
PROTOKÓŁ 
XXV Posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska 

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość  
(Google Hangouts - wideokonferencja) 

 
16 kwietnia 2018 r., godzina 21:10 

 
Lista obecności: 

Tomasz Adamiec   

Grzegorz Borys (protokolant) 

Zdzisław Kałek (dołączył o godzinie 21:18) 

Adriana Machowiak  

Sławomir Majdański (przewodniczący posiedzenia) 

 
Regionalna Komisja Rewizyjna:  

Piotr A. Dybczyński 

 
Porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z XXIV posiedzenia Zarządu Regionu z dnia 16 marca 2018 r. 
2. Protokół z posiedzenia z dnia 24 lutego 2018 r. 
3. Relacja ze spotkanie z Zarządem Głównym oraz na temat OKW – Adriana 

Machowiak i Sławomir Majdański 
4. Relacja Sławomira Majdańskiego i Zdzisława Kałka ze spotkania z Adamem 

Kasprzakiem i Rafałem Grupińskim z Platformy Obywatelskiej 
 

5. Marsz Europejski 12 maja 2018 w Warszawie 

6. Organizacja spotkania z prof. Rzeplińskim w Poznaniu 

7. Uzupełnienie delegata na liście delegatów regionu 

8. Organizacja Walnego Zebrania Członków i Członkiń Stowarzyszenia zwołanego na 
wniosek Regionalnej Komisji Rewizyjnej 

9. Komunikat dotyczący otwartego zebrania ZR w biurze regionu w dniu 21 kwietnia 

 
Ad. 1. Przyjęcie protokołu z XXIV posiedzenia Zarządu Regionu z dnia 16 
marca  2018 r.  

[Uchwała nr 1]  

Głosowanie nad przyjęciem protokołu wraz z uchwałami z XXIV posiedzenia Zarządu 
Regionu KOD Wielkopolska: 

 
Za: 4 (Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Adriana Machowiak, Sławomir Majdański) 
Przeciw: 0  
Wstrzymało się: 0 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

 



Ad. 2. Protokół z posiedzenia z dnia 24 lutego 2018 r. 

W związku z brakiem protokołu z dnia 24 lutego 2018 r. Sławomir Majdański 
zaproponował podjęcie próby jego odtworzenia przez obecnych na nim osób. Wersja 
robocza zostanie udostępniona członkom i członkiniom Stowarzyszenia w zamkniętej 
grupie KOD Wlkp Region, by mogli go uzupełnić. Propozycja spotkała się z akceptacją 
obecnych na zebraniu. 

 
Ad. 3. Relacja ze spotkanie z Zarządem Głównym oraz na temat OKW – 
Adriana Machowiak i Sławomir Majdański 

Z uwagi na planowane posiedzenie otwarte w dniu 21 kwietnia 2018 r., punkt ten zostaje 
przeniesiony na to posiedzenie. 

 
Ad. 4. Relacja Sławomira Majdańskiego i Zdzisława Kałka ze spotkania z 
Adamem Kasprzakiem i Rafałem Grupińskim z Platformy Obywatelskiej 

Platforma Obywatelska będzie wspierać działania KOD w związku z Obywatelską Kontrolą 
Wyborów w zakresie szkoleń i wsparcia merytorycznego. 

Podjęta także została próba większego zaangażowania PO we wspólne działania na terenie 
Wielkopolski. Takich, jak praca przy wspólnej deklaracji obywatelskiej środowisk 
opozycyjnych z regionu jak i współorganizacja wydarzeń. Otrzymaliśmy od PO deklarację, 
iż włączą się bardziej w te projekty. 

Sławomir Majdański poprosi Marikę Jęczmionkę o podjęcie próby zaangażowania byłych 
komisarzy wyborczych. 

 
Przy okazji omówiono temat planowanego na dzień 28 kwietnia marszu gwiaździstego          
w Poznaniu. 
 

W dniu 28 kwietnia 2018 r. odbędzie się marsz gwiaździsty w Poznaniu. Zaangażowanych 
w niego będzie kilka organizacji, które spotkają się na pl. Wolności wyruszając z różnych 
punktów miasta. Opiekunem projektu jest Paweł Norbert Strzelecki. 

 
Ad. 5. Marsz Europejski w Warszawie 

 
12 maja 2018 r. odbędzie się w Warszawie Marsz Europejski, który rozpocznie się po 
Paradzie Schumana na Krakowskim Przedmieściu. Ponieważ w tym dniu Zarząd planował 
organizację Walnego, członkowie Zarządu zwrócili się do Przewodniczącego Regionalnej 
Komisji Rewizyjnej, obecnego na posiedzeniu Piotra Dybczyńskiego, o rozważenie zmiany 
możliwej daty Walnego na dzień 19 maja 2018 r. 

Z uwagi na Paradę Schumana, która jest wydarzeniem “no logo”, zorganizujemy wyjazd dla 
chętnych wcześniej, by wziąć w niej udział. 

 
Ad. 6. Organizacja spotkania z prof. Andrzejem Rzeplińskim w Poznaniu 

 
Zarząd omówił stan przygotowań do spotkania oraz szczegóły techniczne. Sławomir 
Majdański plan tego dnia: 

13.20 prof. Wraz z małżonką przyjeżdżają do Poznania; 

15.00 obiad gości w towarzystwie organizatorów wydarzenia; 

17.00 wywiad profesora w lokalnej telewizji WTK; 



19.00 wykład profesora na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM; 

Po wykładzie goście mają już zaplanowany czas przez siebie; 

20 kwietnia o godz. 7.40 goście wracają pociągiem do warszawy; 

 

Ad. 7. Uzupełnienie delegata na liście delegatów regionu 

W związku z rezygnacją z objęcia funkcji delegata regionu KOD Wlkp przez Grzegorza 
Borysa, automatycznie funkcję tę obejmuje Adriana Machowiak, która podczas Walnego w 
Regionie w dnu 21 stycznia 2017 roku otrzymała taką samą liczbę głosów. 

Odpowiednia uchwała zostanie przez Zarząd Regionu podjęta na najbliższym zebraniu ZR. 

 

 
Ad. 8. Organizacja Walnego Zebrania Członków i Członkiń Stowarzyszenia 
zwołanego na wniosek Regionalnej Komisji Rewizyjnej 

 
Sławomir Majdański zaapelował o zaangażowanie wszystkich Członków i Członkiń Zarządu 
w organizację Walnego. Grzegorz Borys zwrócił uwagę, że Zarząd powinien uzupełnić skład 
Zarządu w związku z rezygnacją dwóch Członkiń Zarządu. Tomasz Adamiec uznał, że 
rezygnacja nie została dokonana skutecznie, gdyż Zarząd nie otrzymał rezygnacji od Izabeli 
Milewskiej oraz Izabeli Dudziak-Dorożko na piśmie, a oświadczenia złożone w grupie 
roboczej Zarządu są niewystarczające. Zarząd uznał w dyskusji, że nie powinno to nastąpić 
przed Walnym Zebraniem Członków. 

Grzegorz Borys zwrócił uwagę, że tylko Zarząd może dokonać kooptacji nowych zgodnie z 
postanowieniami Statutu: 

§ 24. 1. W trakcie kadencji, w miejsce ustępujących członków władz krajowych i 
terenowych każdy organ władz Stowarzyszenia ma prawo uzupełnić swój skład o 
dowolne osoby pod warunkiem, że są one członkami Stowarzyszenia. 
Uzupełnienie członków organu w powyższym trybie jest dopuszczalne, jeśli nie 
przekracza 1/3 składu tego organu. Kadencja członków organu, którzy zostali 
powołani w jego skład w powyższy sposób, kończy się wraz z upływem kadencji 
całego organu.   

Tym samym możliwe jest poddanie pod dyskusję kwestii kogo Członkowie i Członkinie 
Stowarzyszenia widzieliby w Zarządzie, ale formalną uchwałę w tej kwestii może podjąć 
tylko Zarząd. 

Pozostali Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu oraz Piotr Dybczyński odrzucili to 
stanowisko uznając, że Walne ma prawo do uzupełnienia składu Zarządu. 

Grzegorz Borys poprosił Sławomira Majdańskiego o dalsze protokołowanie i opuścił 
posiedzenie. 

 

Ad. 9. Otwarte spotkanie Zarządu Regionu w dniu 21 kwietnia 2018r. 

Na spotkanie to przez Zarząd Regionu na godz. 15.00 została zaproszona Regionalna 
Komisja Rewizyjna. Sławomir Majdański podczas zebrania złożył zaproszenie dla całej 
komisji na ręce obecnego na zebraniu Zarządu Regionu jej przewodniczącego – Piotra 
Dybczyńskiego. 

Od godz. 16.00 rozpocznie się część otwarta dla członków KOD Wlkp. 

Planowana godzina zamknięcia zebrania to godz. 19.00. 



Postanowiono, że komunikat do członków zostanie przez Zarząd opublikowany na stronie 
FB KOD_Wlkp oraz rozesłany mailem do grupy spoza FB w dniu 17 kwietnia 2018r. 

Zebranie zakończyło się o godz. 22.51 

 

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

Uchwała numer ZRWLKP/2018/04/16/01   

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska  

z dnia 16 kwietnia 2018 r. 

 
Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje protokół wraz załącznikami                      z 
XXIV posiedzenia Zarządu Regionu z dnia 16 marca 2018 r.  

 
Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:  

Sławomir Majdański 
Tomasz Adamiec  
Grzegorz Borys 
Adriana Machowiak  
 
 

 


