
Protokół z XXXI Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolskie, które odbyło 
się dnia 4 lipca 2018 r. za pomocą Hangouts. 

 

Obecni członkowie ZR: 

Sławomir Majdański (przewodniczący zebrania) 

Marika Jęczmionka (protokolant) 

Beata Krajewska 

Tomasz Adamiec 

Zdzisław Kałek 

Gość: 

Piotr Dybczyński (Regionalna Komisja Rewizyjna) 

 

Porządek zebrania: 

1. Przyjęcie protokołu z XXX zebrania ZR. 

2. Relacja Mariki z prac nad kalendarium 

3. Relacja Grzegorza z prac nad Newsletterem 

4. Krótkie omówienie KZD i zaplanowanie otwartego zebrania ZR z KODerami w 
następnym tygodniu na temat KZD 

 

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 21:35 drogą elektroniczną via Hangouts.  

 

1. Przyjęcie protokołu z XXX Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolskie, 
które odbyło się 7 czerwca 2018 r. 
Za – 4 głosy 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymało się – 0 głosów 
  



 
2. Relacja z przygotowania kalendarium KOD Wielkopolskie 

Marika Jęczmionka zrelacjonowała, na jakim etapie są przygotowania 
kalendarium. Dane do kalendarium zostały zebrane. Po rozmowie z Grzegorzem 
Borysem ustaliła, że zostaną jej nadane uprawnienia redaktora na stronie 
internetowej celem bieżącego uzupełniania kalendarium. 

 

3. Z powodu nieobecności na zebraniu Grzegorza Borysa, relacja Sławomira 
Majdańskiego z przygotowania newslettera. 

Osobą odpowiedzialną za powstanie newslettera jest Grzegorz Borys. Sławomir 
Majdański przekazał informacje, że Grzegorz Borys pracuje nad nim testując 
darmowe rozwiązania. Nie ma informacji na jaki etapie są prace. 

 

4. Osoby obecne na Zebraniu ustalił termin Otwartego Zebrania Zarządu 
Regionu KOD Wielkopolskie z Delegatami i KODerami  w sprawie przekazania 
relacji z Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów. Termin ustalono na 
dzień 11 lipca 2018 r na godzinę 17. 

 

5. Relacja Sławomira Majdańskiego z Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 
Delegatów. 
Sławomir Majdański przedstawił która relacje z przebiegu Nadzwyczajnego 
Krajowego Zjazdu Delegatów. Poinformował o najważniejszych wnioskach oraz 
rezultatach ze brania, którymi są: 
- relacjonujący streścił sprawozdania ZG, GKR, GSK oraz RR; 
- przyjęcie Sprawozdania finansowego ZG za rok 2017, ale bez możliwości 
przeprowadzenia dyskusji podczas KZD, co wywołało falę oburzenia, wśród 
wielu delegatów, którzy chcieli zadawać rzeczowe pytania, tym bardziej, że 
wiele osób w dokumencie zauważyło błędy; 
- nie dokonano wyborów uzupełniających do ZG, ponieważ dwie kandydatki po 
pierwszym dniu KZD wycofały swoje kandydatury; 
- uzupełniono Główną Komisję Rewizyjną – w głosowaniu tajnym blokowo 
wybrano cztery osoby, które uzupełniły skład organu; 
- przegłosowano kilka zmian w Statucie, relacjonujący poinformował, iż po 
publikacji protokołu będzie można się z nimi zapoznać; najważniejszą z nich 
była ta dotycząca par.22 Statutu; 



- ze względu na brak kworum w głosowaniach nie przyjęto projektu budżetu na 
rok 2018 
 
Ustalono, że spotkanie ZG, Delegaci oraz KODerzy odbędzie się w Biurze 
Regionu w dniu 11 lipca 2018 o godz. 17.00 i będzie miało charakter otwartego 
zebrania Zarządu Regionu. 
 

Zakończenie zebrania o godzinie 22.56 


