pełnej weryfikacji przepływów finansowych.  Rozliczenia

za poniesione wydatki oraz faktury terminowe od dostawców były niejednokrotnie regulowane

z opóźnieniem. 

 Stosowanie ustawy o stowarzyszeniach 

Nie stwierdzono nieprawidłowości

 Weryfikacja dopełnienia formalności przy organizacji zgromadzeń.

Nie stwierdzono nieprawidłowości

 Weryfikacja  poprawności  stosowania  statutu stowarzyszenia  i  regulacji  wewnętrznych  w

działalności oddziału regionalnego.

Do 9 sierpnia 2016 r., a więc przez ponad połowę okresu objętego audytem oddział regionalny

stowarzyszenia nie istniał formalnie. W okresie od pierwszych spotkań w roku 2015  do lutego

2016  pełnienie funkcji kierowniczych oraz podział obowiązków i odpowiedzialności opierały się

wyłącznie na nieformalnych, często ustnych ustaleniach.

Również przeprowadzone w lutym 2016 r.  wybory władz regionalnych należy traktować jako

nieformalne  i  tymczasowe.  Dopiero  uchwała  ZG  z  9  sierpnia  2016  r.  powoływała  oddział

regionalny stowarzyszenia i wyznaczała Zbigniewa Zasadę na pełnomocnika ZG w regionie do

czasu przeprowadzenia wyborów. Również po tej dacie podział obowiązków i odpowiedzialności

we władzach regionalnych podlegał wielu nieformalnym zmianom  i modyfikacjom, często bez

jakiegokolwiek  śladu  w  dokumentach  stowarzyszenia.  Podejmowane  w  tym  okresie  akcje

spontanicznego  powoływania  grup  lokalnych  (tzw.  podregionów)  należy  również  zaliczyć  do
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działań  nieformalnych  –  istnienie  oddziałów  regionalnych  stowarzyszenia  wprowadzono  do

statutu dopiero w czerwcu 2016 r. ale zapisy te stały się obowiązujące od dnia wpisu do KRS tj.

od 4 października 2016 r.. Co prawda ZG uchwałą ZG/2016/11/17/1 z dnia 17 listopada 2016

roku uznał podjęte wcześniej  uchwały o powołaniu oddziałów regionalnych za skuteczne ale

należy  uznać  powołanie  grup  lokalnych  przed  4  października  za  niemożliwe  z  przyczyn

formalnych.

23  października  2016  r.  odbyło  się  spotkanie  członków  oddziału  regionalnego  KOD  z

przedstawicielami  ZG,   na  którym  odmówiono  wotum  zaufania  dotychczasowemu

koordynatorowi  Zbigniewowi  Zawadzie.  Obowiązki  koordynatora  regionu  decyzją  ZG  przejął

Radomir  Szumełda.   Do  czasu  wyborów  21  stycznia  2017  r.  wspomagała  go  w  tej  roli

nieformalna „grupa doradcza” o zmieniającym się składzie. 

Należy  podkreślić,  że  wiele  z  podejmowanych  w  regionie  działań  wyprzedzało  możliwości

formalne  ich  przeprowadzenia.  Jakkolwiek  jest  to  zrozumiałe  w  fazie  spontanicznego

powstawania  stowarzyszenia  to  jednak  bardzo  trudno  jest  ocenić  te  działania  od  strony

formalnej.

W  wyniku  przeprowadzonych  badań  w  obszarze  przepływów  finansowych  i  obiegu

dokumentów stwierdzono pojedyncze niewielkie nieprawidłowości, które nie oddziaływały lub

wpływały w sposób znikomy na obraz podmiotu.

11. Ustalenia stanu faktycznego. Przyczyny i skutki nieprawidłowości

W toku prac nad audytem RKR otrzymała z różnych źródeł kopie elektroniczne kilkuset dokumentów

obrazujących  działalność  Oddziału  Regionalnego  KOD  Wielkopolska,  w  tym  finansowe  wpływy  i

wydatki. Są to protokoły zbiórek pieniężnych, faktury dokumentujące poniesione wydatki, wnioski o

zaliczki, kosztorysy planowanych wydarzeń, korespondencja wewnętrzna stowarzyszenia. 

Zadanie pełnej analizy wpływów i wydatków oddziału regionalnego okazało się niewykonalne.  RKR

szacuje, że uzyskane dokumenty stanowią jedynie około połowy tych, które byłyby konieczne do pełnej

realizacji powierzonego zadania. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że działalność

Stowarzyszenia  KOD,  najpierw  nieformalna  a  potem  jako  zarejestrowanego  stowarzyszenia
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ogólnopolskiego była przez większość okresu objętego niniejszym audytem finansowana ze środków

Komitetu  Społecznego  „Komitet  Obrony  Demokracji”,  zwanego  dalej  KS.  Ponieważ  KS  jest  ciałem

niezależnym  formalnie  od  stowarzyszenia,  RKR  nie  ma  żadnych  możliwości  uzyskania  informacji  o

wpływach i wydatkach realizowanych przez KS.

KS rozpoczął publiczną zbiórkę na KOD w dniu 15 grudnia 2015 r. i od tego dnia na konto KS kierowane

były  wszystkie  wpływy  z  publicznych  zbiórek  w  regionie,  a  z  konta  KS  regulowane  były  wszystkie

wydatki. Do dnia formalnej rejestracji Stowarzyszenia KOD nie było żadnej innej możliwości, również po

rejestracji KOD w dniu 1 marca 2016 r. taki sposób realizacji wpływów i wydatków był kontynuowany.

Stopniowe przejmowanie przepływów finansowych przez Stowarzyszenie rozpoczęło się w maju 2016 r.

30 września 2016 r. KS zakończył zbiórkę publiczną, ale wśród dokumentów które były analizowane,

jeszcze w listopadzie i grudniu 2016 r. odnotowano faktury wystawiane na KS. 

Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji” złożył sprawozdanie ze zbiorki w zakresie uzyskanych

wpływów  ale  jak  dotąd  nie  złożył  sprawozdania  z  wydatkowania  tych  środków  pomimo  upływu

ustawowego terminu.

W czerwcu 2016 r. rozpoczęło się przyjmowanie deklaracji  członkowskich, a zatem zaczęły na konto

Stowarzyszenia  KOD  wpływać  składki  członkowskie.  Mimo  wniosków  kierowanych  do  Zarządu

Głównego  KOD,  do  informacji  o  składkach  wpływających  od  członków  naszego  regionu,  RKR  nie

uzyskała dostępu, podobnie jak do informacji o sposobie ich rozdysponowania czy wydatkowania.

RKR  uzyskała  jedynie  zapis  historii  konta  bankowego  Oddziału  Regionalnego  KOD  Wielkopolska.

Pierwsze  operacje  na  tym  koncie  miały  miejsce  w  maju  2016  r.  Na  to  konto  wpływały  jedynie

indywidualne  darowizny  od  członków  stowarzyszenia.  Z  tego  konta  były  też  regulowane  w  coraz

większym zakresie stałe wydatki Oddziału Regionalnego.

Do dnia 21 stycznia 2017 r.  czyli  do końca okresu objętego audytem,  na konto bankowe Oddziału

Regionalnego  wpłynęły  indywidualne  darowizny  w łącznej  kwocie  25 790,00  zł,  natomiast  wydatki

wyniosły łącznie 20 232,59 zł, zatem w dniu zakończenia audytu na koncie bankowym regionu było

dodatnie saldo w wysokości 5 557,41 zł.

Zamieszczona  poniżej  tabela  zawiera  chronologiczne  zestawienie  wydarzeń  i  przedsięwzięć

regionalnego oddziału stowarzyszenia i  powiązane z nimi dokumenty do jakich dotarła RKR. Należy

wyraźnie podkreślić, że lista ta z pewnością nie jest kompletna, a wiele pustych pól w tej tabeli wynika z

braku  odpowiednich  dokumentów  lub  informacji.  RKR  wielokrotnie  zwracała  się  do  organów  (tak
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regionalnych jak i centralnych) i członków Stowarzyszenia KOD z apelami i wezwaniami o dostarczanie

potrzebnych informacji. Przedstawiona niżej lista jest końcowym plonem tej pracy.

W pierwszej kolumnie zamieszczono datę wydarzenia a w drugiej jego zwięzły opis. W kolumnie trzeciej

jest informacja o kopii dokumentu, która jest w posiadaniu RKR. Kolumna zatytułowana „Winien/ma”

zawiera informacje o kwotach wydatków i wpływów, wynikających z tego dokumentu. Przy fakturach

opisujących wydatki dodano skrót (KS),  gdy są wystawione na Komitet Społeczny albo skrót (ST), jeśli

są  wystawione  na  Stowarzyszenie.  Zapis  „bez  wpływów  i  wydatków”  oznacza  potwierdzoną  przez

organizatorów lub uczestników informację o braku finansowych skutków zdarzenia.

W  kolejnych  kolumnach  mamy  komentarz  do  wydarzenia  lub  dokumentu,  a  w ostatniej  kolumnie

nazwiska osób pojawiających się w dokumencie, będących organizatorami wydarzenia, podejmujących

decyzję o wydatkach,  pośredniczących w przekazywaniu dokumentu lub w inny sposób związanych

osobiście z dokumentem lub wydarzeniem.

W treści tabeli są odwołania do czterech załączników – są one zamieszczone na końcu tego dokumentu.
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Chronologia zdarzeń, dokumentów, wpływów i wydatków

Data Zdarzenie Dokumenty winien/ma Uwagi Osoby

2015-
11-29

Pierwsze spotkanie 
wielkopolskich 
sympatyków KOD w 
Pizzerii Tivoli przy ul. 
Wronieckiej w Poznaniu

bez wpływów i wydatków   

2015-
12-03

Udział 9 osób z Grupy 
Koderów z Wielkopolski w 
I manifestacji KOD pod TK 
w Warszawie

bez wpływów i wydatków   

2015-
12-12

Manifestacja, Poznań-Plac 
Wolności

    

2015-
12-15

Początek ciągłej zbiórki publicznej "Dla Demokracji" organizowanej przez Komitet
Społeczny "Komitet Obrony Demokracji".

2015-
12-19

Manifestacja, Poznań - Plac
Wolności

Zestawienie
faktur

-400,00 zł płatne z zaliczki
Radomir 
Szumełda

2016-
12-23

zakup krótkofalówki 
Motorola

Zestawienie
faktur

-672,01 zł płatne z zaliczki
Radomir 
Szumełda

2016-
01-08

bilet kolejowy
Zestawienie

faktur
-40,12 zł płatne z zaliczki

Radomir 
Szumełda

2016-
01-09

Manifestacja "Wolne 
Media", Plac Wolności, 
Poznań

Zestawienie
faktur

-400,00 zł  
Radomir 
Szumełda

2016-
01-23

Manifestacja i Marsz KOD 
WLKP z Placu 
A.Mickiewicza pod UW w 
Poznaniu

Zestawienie
faktur

-600,00 zł  
Radomir 
Szumełda

2016-
01-25

Komunikat Komitetu Społecznego o zasadach zbierania pieniędzy na KOD (ZAŁĄCZNIK NR
1)

2016-
02-03

Założycielskie spotkanie sympatyków KOD w Lesznie

2016-
02-04

Druk flag faktura (KS) -738,00 zł   
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Data Zdarzenie Dokumenty winien/ma Uwagi Osoby

2016-
02-07

Pierwszy "Kongres" i 
wybory Koordynatora i 
Rady Regionu, Kino Apollo

rozliczenie
zbiórki,

zestawienie
faktur,

protokół z
wyborów

koordynatora

+5351,63 zł
-3075,00 zł

płatne z zaliczki
Radomir 
Szumełda

2016-
02-09

Wyjazd do Warszawy na 
pikietę pod Sejmem „Nie 
chcemy rewolucji, chcemy 
Konstytucji”

bez wpływów i wydatków   

2016-
02-14

Walentynki z KOD, Plac 
Wolności, była zbiórka

Faktura (KS)  –
nagłośnienie,

rozliczenie
zbiórki,

potwierdzenie
wpłaty

-600,00 zł
+2445.06 zł

faktura 
opłacona z 
zaliczki

Zbigniew 
Zawada

2016-
02-19

spotkanie na osiedlu 
Dębina

Umowa
wynajęcia sali

-200,00 zł
Zrefundowano 
24 lutego 2016

Grażyna 
Ciesielska

2016-
02-23

Złozenie kwiatów z okazji 
rocznicy wyzwolenia 
Poznania

Faktura - kwiaty -150,00  
Zbigniew 
Zawada

2016-
02-27

wyjazd na Marsz "My 
Naród" w Warszawie

bez wpływów i wydatków   

2016-
03-01

Sąd zarejestrował Stowarzyszenie KOD

2016-
03-12

Manifestacja, Plac 
Wolności

Rozliczenie
zbiórki,
faktura-

nagłośnienie

+12232,26 zł
-600.00 zł

  

2016-
03-16

Spotkanie grupy Poza-FB z 
koordynatorem regionu w 
SP nr 71 w Poznaniu przy 
ul.Przybyszewskiego 37

Umowa
wynajęcia sali,
faktura (KS) ,

wniosek o
zaliczkę

-200 zł  
Zbigniew 
Zawada
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2016-
03-16

zakup naklejek
Faktura (KS) ,

korespondencja
-516.60

Maria 
Szymanek
Sławomir 
Majdański

2016-
03-??

(data???) Spotkanie Rady Regionu w barze Czerwony Pomidor

2016-
03-19

wydruk konstytucji
Zestawienie

faktur
-131,08 zł

Płatność 
23 marca 2016

 

2016-
03-24

wydatki dla Piły i Kalisza korespondencja   
Agnieszka 
Bizuga

2016-
03-25

zakup 3000 konstytucji faktura (KS) -6600.00 zł  
Agnieszka 
Bizuga

2016-
03-29

zakup flag
Wniosek o zwrot

wydatku
-861,00 zł

Sławomir 
Majdański 

2016-
03-30

Zgłoszenie zbiórek 2 kwietnia w Poznaniu i Lesznie

2016-
04-01

wydruk ulotek
Zestawienie

faktur
-112,50 zł  

Jarosław 
Komorniczak

2016-
04-02

Akcja rozdawania 
Konstytucji na ul. 
Półwiejskiej w Poznaniu

Rozliczenie
zbiórki

+2121.66 zł  Magda Witort

2016-
04-02

Akcja rozdawania 
Konstytucji w Lesznie

zbiórka - brak
dokumentów

ok. +130 zł  
Adrianna 
Machowiak

2016-
04-02

dodruk Konstytucji faktura (KS) -180 zł  
Sławomir 
Majdański

2016-
04-02

Upoważnienia dla koordynatorów podregionów (ZAŁĄCZNIK NR 2)

2016-
04-03

wyjazd do Wrocławia na 
marsz 

    

2016-
04-06

wydruk ulotek Faktura (KS) -400.00 zł  
Jarosław 
Komorniczak

2016-
04-07

zakup 50 szt. czegoś ?? w 
Kaliszu

faktura (KS) -177.86 zł  
Jarosław 
Komorniczak

2016-
04-13

materiały promocyjne dla 
Piły

faktura (KS) -1783.99 zł  
Izabela 
Milewska
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2016-
04-15

cztery plakaty
Faktura, (KS)

korespondencja
-452.64 zł

Piotr 
Głowacki

2016-
04-15

Manifestacja o godz.19 na 
Placu Wolności dla 
zaprotestowania przeciwko
rządom PISu , łamaniu 
Konstytucji i próbach 
wypchnięcia Polski z UE…

 korespondencja
o zaliczkach

kolejna zaliczka
trzecia zaliczka

 

Sławomir 
Majdański
Maciej 
Ptaszyński

2016-
04-17

manifestacja w Kaliszu

zbiórka
faktura (KS)

-drzewce
faktura (KS)

-flagi
faktura (KS)

-ulotki
faktura (KS)

-energia
umowa i

paragon - ZAIKS
faktura (KS)  -

przypinki

+2488,27
-1830.71

Brak 
dokumentów 
zbiórki,
flagi -266,81
ulotki -112,50
drzewce -38
energia -20
nagłośnienie 
-600
przypinki 
-393.60

Jarosław 
Komorniczak
Izabela 
Milewska

2016-
04-22

pierwszy wykład LUD 
organizator sekcja 
edukacji- prof. Wachowski 
i T. Adamiec

bez zbiórki, o
resztę pytać
organizatora

   Łukasz Pięta

2016-
04-22

zakup przypinek
Zestawienie

faktur -492,00 zł płatne z zaliczki
Izabela 
Milewska

2016-
04-24

(23 kwietnia?) Piła, 
manifestacja "My Naród", 
gość - Andrzej Celiński

Zestawienie
faktur

-240,00 zł płatne z zaliczki
Izabela 
Milewska

2016-
04-25

druk konstytucji
Zestawienie

faktur
-1100,00 zł   

2016-
05-03

Pikieta w Koninie

wniosek o
zaliczkę na

wydatki
-2460,00 zł  

Piotr 
Głowacki

2016- Czytanie Konstytucji RP na Faktura (KS) - -784,49 zł   
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05-03

pl. Wolności w Poznaniu - 
czytali Prezydent Miasta 
Poznania oraz zebrani na 
Placu członkowie KOD 
WLKP.

nagłośnienie

2016-
05-05

Kamizelki odblaskowe Faktura (KS) -230.63 zł  

Radomir 
Szumełda
Jarosław 
Komorniczak 

2016-
05-07

Marsz "Jesteśmy i 
Będziemy w Europie ", 
Warszawa
Koszty związane z 
wyjazdem będziemy 
szacować na podstawie 
ilości
zgłoszeń, które 
otrzymamy....może to być 
rząd wielkości 60-70 zł...

Faktura (KS) za
transport osób
druga faktura

(KS) za transport
osób

-8620,00 zł
-6480,00 zł

ok.+8000,00
zł

razem 15100,00 
za 5 autobusów,
darowizna - ok. 
8000,
brak 
dokumentacji 
darowizny i 
zbiórki

 Sławomir 
Majdański

2016-
05-14

Usunięcie szeregu osób z grup FB KOD Wlkp.

2016-
05-17

Odbyło się spotkanie z Koordynatorem KOD Zbigniewem Zawadą m. in. w sprawie ostatnich
przypadków wyrzucenia z grupy.

2016-
05-20

zakup przypinek faktura (KS) -531.36 zł  
Zdzisław 
Kałek

2016-
05-21

Majówka KOD-u nad 
Jeziorem Maltańskim w 
okolicy Kopca Wolności

bez wpływów i
wydatków ??

 

wniosek o 
zaliczki dla 
Konina i na 
majówkę
patrz również 
piknik Konin 3 
maja 2016

Sławomir 
Majdański
Piotr 
Głowacki

2016-
05-23

Uruchomienie konta bankowego regionu KOD-Wlkp
(zaczynają wpływać darowizny od członków i sympatyków)

Sławomir 
Majdański

2016-
05-27

Spotkanie otwarte sekcji edukacja w Klubie "Dragon" przy ul. Zamkowej 3 w Poznaniu.

2016-
05-31

usługa dystrybucji mat. 
reklamowych

Faktura (KS) -309.96 zł  
Joanna 
Darecka
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2016-
06-01

zakup drążka 
teleskopowego

faktura (KS) -172.20 zł  
Piotr 
Kunowski

2016-
06-02

zakup przypinek faktura (KS) -685.11 zł  
Zdzisław 
Kałek

2016-
06-04

Leszno, piknik

zgłoszenie
zbiórki,

brak rozliczenia
zbiórki,

rozliczenie
kosztów,

korespondencja,
kosztorys

+563 zł

-16 658,58 zł

Jarosław 
Komorniczak 

2016-
06-04

Warszawa, manifestacja 
Udało się zorganizować 
autobusy na wyjazdy 4 
czerwca do Warszawy i 
Leszna.

   
 Piotr 
Kunowski

2016-
06-05

Piknik w Puszczykowie pod
hasłem „Poznajmy się” w 
ramach ogólnopolskiego 
świętowania rocznicy 
wyborów z 4 czerwca

bez wpływów i wydatków   

2016-
06-05

Wykład LUD: dr Antoni 
Rost, "Konstytucja i 
demokratyczne państwo 
prawne", biurowiec Delta

Faktura (ST!) –
sala,

faktura (KS) –
reklama w

tramwajach,
faktura (KS) –

plakaty i ulotki,
faktura (KS) –

ogłoszenie
prasowe,

zamówienie roll-
up’ów

-553,50 zł
-356,70 zł
-922,50 zł

-1211,09 zł
-1722,00 zł

Faktura za salę 
nie opłacona z 
konta regionu

były jeszcze 
faktury za: roll 
upy i promocję 
na fb - Joanna 
nie ma

Joanna 
Darecka

2016-
06-06

Spotkanie poświęcone decyzjom personalnym, podjętym od 14 maja 2016 r. przez
Koordynatora Regionu KOD Wielkopolskie, biurowiec Delta.

2016-
06-07

spotkanie w Pile
faktura (KS) za

salę -196.80 zł  
Izabela 
Milewska
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2016-
06-07

Spotkanie w Koninie-
wykład prof. J. Stepień

wniosek o
finansowanie

-920,00 zł  
Piotr 
Głowacki

2016-
06-11

Poznań, Plan Wolności, 
Manifestacja "KAŻDY INNY 
WSZYSCY RÓWNI", 
przeciwko ksenofobii, 
językowi nienawiści, 
rasizmowi i homofobii

Faktura (KS) –
nagłośnienie,
faktura (KS) za

ksero

-600,00 zł
-17.00 zł

 
Agnieszka 
Bizuga

2016-
06-13

prowizja od wpłaty z 
jakiejś zbiórki ??

kwit bankowy -10.00 zł  
Agnieszka 
Bizuga

2016-
06-14

Początek składania deklaracji członkowskich.

2016-
06-21

zakup materiałów 
promocyjnych dla Piły

Faktura (KS) -3941.19 zł  
Izabela 
Milewska

2016-
06-22

zakup pieczątki
Faktura (KS),

Korespondencja -434.19 zł
Agnieszka 
Bizuga

2016-
06-24

zakup flagi reklamowej

Faktura
(niepoprawny

nabywca)
-202.95   

2016-
06-26

Poznań, manifestacja i 
marsz „ W imię Wolności” 
w ramach obchodów 
Czerwca’56

Wszystkie faktury na KS.

Umowa
licencyjna na

muzykę,
faktura za
banner,

faktura za
autobus,

faktura - wypoż’
sprzętu

medialnego,
faktura – druk,
faktura – ksero,

faktura-
nagłośn.,

3 wnioski o
zaliczki

-60,00 zł
-221,40 zł

-2829,00 zł
-10000,00 zł
-1279,20 zł

-37,64 zł
-1968,00 zł 

Agnieszka 
Bizuga
Sławomir 
Majdański
Lucyna 
Relewicz
Piotr Chabora
Zbigniew 
Zawada
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2016-
06-26

Obiad dla VIP-ów w 
Dublinerze

Faktura (KS), 
korekta faktury,
korespondencja

-2172.00 zł  

Sławomir 
Majdański
Radomir 
Szumełda
Piotr 
Kunowski
Agnieszka 
Bizuga

2016-
06-28

plakatowanie Kalisz Faktura (KS) -200.00 zł  
Krzysztof 
Maczasek

2016-
06-30

Podpisanie umowy najmu 
lokalu Zamkowa 7A/2 na 
biuro KOD Wielkopolskie

Umowa najmu i
protokół

przekazania

z konta
regionu Wlkp.

pobrano
-1997.71 zł

tytułem kaucji
za lokal

 

 Zbigniew 
Zawada, z 
upoważnienia
Joanny 
Roqueblave i 
Jarosława 
Marciniaka 
-członków ZG

2016-
06-30

Wszystkie faktury ujęte w
innych pozycjach

Zestawienie
faktur za

czerwiec 2016 

Agnieszka
Bizuga

2016-
06-30

Wszystkie faktury ujęte w
innych pozycjach.

zestawienie od
grudnia 2015 do
czerwca 2016 -

arkusz
kalkulacyjny 

Agnieszka
Bizuga

Jarosław
Komorniczak

2016-
06-30

Zakup wody faktura (KS) -265.68 zł   

2016-
07-01

Zakup FLIPCHARTu faktura (KS) -328.88 zł   

2016-
07-01

Wydruk ulotek Faktura (KS) -250.00 zł   

2016-
07-10

Piła, manifestacja KOD pod
hasłem "Dość absurdów". 
Po manifestacji w Pile 
spotkanie z Mateuszem 
Kijowskim w sali 
miejscowego Inwest-Parku

faktura (KS) za
parasole i

plakaty na folii,
wniosek o

zaliczkę

-2321.01 zł
Izabela 
Milewska

2016- spotkanie z Prezydentem     

25



Data Zdarzenie Dokumenty winien/ma Uwagi Osoby

07-??
Jaśkowiakiem i dyr. jego 
Biura Andrzejem Białasem

2016-
07-21

Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK

2016-
07-27

Zbiórka na biuro: Koszt utrzymania naszego lokalu biurowego jest kosztem
statutowym naszej organizacji,

natomiast nie jest nim urządzenie biura. Dlatego prosimy o wsparcie
finansowe na niżej podane konto (????). Ważny jest tytuł przelewu, gdyż taki
zapis daje nam gwarancję, że wszystkie pieniądze trafią do nas na ten właśnie

cel.

Dorota
Guenther

2016-
07-28

Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK

2016-
07-29

 

z konta
regionu Wlkp.

pobrano
-779.82 zł dla

kancelarii
Anny

Hnatyszyn

  

2016-
08-01

Zakup armatury do biura Faktura (KS) -303,60 zł   

2016-
08-02

Podpisanie umowy z ZE, z 
mocą od 18 lipca 2016 r.

Umowa ENEA   
 Jarosław 
Marciniak

2016-
08-06

Manifestacja w Warszawie,
Sekcja Akcje organizuje 
wyjazd tego dnia do 
Warszawy. 

    

2016-
08-08

Zakup artykułów 
instalacyjnych do biura

Faktura
(niepoprawny

odbiorca)
-105,34 zł   

2016-
08-09

W nowej siedzibie KOD Wlkp jeszcze trwają prace porządkowo-wykończeniowe. Ale są już
dogodne warunki do organizowania spotkań. Dlatego we wtorek ( 9 sierpnia) i w czwartek

(11 sierpnia) od godz. 17.00 do 19.00 koordynator regionu Zbigniew Zawada 
będzie pełnił dyżur. Adres: Poznań, ul. Zamkowa 7a / 2.
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2016-
08-09

Uchwała ZG/2016/08/09/3 z dnia 9 sierpnia 2016 roku.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji działając w oparciu o par. 17 w

związku 
z par. 18 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, w odpowiedzi na wniosek komitetu

założycielskiego, 
postanawia: - utworzyć Wielkopolski Regionalny Oddział Stowarzyszenia, działający na

terenie województwa wielkopolskiego, 
z siedzibą w Poznaniu, zwołać regionalny zjazd członków stowarzyszenia z terenu działania

oddziału na 
dzień 18.09.2016 r. w Poznaniu 

Wykonanie uchwały powierzyć Pełnomocnikowi ZG w województwie wielkopolskim –
Panu Zbigniewowi Zawadzie.

2016-
08-11

Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK

2016-
08-11

Zakup 20 krzeseł do biura
Faktura (KS) na

krzesła
1300 zł   

2016-
08-14

Spotkanie z doktorantami z
Niemiec, Włoch, Grecji i 
prezentacja działalności 
KOD; biurowiec Delta

    

2016-
08-16

Ogłoszenie koordynatora o możliwości zgłaszania kandydatów w wyborach regionalnych

2016-
08-16

Została przeprowadzona rozmowa wyjaśniająca pomiędzy pełnomocnikiem Zarządu
Głównego KOD na Region Wielkopolski 

Zbigniewem Zawadą a koordynatorem podregionu KOD Wlkp. Południe Jarosławem
Komorniczakiem.

Uzgodniono zachowanie grupy Południe w ramach struktur KOD Wlkp. na dotychczasowych
zasadach.

2016-
08-17

Sporządzono spis 
wyposażenia na 
manifestacje

Arkusz spisu    

2016-
08-18

Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK

2016-
08-19

Zakup mebli do biura
Faktura +

rozliczenia ze
sponsorem

3400 + 1200 =
-4600 zł
+1200 zł

28.08.2016 
Z.Zawada 
wpłacił na konto
regionu Wlkp. 
1200 zł

Zbigniew 
Zawada
Maciej 
Ptaszyński 
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2016-
08-20

Komunikat Pełnomocnika Zarządu Głównego KOD na Region Wielkopolska.
Szefem zespołu organizacyjnego d/s wyborów została Agnieszka Bizuga

Sprawy prawno-merytoryczne (m.in. GIODO) zostały powierzone Lucynie Relewicz.

2016-
08-24

Komunikat Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Wybory do KOD na Region
Wielkopolska.

Ustalono skład Komitetu odpowiedzialnego za organizację wyborów:
Agnieszka Bizuga - przewodnicząca,

Lucyna Relewicz - specjalista od spraw prawno-formalnych,
Izabela Dudziak-Dorożko, Piotr Kunowski, Maria Szymanek, Natalia Świderska.

2016-
08-27

PIKOD w Koninie     

2016-
08-30

Uroczystości w Szczecinie, 
4 września w Gdańsku 

Faktura (KS) za
przewóz osób
do Gdańska i

Szczecina

korespondencja

-4428,00 zł
 brak

dokumentacji
zbiórki

 

2016-
08-30

Noc postulatów, Poznań

Faktura (KS) -
nagłośnienie
rozliczenie

zaliczki

-246.00 zł  
Sławomir 
Majdański

2016-
08-30

zakupy do biura Faktura (KS) -151.08 zł  
Sławomir 
Majdański

2016-
08-30

druk zakładek Faktura (KS) -450.00 zł  
Adrianna 
Machowiak

2016-
08-31

Dzwon Demokracji – manifestacja w rocznicę Porozumień Sierpniowych

2016-
09-01

Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK, spotkanie z kandydatami do władz Regionu

2016-
09-01

opłata za biuro (media?) -64.25 zł 

 z konta regionu 
Wlkp pobrano 
64.25 zł - czynsz 
(zerowy) i media

 

2016-
09-06

druk ulotek
Dwie faktury

(KS)
-250.00 zł
-125.00 zł

 

Adrianna 
Machowiak
Piotr 
Kunowski
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2016-
09-08

Pierwsze spotkanie Akademickiego KOD-u

2016-
09-08

Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK

2016-
09-09

Uchwała Zarządu Głównego ZG/2016/09/09/2 z dnia 9 września 2016 roku:
1. zmienić treść punktu 2 uchwały Zarządu Głównego z dnia 9 sierpnia 2016r. numer

ZG/2016/08/09/3, nowa treść punktu 2 brzmi:
2. zwołać regionalny zjazd członków stowarzyszenia z terenu działania oddziału na dzień

09.10.2016 r w Poznaniu.

2016-
09-10

Kalisz. Odbyło się pierwsze
wyborcze zebranie Grupy

Lokalnej KOD Kalisz.
Wybrano 5-osobowy Zarząd
Grupy Lokalnej KOD Kalisz
oraz Delegatów na Walny

Zjazd Regionu Wielkopolska.
Nowo wybrany Zarząd
wybrał spośród siebie

Przewodniczącego, dwóch
zastępców oraz Sekretarza.

  Wydatki - sala ?  

2016-
09-11

Piła. Pierwsze Wyborcze
Walne Zgromadzenie Grupy
Lokalnej Komitetu Obrony
Demokracji w Pile. Zebrani,

wybrali pięcioosobowy
zarząd Grupy Lokalnej

Komitetu Demokracji w Pile,
który po ukonstytuowaniu
się wybrał na stanowisko 
przewodniczącej - Izabele

Milewską. Pozostali
członkowie to Jolanta

Pędziwiatr, Regina
Masalska-Czadankiewicz, 
Adam Markowski i Andrzej

Kostrzewa. W tajnym
głosowaniu zebrani wybrali

delegatów na Walne
Regionalne Zebranie

Delegatów 
Regionu Wielkopolskiego.

   Wydatki ?  
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2016-
09-11

Ognisko wyborcze KOD w 
Puszczykowie

bez wpływów i
wydatków

   

2016-
09-14

zakup smyczy i holdera

Faktura (KS),
opis faktur,

faktura (KS)-
woda

-153.50
-41,32

 
Piotr 
Kunowski

2016-
09-14

Spotkanie z Lechem Wałęsą 
w Poznaniu, w sali nr 108 
World Trade Center przy ul. 
Bukowskiej 12.

Faktura (KS) za
hotel, 

faktura (KS) za
salę

-1600.00 zł
-1414.50 zł

  

2016-
09-14

KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO - WYBORY ODWOŁANE!!

2016-
09-15

Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

2016-
09-16

Akcja „Tramwaj Tolerancji” w Poznaniu

2016-
09-16

zakup 64 koszulek

Faktura (KS!!)
Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp

-1599.59 zł

"...uzgodnione z 
R. Szumełdą. Do 
zapłaty na konto
kontrahenta.", 
Dlaczego i na 
jakiej podstawie 
zapłacone z 
konta regionu 
Wlkp. dnia 5 
grudnia 2016?

 

2016-
09-22

Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

2016-
09-23

opłata za biuro -1345,01 zł 

 z konta regionu 
Wlkp pobrano 
1345.01 zł - 
czynsz i media

 

2016-
09-23

List P. Chabory o numerach kont dla regionów, wykaz kont (ZAŁĄCZNIK NR 3)

2016-
09-23

Początek permanentnej zbiórki publicznej "Wspólnie na rzecz Demokracji"
organizowanej przez Stowarzyszenie "Komitet Obrony Demokracji"
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2016-
09-23

Wydruk materiałów 
reklamowych

Faktura (KS) -332.10 zł  
Adrianna 
Machowiak

2016-
09-24

Manifestacja w Warszawie.
Sekcja Akcje 
organizatorem wyjazdu

korepondencja
faktura (KS) za

przejazd
potwierdzenie

wpłaty

-5900.00 zł
+5900.00 zł

  

2016-
09-24

Dzień NGO na Placu 
Wolności ze stoiskiem 
KOD-u

-450 zł   

2016-
09-29

Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

2016-
09-30

Grodzisk, Wykład prof. 
Jerzego Stępnia

Faktura (KS) -
plakaty

-61.50 zł
Jeszcze był hotel
ok. 200 zł 

wykład 
organizowany
przez GL 
Grodzisk: Ewa
Tomczak, 
Jarosław 
Czetowicz

2016-
09-30

Koniec ciągłej zbiórki publicznej "Dla Demokracji" organizowanej przez Komitet Społeczny
"Komitet Obrony Demokracji".

Instrukcja zbiórek - Piotr Chabora, wzór identyfikatora, wzór protokołu zbiórki, wzór listy
kwestujących

(ZAŁĄCZNIK NR 4)

2016-
10-01

KOD Cię dogoni - impreza rowerowa w Puszczykowie

2016-
10-02

Spotkanie z koordynatorami grup lokalnych, Cafe Minoga ul. Nowowiejskiego 8 

2016-
10-04

Przekazanie przez Z.Zawadę informacji od P. Chabory z 23 września 2016 o zakończeniu
działalności Komitetu Społecznego i o nowych numerach kont dla regionów

2016-
10-04

Przekazanie przez Z.Zawadę informacji od P. Chabory z 22 września 2016

2016-
10-06

Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,
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2016-
10-10

niezapłacone faktury Piła korespondencja   

Izabela 
Milewska,
Agnieszka 
Bizuga

2016-
10-10

Pikieta ZNP. Komitet Obrony Demokracji w ramach koalicji Nie dla Chaosu w Szkole
Nasza Służba Porządkowa oraz Służba Medyczna zabezpieczały pikietę.

2016-
10-12

W Restauracji 
"Pomarańczarnia" w 
Baranowie (ul. Biała 2) 
odbyło się spotkanie dla 
KODowców z okolic 
Przeźmierowa.
Organizatorem jest Tomasz
Wojciechowski.

bez wpływów i
wydatków

   

2016-
10-14

Spotkanie KODerek i KODerów z Winograd i Piątkowa odbędzie się tradycyjnie w "Świńskich
uszach", ul. Piekary 12A w Poznaniu.

2016-
10-13

Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

2016-
10-20

Pleszew. Akcja Pleszew 
gości Andrzeja Dudę. 
Proponujemy więc wyjazd 
o godzinie 13.00 z 
Poznania, spod Starego 
ZOO w Poznaniu.
Uprzejmie prosimy o 
zapisywanie się w 
poniższej ankiecie, abyśmy 
mogli zorganizować 
przejazd oraz wyliczyć jego
koszty.

    

2016-
10-20

Wykład LUD - przeniesiony na 27 października (sala opłacona wcześniej)

2016-
10-21

Spotkanie KODerów i 
KODerek z Ławicy. Miejsce:
Fart, ul.Wałbrzyska 6, przy 
kortach tenisowych.

bez wpływów i
wydatków

   

2016-
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10-22
Spotkanie towarzyskie KODerów. Magdalena Krystyna Motog organizuje spotkanie

towarzyskie dla KODowców 
W Forcie Va, na Piątkowie, w Poznaniu. 

2016-
10-22

KOD Wlkp. organizuje 
spotkanie autorskie z 
Krzysztofem Łozińskim.
Poznań  ul. Szyperska14

bez wpływów i
wydatków

   

2016-
10-23

Spotkanie w klubie Citizen.

Faktura (ST) -
wynajem sali

Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp

-1620 zł  

2016-
10-24

Ogólnopolski Strajk Kobiet 
II Runda - 24 października -
w Poznaniu. Manifestacja 
ponownie na pl. 
Mickiewicza,

faktura-
nagłośnienie
faktura (ST) -
poprawiona

Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp

-295.20 zł   

2016-
10-27

Wykład LUD, w biurowcu 
Delta, prof. Roman 
Wieruszewski "Po co nam 
społeczeństwo 
obywatelskie?".

faktura (ST) za
wynajem sali,

korespondencja
Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp

-553,50

nie było zbiórki,
zapłacone

14paz2016 z
konta regionu

Wlkp.

Joanna 
Darecka
Agnieszka 
Bizuga

2016-
10-28

Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

2016-
10-31

Komunikat ZG: Radomir Szumełda osobiście przejmuje koordynację regionu do czasu
przeprowadzenia wyborów w styczniu przyszłego roku. 

W ostatnią sobotę (30 października?) wygaszono pełnomocnictwo dla dotychczasowego
koordynatora regionu wielkopolskiego Pana Zbigniewa Zawady,

Wszystkie grupy lokalne, które zostały zarejestrowane zgodnie ze statutem, działają bez
zmian.

Wybory w grupach lokalnych będą przeprowadzane dopiero po ukonstytuowaniu się
zarządu regionu.

W najbliższych dniach powołamy grupę lokalną dla Poznania.

2016-
11-02

Zebranie "grupy doradczej": Joanna Darecka, Piotr Gąsiorowski, Marek Krajewski, Iwona
Twardowska
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2016-
11-02

opłata za biuro
Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp
-1658.68 zł 

 czynsz i media
(zapłacono 16 
grudnia)

 

2016-
11-07

?????
Faktura -
wydruk

plakatów
-283,33 zł  Inny nabywca!  

2016-
11-09

Spotkanie członków KOD w
Pile...

Faktura (ST) -
wynajem sali

-812,42 zł   

2016-
11-10

Wykład LUD w biurowcu 
Delta, prof. Waldemar 
Łazuga "Skąd moda na 
narodową prawicę?".

Faktura (ST) -
wynajem sali

Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp

-553,50 zł
+569,00 zł

zapłacone z 
konta regionu 
Wlkp.,

brak
dokumentów

zbiórki

 

2016-
11-10

Kolejna Kawiarenka, po 
wykładzie LUD w biurowcu
Delta

Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp

  -369,00 zł
 Zapłacono z 
konta regionu

 

2016-
11-10

Komunikat o liczbie członków w powiatach:                       
Chodzieski 3                                                      Czarnkowsko-Trzcianecki 5

Gnieźnieński 1
Gostyński 4                                                             Grodziski 16

Jarociński 4
Kaliski 58                                                                  Kolski 7

Koninski 15
Krotoszyński 1                                                    Kościański 3

Leszczyński 29
Międzychodzki 2                                                        Nowotomyski 3

Obornicki 3
Ostrowski 4                                                                Pliski 80

Pleszewski 11
Poznański 378                                                               Rawicki 2

Szamotulski 7
Średzki 3                                                                    Śremski 3

Wągrowiecki 3
Wolsztyński 1                                                               Wrzesiński 2

Złotowski 2
Brak danych 15                                                     Do wyjaśnienia 4

Razem 669

34



Data Zdarzenie Dokumenty winien/ma Uwagi Osoby

2016-
11-11

Wyjazd do Warszawy. 

Faktura (KS) za
przewóz osób

(P-ń -> W-wa ->
P-ń)

Rozliczenie
zbiórki

-5900 zł
+4680 zł

  

2016-
11-15

Komunikat ZG: wybory w Wielkopolsce 21 stycznia 2017

2016-
11-15

Spotkanie w Kaliszu… Faktura (KS) -
hotel

-172,05 zł   

2016-
11-17

Spotkanie z Bronisławem 
Komorowskim na terenie 
Międzynarodowych 
Targów Poznańskich

Faktura (ST) za
paliwo

Faktura (ST) za
najem sali

Bilet kolejowy
(Warszawa-

>Poznań)
Faktura (ST) -

wydruk
zaproszeń

Faktura (ST) -
paliwo

-200,58 zł

-1353.00 zł
-42,70 zł

-196,80 zł
-211,13 zł

Faktury nie 
opłacone z 
konta regionu 

 

2016-
11-17

W biurze KOD Wielkopolska, przy ul. Zamkowej 7A/2, dyżur pełnił Mateusz Kijowski.

2016-
11-19

Jedziemy na manifestację 
do Warszawy, Koszt 
wyjazdu nie znany. Grupa 
koderów była na 
manifestacji wraz z ZNP i 
płaciło za przejazd ZNP

Faktura (KS) za
paliwo 

-215,37 zł
 (Kalisz-
Warszawa?)

 

2016-
11-20

Komunikat Grupy Doradczej: Jarosław Czetowicz, Joanna Darecka, Piotr Gąsiorowski,
Leszek Konieczny, Marek Krajewski, Adriana Machowiak, Izabela Milewska oraz Iwona

Twardowska.
Wybory do władz regionu przygotuje 4-osobowa Komisja wyborcza, na której czele stoi

Agnieszka Bizuga. Pozostali członkowie to: Izabela Dudziak-Dorożko, Jarosław Idaś i
Adriana Machowiak.
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2016-
11-22

Wykład LUD, biurowiec
Delta, Marcin Bosacki "Jak

ocalić polską politykę
zagraniczną przed "dobrą

zmianą"?"

Faktura (ST) za
wynajem sali
Rozliczenie

zbiórki

-553,50 zł

+262,51 zł

 Opłacono z 
konta regionu 5 
grudnia 2016

 Joanna 
Darecka

2016-
11-25

w biurze KOD Wielkopolska, przy ul. Zamkowej 7A/2 spotkanie KODerów i KODerek z
Winograd, Piątkowa i Starego Miasta.

2016-
11-26

na pl. Mickiewicza w
Poznaniu, manifestacja
"Solidarni z kobietami" -
nie była to manifestacja

KODu

    

2016-
11-29

Pniewy, spotkanie z A.
Celińskim, które

współorganizuje KOD.
Restauracji "Zacisze", ul.

Św. Wawrzyńca 18 w
Pniewach

    

2016-
11-29

Protest przeciwko aresztowaniu Józefa Piniora, przed Prokuraturą Krajową ul. Młyńska 11A

2016-
11-30

jakiś wydruk
Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp
-88,56 zł 

 z konta regionu 
Wlkp. pobrano 
88.56 zł, tytuł: 
zwrot za FV 

 Piotr 
Głowacki

2016-
11-30

nagłośnienie 
Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp
-240,00 zł 

 z konta regionu 
Wlkp. pobrano 
-240.00 zł tytuł: 
faktura

 

2016-
11-30

opłata za prowadzenie 
konta

Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp
-9,99 zł 

 z konta regionu 
Wlkp. pobrano 
9.99 zł

 

2016-
12-01

Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,
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2016-
12-02

Spotkanie z Karolem 
Modzelewskim, MDK 
Konin

Rozliczenie
zbiórki

faktura (ST) -
wydruk

materiałów
Faktura (ST) za
wynajem sali 

Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp

+192,15 zł
-221.40 zł

-170 zł

 inne wydatki ?
Faktura za druk 
(10 plakatów A2
50 plakatów A3
200 ulotek) 
nie opłacona z 
konta regionu

 Adrianna 
Machowiak

Piotr
Głowacki 

2016-
12-03

Spotkanie rocznicowe w Tivoli

2016-
12-03

PIKOD w Przeźmierowie, w
Pasażu Przeźmierowo, przy
ul. Rynkowej 75c. 
Zaproszenie od Tomasza 
Wojciechowskiego, 
organizatora.

   

2016-
12-05

Wykład LUD, Krzysztof 
Podemski "Inwektywy 
polityczne a mowa 
nienawiści w polskim 
dyskursie publicznym",
Teatr 8 Dnia, ul. Ratajczaka
44, Poznań.

Faktura  (ST) 
– wynajem sali

-150,00 zł
+394,20 zł

brak 
dokumentów 
zbiórki,
faktura 
niezapłacona ? 

 

2016-
12-05

w Pile w sali Inwest-Park o 
godzinie 18.00 odbyło się 
spotkanie z Prezydentem 
Lechem Wałęsą z cyklu 
debat "Porozmawiajmy o 
Polsce".

Faktura (ST) za
bilet lotniczy

Wałęsy
-730,00 zł

Faktura nie 
opłacona z 
konta regionu 

 

2016-
12-05

zwrot wydatków dla 
Zbigniewa Zasady wg 
zestawienia

Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp
-521,13 zł 

 Pobrano z konta
regionu Wlkp. 
zakwalifikowano
jako: „zwrot 
kosztów 
podróży, 
ubezpieczenia, 
reprezentacja”

Zbigniew
Zawada 

2016- wpłata na „Centrum Wyciąg z konta -40,00 zł Z konta pobrano Magda
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12-05 Kultury”
regionu KOD-

Wlkp

5 grudnia ale 
data transakcji 
nieznana

Lehmann

2016-
12-05

Realizacja faktury  „26 
piano” ??

Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp
-189,00 zł

2016-
12-05

Zwrot za fakturę z 
Castoramy ??

Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp
-79,80 zł

Jolanta
Wesołowska

2016-
12-07

Spotkanie sąsiedzkie sympatyków i członków KOD z „naszego fyrtla” g.TARNOWO
PODGÓRNE, g.ROKIETNICA, g. KAŹMIERZ g. POZNAŃ ZACHÓD i innych okolic Przeźmierowa.

Pomarańczarnia, ul. Biała 2 62-081 Baranowo. Na spotkaniu zostaną poruszone tematy
związane z PIKODem, który odbył się 3.12 oraz planowaną manifestacją KOD 13 grudnia.

2016-
12-10

Spotkanie w Lesznie
Rozliczenie

zbiórki
+164,00 zł  

Adrianna
Machowiak

Mateusz
Kurek

Zbigniew
Sadowski

2016-
12-13

KOD organizuje poznańską 
część Strajku 
Obywatelskiego w 
Poznaniu - Plac 
Mickiewicza - przemarsz 
pod biuro PIS przy ul. Św. 
Marcin

Faktura (KS) za
przypinki

Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp
Rozliczenie

zbiórki

-959,40 zł

+12766,00 zł

Faktura za 
przypinki 
opłacona 3 
stycznia 2017 

Zdzisław
Kałek

Agnieszka
Bizuga
Marina

Kretkowska
Elżbieta

Marszałek 

2016-
12-13

Strajk Obywatelski w 
Koninie, Kaliszu, Pleszewie,
Lesznie

Rozliczenie
zbiórki w
Lesznie

+554,60 zł   

2016-
12-16

spontaniczna manifestacja 
pod UW w Poznaniu

bez wpływów i
wydatków

   

2016-
12-16

pikieta w Kaliszu
bez wpływów i

wydatków
   

2016-
12-16

Opłacenie faktury za prąd 
(ENEA)

Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp
-469,52 zł

2016- spontaniczna manifestacja
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12-17 pod UW w Poznaniu

2016-
12-17

manifestacja w Kaliszu
bez wpływów i

wydatków

2016-
12-17

na Rynku w Kościanie
stanął namiot

informacyjny KOD (PIKOD).

bez wpływów i
wydatków

2016-
12-17

członkowie GL
Puszczykowo spotykają się
na rynku przed biblioteką
by składać mieszkańcom

życzenia świąteczne, 
rozdawać konstytucje oraz

wręczać drobne słodkie
upominki.

bez wpływów i
wydatków

2016-
12-20

WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ,
DEMOKRACJA -

manifestacja z udziałem
Józefa Piniora w Poznaniu,

Plac A.Mickiewicza

Dwie faktury
(ST) za przypinki

Rozliczenie
zbiórki

Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp

-1937,25 zł
-1906,50 zł

+14082,80 zł

+ 15,92 euro,
nierozliczone

Magdalena
Kasprzyk
Martyna

Fiuczyńska
Jarosław Idaś

2016-
12-21

Wigilia KODowa w biurze przy ul. Zamkowej 7A/2 w Poznaniu.

2016-
12-30

Wyjazd do Warszawy
-wsparcie protestu pod

Sejmem!

Faktura (ST) za
przewóz osób

-300,00 zł

Komentarz:
„szukamy

sponsora, nie
wysłane do

centrali”

2017-
01-03

Zwrot za faktury poczty
Polskiej

Wyciąg z konta
regionu KOD-

Wlkp
-518,00 zł

Agnieszka
Bizuga

2017-
01-05

Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK

2017-
01-09

Zakup znaczków
pocztowych

Faktura (ST) -100,80 zł

2017-
01-10

Faktury za baner dla
A.Wolińskiej i druk

Faktura (ST) za
baner dla A.

-123,00 zł
-276,75 zł
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materiałów na 13 i 20
grudnia 2016

Wolińskiej
Faktura (ST) za

druk

2017-
01-11

KOD Wielkopolska
organizuje wyjazd do

Warszawy pod Sejm w
środę, 11 stycznia 2017 r.

bez wpływów i
wydatków

2017-
01-11

Pikieta KOD pod UW

2017-
01-12

Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

2017-
01-17

wykład LUD, prof. Anna
Wolff-Powęska "Rewolucja
konserwatywna w Polsce

po 1989 r.: idee, wizje,
mity".

Faktura (ST) za
wynajem sali
Rozliczenie

zbiórki

-553,50 zł

+579,00 zł

Zdzisław
Kałek

Joanna
Darecka
Grażyna

Kretkowska

2017-
01-18

Konin, spotkanie z
udziałem Lecha Wałęsy

2017-
01-18

Zaczarowany Las, ul. Szamotulska 14, 62-090 Kobylniki, Spotkanie sąsiedzkie sympatyków i
członków KOD 

z „naszego fyrtla” g.TARNOWO PODGÓRNE, g.ROKIETNICA, g. KAŹMIERZ g. POZNAŃ ZACHÓD
i innych okolic Przeźmierowa.

2017-
01-14

Manifestacja NIE NIE NIE
przeciwko reformie

edukacji - Plac Wolności.
Po manifie, w Cafe Pod

Minogą, przy ul.
Nowowiejskiego 8,

spotkanie z kandydatami
do władz regionu.

bez wpływów i
wydatków

   

2017-
01-19

Kolejna Kawiarenka, Poznań, EMPiK,

2017- Walne zebranie członków Dwie faktury -497,60 zł  Wadliwy adres  Bogusława 
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01-21
Stowarzyszenia KOD region
Wielkopolska

(ST)  za znaczki
pocztowe

Faktura (ST)-
zakup papieru

Rozliczenie
zbiórki

-8,49 zł

- 131,89 zł
+2036.26 zł

(Zamkowa, P-ń) 
na fakturach za 
znaczki

Sałata
Iwona 
Twardowska
Marcin 
Nadstawski
Agnieszka 
Bizuga
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12 . Rekomendacje

▪ Zarząd Regionu powinien zwiększyć merytoryczną pomoc dla organizatorów wydarzeń

KOD oraz nadzór nad ich realizacją i rozliczeniem zgodnym z ustalonymi procedurami

▪ Należy  wykazać  większą  dbałość  i  skrupulatność  stosując  się  do  zapisów  Statutu

stowarzyszenia i procedur wewnętrznych. W tym celu konieczne jest upublicznienie w

statutowych kanałach informacji a więc również na stronie www Oddziału Regionalnego

wszystkich  obowiązujących  regulaminów  i  instrukcji  wewnętrznych  i  ich  stała

aktualizacja.

▪ W szczególności konieczne jest opracowanie procedur związanych z realizacją imprez i

towarzyszących  im  zbiórek  publicznych,  taki  dokument  powinien  być  opublikowany

przynajmniej na stronie internetowej oddziału regionalnego aby każdy zaangażowany w

organizację imprez mógł się z nimi zapoznać i je przestrzegać. Informacje takie muszą

zawierać konkretne praktyczne procedury, wzory dokumentów oraz nazwiska i adresy

kontaktowe osób odpowiedzialnych za  przyjmowanie  i  weryfikację  dokumentów i  za

podejmowanie decyzji w zakresie tu omawianym.

▪ Niezbędne  jest  wdrożenie  i  przestrzeganie  procedur  związanych  z  obiegiem

dokumentów, w tym również w zakresie przyjmowania i obiegu korespondencji, także

elektronicznej.  Dokumenty opisujące te  procedury powinny być  dostępne na stronie

internetowej Oddziału Regionalnego.

▪ Wyposażenie  pełnomocnika  Zarządu  do  spraw  członkowskich  w  uprawnienia

obejmujące  również  możliwość  indywidualnej  weryfikacji  płatności  składek

członkowskich przez członków z regionu. 

▪ Niezbędne  jest  wprowadzenie  procedury  polegającej  na  archiwizacji  dokumentów

(kopii) dotyczących Regionu Wielkopolskiego. Mimo braku osobowości prawnej Region

powinien  mieć  możliwość  kontrolowania stanu  finansów  regionalnych.  Wymaga  to

uprawnienia do dostępu do informacji o wpływających składkach i darowiznach.

▪ Konieczne jest przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji majątku będącego w dyspozycji

stowarzyszenia w cały regionie. Stosowny spis z natury został  dotąd przeprowadzony

jedynie w biurze oddziału regionalnego KOD na Zamkowej.  Po wykonaniu tego spisu

należy  dla  każdej  pozycji  ustalić  właściciela  i  tytuł  prawny  do  dysponowana  danym

składnikiem przez stowarzyszenie KOD.
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Załączniki

Załącznik nr 1
Komunikat Komitetu Społecznego o zasadach zbierania pieniędzy na KOD

Informacja Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji”
25 stycznia 2016 r.
Podstawy działalności Komitetu Społecznego:
Komitet  Społeczny  “Komitet  Obrony  Demokracji”  powstał  w  grudniu  2015  r.  z  inicjatywy  Regionu
Mazowsze Komitetu Obrony Demokracji  w celu umożliwienia przeprowadzenia zbiórki publicznej na
pokrycie kosztów związanych z organizacją działań KOD. Komitet Społeczny działa na podstawie Ustawy
z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 498). Numer
zbiórki: 2015/4807/KS. 10 grudnia 2015 r. Komitet otworzył rachunek bankowy, na którym gromadzone
są środki z prowadzonych zbiórek. Na podstawie ustaleń z Komitetem Założycielskim i Zarządem KOD,
Komitet Społeczny zyskał  charakter ogólnopolski,  w celu umożliwienia finansowania działań KOD w
Regionach. W skład Komitetu Społecznego wchodzą obecnie przedstawiciele Komitetu Założycielskiego,
Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej  oraz  Sekcji  Prawników  w  Regionie  Mazowsze.  Złożony  został  wniosek
aktualizujący skład Komitetu oraz okres przeprowadzania zbiórki do dn. 30 września 2016 r. (dane są w
trakcie  aktualizacji  w  MSWiA).  Scentralizowanie  procesu  zbiórki  publicznej  gwarantuje  możliwość
nadzoru  nad  finansami  oraz  stwierdzania  autentyczności  i  wiarygodności  prowadzonych  zbiórek.
Komitet Społeczny nawiązał także współpracę z dwoma osobami posiadającymi kwalifikacje
księgowych do współpracy w zakresie sprawozdawczości zbiórki.
Zbiórka przez internet:

Dotychczas podstawowa forma zbierania środków, prowadzona jest przez internet pod adresem: 
https://zrzutka.pl/walczymy-w-obronie-demokracji-w-polsce-j2y5ef
Jest to jedyna oficjalna, zatwierdzona przez obecne Władze KOD zbiórka prowadzona przez internet. Ze
środków uzyskanych tą drogą Komitet Społeczny finansuje przedsięwzięcia w poszczególnych regionach
oraz  działania  centralne  KOD,  po  akceptacji  Zarządu  Głównego  KOD.  Podwójne  zabezpieczenie  w
postaci  odpowiedzialności  członków  Komitetu  i  konieczności  uzyskania  akceptacji  Zarządu  KOD
gwarantuje prawidłowe wydatkowanie środków. Obecny termin zakończenia zbiórki internetowej to 29
lutego 2016 r. Stan zbiórki na dzień 24 stycznia 2016 r. wynosi 192 230 zł. Część z tych środków została
już  wydatkowana na koszty organizacji  działań. Okresowe sprawozdanie z wydatkowanych środków
zostanie przedstawione do końca lutego br.

Wpłaty na rachunek bankowy: Komitet uruchomił możliwość wpłat darowizn na rachunek bankowy
Komitetu.  Do  czasu  ustalenia  szczegółowych  zasad  finansowania  KOD,  Komitet  przyjmuje  wpłaty
wyłącznie od osób prywatnych .  Zasady wydatkowania środków pochodzących z wpłat na konto są
takie same jak dla wpłat przez internet, pozostają w dyspozycji Komitetu Społecznego i Zarządu.

Numer rachunku:
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Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji”
28 1090 1043 0000 0001 3178 4256
opis przelewu: darowizna na Komitet Obrony Demokracji

Zbiórka do puszek:
Z rekomendacji Zarządu, Komitet Społeczny opracował procedury umożliwiające zbiórkę środków do
puszek podczas manifestacji, wydarzeń organizowanych przez Regiony KOD.
Środki pochodzące ze zbiórek do puszek mają na celu sfinansowanie działań ściśle mieszczących się we
wskazanym celu zbiórki:  “związane z  upowszechnianiem i  ochroną wolności  i  praw człowieka oraz
swobód  obywatelskich,  a  także  działań  wspomagających  rozwój  demokracji”  i  na  podstawie
szczegółowych  procedur  opracowanych  przez  Komitet  Społeczny,  a  realizowanych  przez  struktury
regionalne  KOD.  Według  tych  procedur,  środki  ze  zbiórek  do puszki  trafiają  na  rachunek  bankowy
Komitetu  Społecznego,  a  ich  dysponentem  będą  regiony,  które  pozyskały  te  środki.  W  związku  z
koniecznością  sprawdzenia  procedur  oraz uzgodnieniami  kadrowymi  dotyczącymi  obsługi  formalnej
zbiórek do puszki, na podstawie decyzji Zarządu dotychczas zorganizowane zostały zbiórki w Gdańsku,
Szczecinie i Warszawie. W najbliższym czasie, na podstawie oceny funkcjonowania procedur, Komitet w
porozumieniu z Zarządem podejmie decyzję o udostępnieniu możliwości zbierania środków do puszek
w pozostałych regionach. Sprawozdanie okresowe z realizacji zbiórki do puszek zostanie przedstawione
do  końca  lutego  br.  Komitet  Społeczny  nie  prowadzi  żadnych  działań  związanych  ze  sprzedażą .
Dopuszczamy  możliwość  podziękowania  za  pieniądze  wrzucane  do  puszek  np.  w formie  znaczków,
przypinek  KOD,  darczyńcy  powinni  być  w  zrozumiały  sposób  informowani  o  tym  że  taka  forma
podziękowania w żaden sposób nie jest uzależniona od kwoty wparcia.
Korzystając  z  okazji  informujemy,  że  autoryzowane  przez  Komitet  Społeczny  zbiórki  mogą  być
przeprowadzane wyłącznie do zamkniętych puszek przez osoby posiadające imienne identyfikatory. W
przypadku wszelkich wątpliwości co do legalności zbiórki należy kontaktować się w pierwszej kolejności
z Organizatorem wydarzenia, w dalszej z Komitetem Społecznym, zarówno Organizator jak i Komitet
posiada rejestr wszystkich osób
upoważnionych do przeprowadzania zbiórki.

Informowanie o finansach KOD:
W trosce o przejrzystość działań związanych z finansowaniem KOD, Komitet Społeczny będzie regularne
publikował informacje na stronie http://komitetobronydemokracji.pl ,  w tym odpowiadał na pytania
dotyczące finansowania KOD pozostające w kompetencjach Komitetu. W związku z powyższym Komitet
zwraca się z  uprzejmą prośbą o udostępnianie osobom zainteresowanym informacji  publikowanych
przez Komitet oraz  ograniczenie nieautoryzowanych wypowiedzi na temat finansów KOD . Publikację
kolejnej informacji przewidujemy na pierwsze dni lutego. Kontakt z Komitetem Społecznym możliwy
jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: komitet.spoleczny.kod@gmail.com.

Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji”
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Załącznik nr 2
Komunikat Zbigniew Zawady - upoważnienia dla koordynatorów podregionów

Sobota, 2 Kwietnia 2016 
Niżej wymienionych upoważniam do akceptowania wydatków i podpisywania faktur w moim
imieniu, dotyczących województwa WIELKOPOLSKIEGO:
1. Agnieszka Bizuga - skarbnik
Podregiony:
2. Izabela Milewska - Koordynator podregionu Piła
3. Maciej Ptaszyński - Koordynator podregionu Leszno
4. Jarosław Komorniczak - Koordynator podregionu Wielkopolska-Południe
5. Karina Akseńczuk - Koordynator podregionu Konin
W związku z moim pobytem poza granicami kraju w terminie 5-29. kwietnia br., funkcję
Koordynatora KOD_Wielkopolskie pełnił będzie Krzysztof GALBAS.
Ewentualne pieczątki proszę przesłać na adres Agnieszki Bizugi. Ponadto upoważniam Lucynę
RELEWICZ (sekcja Prawo) do reprezentowania mnie w procesie pozyskania lokalu na siedzibę
regionu.
Zbigniew Zawada
Koordynator KOD_Wielkopolskie
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Załącznik nr 3
List P. Chabory o numerach kont dla regionów, wykaz kont

Od: Piotr Chabora
Wysłane: 23 września 2016 11:52
Do: Koordynatorzy
Temat: subkonta regionów
Szanowni,
W związku ze stopniowym wygaszaniem działalności Komitety Społecznego KOD, raz jeszcze przekazuję 
listę subkont przeznaczonych do zbierania darowizn wraz z prośbą o ich promocję na Waszych ulotkach,
stronach itp. Jednocześnie proszę o zaprzestanie promowania wpłat na konto Komitetu Społecznego. 
W pliku wykaz kont poszczególnych regionów.
Pozdrawiam
Piotr Chabora
Komitet Obrony Demokracji, www. ruchkod.pl 
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Załącznik nr 4
P.Chabora: Instrukcja zbiórek, wzór identyfikatora, wzór protokołu zbiórki, wzór listy kwestujących

Instrukcja przeprowadzenia zbiórki publicznej
Komitetu Obrony Demokracji
1.
Zbiórka publiczna prowadzona jest do skarbon/ puszek. Skarbony/puszki muszą być zabezpieczone w
sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że nie były otwierane pomiędzy ich zamknięciem a
komisyjnym otwarciem. Do skarbon/puszek środki mogą być wpłacane wyłącznie dobrowolnie, wpłaty
nie mogą zastępować obowiązkowych opłat za udział/wstęp/sprzedaż itd. Umożliwia się symboliczne
podziękowanie w zamian za dokonaną wpłatę np. w postaci znaczków, naklejek.
2.
Koordynatorzy regionalni  wskazują osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zbiorki  publicznej  na
terenie  regionu.  Informacja  w formie  maila  na  adres:  zbiorka.publiczna@ruchkod.pl  musi  zawierać
przynajmniej Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail osoby odpowiedzialnej, musi zostać
przesłania najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zbiórki.
3.
Osoby  odpowiedzialne  za  przeprowadzenie  zbiórki  publicznej  w  regionie  prowadzą  rejestr  osób
kwestujących według wzoru „Lista osób kwestujących” - załącznik (1) do instrukcji. Nie później niż dzień
przed zbiórką osoba odpowiedzialna za zbiórkę w regionie przesyła listę osób zawierającą imiona i
nazwiska  kwestujących  w  formie  maila  na  adres:  zbiorka.publiczna@ruchkod.pl.  Rejestr  osób
kwestujących według wzoru „Lista osób kwestujących” - załącznik (1) do instrukcji przekazywany jest w
formie  czytelnego  skanu  przez  Osoby  odpowiedzialnej  za  przeprowadzenie  zbiórki  publicznej  w
regionie w formie maila na adres: zbiorka.publiczna@ruchkod.pl najpóźniej w kolejnym dniu roboczym
następującym po dniu przeprowadzenia zbiórki.
6.
Każda z osób prowadzących kwestę/zbiórkę do puszek/skarbon musi w widocznym miejscu posiadać
identyfikator zawierający: logotyp KOD, imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zbiórkę oraz oraz w
szczególności  informacje  o  nazwie,  celu  zbiórki  publicznej  i  jej  organizatorze  oraz  numer  zbiórki
publicznej. Wzór identyfikatora jest załącznikiem (2) do instrukcji.
7.
Po zakończeniu kwesty/zbiórki sporządzany jest protokół przeliczenia zebranych środków przez komisję
składającą się z minimum 3 osób. Wzór protokołu jest załącznikiem (3) do instrukcji.
Najpóźniej w kolejnym dniu roboczym zebrane środki należy wpłacić na rachunek bankowy o numerze :
67 1950 0001 2006 7267 0847 0021
Komitet Obrony Demokracji
Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
w tytule należy podać : zbiórka w Nazwa Miejscowości protokół z dnia (data sporządzenia protokołu).
Najpóźniej  w  kolejnym  dniu  roboczym  następującym  po  dniu  sporządzenia  protokół  (skan)
przekazywany  jest  w  formie  maila  na  adres:  zbiorka.publiczna@ruchkod.pl.  Wszystkie  oryginały
dokumentacji związanej ze zbiórką należy wysłać na adres
Komitet Obrony Demokracji
skrytka pocztowa nr 27
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FUP Warszawa 78
02-792 Warszawa
wraz  z  najbliższą  korespondencją,  najpóźniej  do  5  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu
przeprowadzenia zbiórki.
Piotr Chabora
Skarbnik
Komitet Obrony Demokracji
30 wrzesień 2016 r.

W osobnych plikach:
(1) Lista osób kwestujących
(2) Wzór identyfikatora
(3) Wzór protokołu
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30.09.2016
(3) Wzór protokołu

Protokół z otwarcia puszek kwestarskich w ramach zbiórki publicznej
przeprowadzonej dnia …..... w …............
Komisja w składzie:
1.
2.
3.
W dniu …............. po przeprowadzeniu zbiórki publicznej stwierdza, co następuje:
1. W wyniku przeliczenia środków pieniężnych zebranych do ………….. (wskazać liczbę puszek)
puszek otrzymano kwotę : …............... zł (słownie:…... złotych).
Podpisy:
1.
…...................................................
2.
…...................................................
3.
…..................................................
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