Protokół z XXVI zebrania Zarządu Regionu w dniu 21 kwietnia 2018r.
Zebranie odbywa się w biurze regionu KOD Wlkp. przy ul. Zamkowej 7a w
Poznaniu.
Obecni członkowie Zarządu Regionu:
Sławomir Majdański – przewodniczący zebrania i protokolant
Adriana Machowiak
Tomek Adamiec
Zdzisław Kałek
Zaproszeni goście:
Regionalna Komisja Rewizyjna w składzie:
Piotr Dybczyński
Dorota Motylińska
Krzysztof Janczewski
Obecni członkowie:
Elżbieta Marszałek
Joanna Darecka
Marika Jęczmionka - OKW
Agenda Zebrania.
1. Omówienie tematu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Regionu Wielkopolskiego.
2. Przyjęcie protokołu z 26 zebrania ZR
3. PIKOD ZR w Poznaniu
4. Reprezentowanie stanowisk ZR przez członków ZR na zewnątrz
5. Status KOD WLKP jako współorganizującego lub wspierającego wydarzenia zewnętrzne lub
wspólne
6. OKW – bieżąca sytuacja w regionie – relacja Mariki Jęczmionki.
7. Zespół ds. zmian w Statucie.
8. Temat mikrograntu, który można otrzymać z UM Poznań.
9. Relacja Adriany, Mariki oraz Sławka ze zjazdu w Warszawie.

Ad. 1. Omówienie tematu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Regionu
Wielkopolskiego.

Omówienie terminu złożenia wniosku przez RKR o zwołanie Walnego.
Nastąpi to wg deklaracji RKR w dniu 30 kwietnia.
Planowany termin Walnego to 19 maja 2018.
W dniu 24 kwietnia wysłany zostanie komunikat do członków KOD Wlkp z informacją o planowanym
walnym oraz informacją dotyczącą płatności składek przez członków. Komunikat jest informacyjny i
ma na celu oszacowanie liczby członków chcących wziąć udział w walnym.
Zdzisław Kałek zadeklarował omówienie tematu z UM Poznań sali w Muzeum Archeologii w
Poznaniu.
Temat Sali Domu Tramwajarza omówi z administratorem obiektu Joanna Darecka.
Proponowany projekt Porządku Obrad:
1. Powołanie i wybór prezydium zebrania.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdań z rocznej działalności: ZR, RKR, RSK.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami ZR, RKR, RSK.

6. Zatwierdzenie sprawozdań ZR, RKR, RSK.
7. Relacja z rocznej działalności w ciałach statutowych, centralnych Roberta C, Krzysztofa P,
Agnieszka B.
8. Zamknięcie listy kandydatów do ZR.
9. Przeprowadzenie prezentacji kandydatów do ZR połączone z możliwością zadawania pytań.
10. Wybory uzupełniające do ZR.
11. Sprawozdanie z działalności GLów oraz dyskusja nt uruchomienia w regionie RR.
12. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do ZR.
13. Przedstawienie strategii działania KODu Wlkp.
14. Wolne głosy uczestników zebrania.
15. Zebranie i przyjęcie uchwał nadzwyczajnego walnego zebrania członków regionu wlkp
dotyczących najważniejszych obszarów działania KOD w aspekcie ogólnokrajowym i naszego
regionu.
16. Zamknięcie zebrania.
RKR bierze na siebie obowiązek zaproszenia do przygotowania swojej relacji z działalności Roberta
Ciesielskiego, Krzysztofa Podemskiego, Agnieszki Bizugi.
ZR podejmie się zaproszenia RSK na walne wraz z informacją o konieczności przygotowania
sprawozdania.
Omówiono temat prezydium zebrania, padły propozycje powołania tego samego składu co podczas
walnego w dniu 21 stycznia 2017r. Decyzje zostaną podjęte w późniejszym czasie.
Ad.6. Porządku Walnego.
O sprawozdania należy poprosić zarówno formalnie istniejące grupy lokalne (Kalisz, Konin) w regionie
jak i te niesformalizowanie (Puszczykowo, Poznań, Leszno, Piła).
Ad.7. Porządku Walnego
Formalne uchwały Walnego Regionalnego to narzędzie do realnego wpływania na ciała centralne i
jako, iż posiadają najwyższą moc statutową w ramach regionu.
Powinien powstać zespół zbierający głosy od członków i formułujący te uchwały. Zapytany o swoją
wcześniejszą inicjatywę zostanie Marek Krajewski. Podczas spotkania Kawiarenki zadeklarował on
powstanie takiego zespołu.
Ad.12. Porządku Walnego
Zdzisław Kałek zobowiązuje się do przygotowania tego punktu Walnego.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z 26 zebrania ZR

Ze względu na brak protokołu punkt ten został przesunięty na kolejne zebranie ZR.
4 głosy ZA

Ad.3. PIKOD ZR w Poznaniu

Propozycja Sławomira Majdańskiego:
Możliwość prezentacji ZR KOD Wlkp członkom, sympatykom KODu oraz mieszkańcom miasta Poznań.
Dzień po wyborach w dniu 20 maja 2018 zaprezentują się teraz nowi członkowie.
PIKOD odbędzie się w ramach ogólnopolskiej akcji PIKODów w całej Polsce. Będzie on promowany
jako PIKOD, w którym wezmą udział członkowie (starzy i nowi) ZR KOD Wlkp mieszkający w Poznaniu.
Projekt uzyskał akceptację. Szczegóły zostaną opracowane w najbliższym czasie.

Ad.4. Reprezentowanie stanowisk ZR przez członków ZR na zewnątrz

Ze względu na nieobecność osób, które powinny być zainteresowane tą dyskusją Sławomir Majdański
proponuje pomięcie tego punktu.

Ad.5. Status KOD WLKP jako współorganizującego lub wspierającego wydarzenia
zewnętrzne lub wspólne

Sławomir Majdański apeluje do ZR o podjęcie uchwały, która nie pozwoli więcej na wspieranie
jakichkolwiek wydarzeń swoimi zasobami bez pokazania logo KOD. Uzasadnił to szacunkiem do
KODerów od dwóch lat działających regularnie i utożsamiających się z naszym logiem oraz
koniecznością dbania o wizerunek KODu angażującego się w każdą akcję wspierającą
prodemokratyczne idee.
Ela Marszałek. Powinniśmy dbać o nasze logo i nie angażować się w akcje bez naszego logotypu, a z
udziałem naszych ludzi i innych zasobów. Być może należy zmienić reprezentację, która bierze udział
w takich spotkaniach, aby więcej do takich sytuacji nie dochodziło.
Piotr Dybczyński proponuje zasadę rozgraniczenia kwestii współorganizacji oraz wspierania. Jako
współorganizator zawsze powinniśmy być reprezentowani przez osobę, która jest świadoma
stanowiska KOD jako broniącego swojej tożsamości. Uważa za zasadne wspieranie wszelkich
inicjatyw, ale bez pomijania loga KOD. Podkreślił pełen obowiązek występowania naszych służb z
logiem KOD.
Innym tematem, ale pokrewnym jest temat kwest. W przypadku wsparcia – warunkujemy je
możliwością zorganizowania swojej kwesty na koszty techniczne. W przypadku współorganizacji –
przedstawiciel KOD w komitecie współorganizacyjnym powinien dążyć do tego, choć oczywiste jest,
że nie zawsze się to uda.
Krzysztof Janczewski.
Powinniśmy się ukierunkować na pracę nad marką KODu. Brakuje pracy nad nią w wyniku rezygnacji z
loga KOD.
Adriana Machowiak
W GL to KOD jest z reguły organizatorem wydarzeń, jeśli nawet zdarza sie ( jak w lipcu) że robimy to
jako obywatele , zawsze mamy logo kod
Zdzisław Kałek.
Przedstawił swoje stanowisko ws. konieczności ustalenia zasad używania logo KOD (flagi, kamizelki,
przypinki), w trakcie manifestacji, protestów, wspieranych lub współorganizowanych przez członków
KOD WLKP. Zaznaczył, że konieczne jest jasne stanowisko ZR KOD WLKP, które będzie obowiązywało
w przyszłości. Jednocześnie podkreślił, że osobiście zmienił stanowisko ws. udziału KODERÓW pod
flagami KOD w przyszłych manifestacjach Łańcucha Światła Poznań. Zmiana stanowiska
spowodowana została zmianą postawy komitetu organizacyjnego ŁŚ ws. aktywnego udziału Członków
KOD WLKP. w trakcie ostatnich manifestacji ŁŚ. To samo dotyczy innych manifestacji organizowanych
przez inne środowiska, czy organizacje, z wykorzystaniem osób lub środków technicznych KOD WLKP.

Ad.6.OKW – bieżąca sytuacja w regionie – relacja Mariki Jęczmionki.

Marika uzyskała dostęp do bazy danych osób zgłoszonych do projektu.
Mamy zebranych 117 osób, co jest drugim wynikiem w Polsce.
Omówiono bardzo niskie zainteresowanie projektem OKW w całej Polsce. Mamy w Polsce
zgłoszonych ludzi, którzy są w stanie obsadzić ok. 2% komisji wyborczych.
OKW jest promowane obecnie za pomocą ulotek odczas każdej możliwej okazji (manifestacje,
PIKODy, wykłady, etc).
Konieczne są także działania profrekwencyjne, ale odpowiednio ukierunkowane.

Szkolenia dla koordynatorów regionalnych miały wystartować w połowie kwietnia i trwac do połowy
maja. Jeszcze na to czekamy.
Dyskusja, gdzie przy braku frekwencji do obsadzenia wszystkich komisji wyborczych, powinniśmy
skupić nasze siły? Duże miasta i obrona prezydentów czy też raczej frekwencja?

Ad.7. Zespół ds. zmian w Statucie.

Sławomir Majdański zreferował bieżącą sytuację. Zespół prof. Turko pracuje nad zmianami w
Statucie, ale nie znamy wyników tych prac. Rada Regionów w maju zbierze wyniki prac zespołów
regionalnych (w niektórych regionach dzieją się takie prace) i przedstawi je na walnym.
Piotr Dybczyński zadeklarował, że projekt zmian już istnieje stworzony przez zespół, w którym Piotr
pracował i można go przedstawić jako projekt zmian z naszego regionu.
Sławek Majdański poprosił Piotra o wysłanie na skrzynkę zarząd.wlkp@ruchkod.pl
ZR zorganizuje spotkanie, w którym wezmą udział delegaci regionu wlkp, ZR oraz Piotr Dybczyński,
który zreferuje dotychczasowe prace nad zmianami w statucie. Na spotkanie zaprosimy również
członków KOD Wlkp zainteresowanych tematem.
Piotr Dybczyński proponuje przegadać ten temat w dniu walnego – w czasie spodziewanej godziny
oczekiwania na drugi termin walnego.

Ad.8. Temat mikrograntu, który można otrzymać z UM Poznań.

Sławomir Majdański przedstawił szczegóły projektu zebranym.
Pierwszym pomysłem są działania profrekwencyjne w ramach promocji wyborów samorządowych.
W regionie jest potrzeba znalezienia kogoś, kto pomoże napisać taki projekt.
Ada Machowiak deklaruje kontakt z Iwoną Janicką w tym temacie, aby pomogła nam merytorycznie.
Pojawił się także temat przeszkolenia grupy KODerów z umiejętności pisania takich projektów. W
związku z deklaracją ZG, iż będzie podpisywał dla regionów wnioski o dofinansowanie projektów,
powinniśmy szkolić się w tym obszarze.

Ad.9. Relacja Adriany, Mariki oraz Sławka ze zjazdu w Warszawie.

Ada i Sławek powołali się na swoje relacje na FB napisane bezpośrednio po spotkaniu. Zostaną one
wysłane ponownie do wszystkich, w tym również spoza FB.
Adriana Machowiak omówiła temat braku zainteresowania KODerów merytorycznymi postami.
Przykładem są posty Ady bądź Sławka z relacją ze spotkania w Warszawie, które nie wywołały żadnej
dyskusji wśród KODerów.
Problemy, które są w naszym regionie zauważane, są typowe dla większości regionów w kraju.
Rozmowa o strategii była długa. Czekamy na prezentację prof. Nowotarskiego, która ma zostać
rozesłana na regiony.
Spotkanie zakończono o godz. 19.21

