
Protokół z 13 posiedzenia
Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału 

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

z dnia 27 marca 2018 r.

(protokół wraz z załącznikami zatwierdzony droga elektroniczną)

Obecni:

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

Zaproszony był (na jego prośbę) przewodniczący Zarządu Regionalnego, ale 
nie mógł uczestniczyć. RKR konsultowała się w trakcie posiedzenia 
telefonicznie z Adrianą Machowiak, członkiem ZR.

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

Przewodniczący RKR przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Dyskusja na temat Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Regionu 
Wielkopolska a w szczególności odpowiedź na apel ZR o opóźnienie walnego.

2. Lista „spraw niezałatwionych”
3. Inne sprawy bieżące.

Przebieg obrad:

1. AD.1.  Przewodniczący przypomniał treść apelu ZR: „Zarząd Regionu KOD 
WIELKOPOLSKA zwraca się do Regionalnej Komisji Rewizyjnej z apelem, aby 
planowany wniosek Komisji do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego zjazdu członków
regionu KOD WIELKOPOLSKA został złożony nie wcześniej niż w dniu 01 maja 
2018r.” Po dyskusji RKR uznała, że w poczuciu odpowiedzialności za prawidłowe 
funkcjonowanie KOD w Wielkopolsce, w tym za przestrzeganie postanowień statutu, 
RKR czuje się zmuszona opieszałością ZR do opóźnienia zapowiadanego wniosku o 
zwołanie Nadzwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków KOD w 
Wielkopolsce. Swoją dezaprobatę i decyzję w sprawie nowego terminu RKR podjęła 
w formie uchwały Nr.3/2018.

2. Na prośbę przewodniczącego ZR RKR przyjęła po dyskusji dokument zatytułowany 
„Lista niezałatwionych wniosków RKR”. Dokument ten stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu i razem z nim zostanie niezwłocznie przekazany zarządowi 
regionalnemu.

Na tym posiedzenie zakończono

/ Dorota Motylińska/

/ Piotr A. Dybczyński/



Uchwała 3/2018

z dnia 27 marca 2018 Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego 
Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji 

W uchwale RKR nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 zobowiązaliśmy się do wystąpienia w 
marcu 2018 do ZR z żądaniem zwołania  Nadzwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania 
Członków KOD-Wielkopolska. Uchwała ta została podjęta z takim wyprzedzeniem w 
przekonaniu, że pozwoli to zarządowi regionalnemu na spokojne i racjonalne przygotowanie 
Walnego, które powinno odbyć się do 21 kwietnia.

Z ubolewaniem musimy stwierdzić, że ZR zignorował przekazaną mu niezwłocznie uchwałę 
RKR nr 1/2018 i praktycznie do dnia dzisiejszego nie podjął żadnych przygotowań. W 
zamian, ZR wystąpił w dniu 22 marca 2018 z apelem o opóźnienie Nadzwyczajnego 
Walnego o co najmniej miesiąc. Opieszałość ZR w podjęciu działań niezbędnych do 
zwołania Walnego jest zupełnie nieuzasadniona i dla nas niezrozumiała, jest przejawem 
lekceważenia dobrej woli RKR, która zamiast wystąpić w styczniu z żądaniem zwołania 
Walnego dała zarządowi regionalnemu trzy miesiące na jego przygotowanie.

W zaistniałej sytuacji, w poczuciu obowiązku dbania o przestrzeganie zasad statutowych 
czujemy się zmuszeni do opóźnienia złożenia naszego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego w naszym regionie. Uważamy jednak, że pojawiające się propozycje 
przeprowadzenia walnego pod koniec maja są nie do przyjęcia.

RKR podejmuje zatem i ogłasza decyzję, że na podstawie §45, ustęp 5, Statutu 
Stowarzyszenia KOD wystąpi do ZR z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Regionalnego
Walnego Zebrania Członków KOD-Wielkopolska w dniu 23 kwietnia 2018 co oznacza, że 
Nadzwyczajne Walne musi odbyć się nie później niż 13 maja 2018. Pozostające od dziś 
półtora miesiąca jest naszym zdaniem czasem całkowicie wystarczającym na podjęcie 
stosownych działań. Oczekujemy, że ponowne okazanie dobrej woli i chęci współpracy RKR 
z Zarządem Regionu zostanie docenione a z dotychczasowej opieszałości ZR zostaną 
wyciągnięte wnioski.

W ramach tej proponowanej współpracy oczekujemy wspólnego posiedzenia ZR i RKR 
przed dniem 25 kwietnia tak by najpóźniej 27 kwietnia można było rozesłać członkom 
uzgodniony przez ZR i RKR proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego.

Załącznik do protokołu: Lista niezałatwionych wniosków RKR:

1. O uchwalenie procedury obiegu dokumentów, w tym elektronicznych

2. O uzupełnienie przeprowadzonej inwentaryzacji majątku w biurze o informacje o 
pochodzeniu jego składników lub ustalenie praw własności lub użytkowania

3. O uporządkowanie i ograniczenie dostępu do kluczy do biura, w szczególności do 
jego części, w której przechowywane są dokumenty

4. O formalne załatwienie sprawy gospodarowania odpadami w biurze na Zamkowej

5. O realizację uchwał Regionalnego Walnego Zebrania Członków, w szczególności 
uchwał: 13, 15, 17 i 18.


