Protokół z XXXIII zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolskie, które odbyło się 3 września
2018, za pomocą Hangouts.
Rozpoczęcie zebrania o godzinie 21:15
Obecni
Adamiec Tomasz
Borys Grzegorz
Jęczmionka Marika (protokolant)
Kałek Zdzisław
Krajewska Beata
Machowiak Adriana
Majdański Sławomir (przewodniczący zebrania)
Gość – Piotr Dybczyński ( Regionalna Komisja Rewizyjna)
Porządek obrad
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z XXXII zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolskie
3. Newsletter
4. Serwery dla www.ruchkod.pl
5. Temat dostępu do biura i porządku w nim
6. Planowane działania i wydarzenia do końca roku
7. Wolne głosy
8. Zamknięcie porządku obrad
Ad. 1 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
Za - 7 głosów ( Adriana Machowiak, Beata Krajewska, Sławomir Majdański, Tomasz Adamiec,
Grzegorz Borys, Zdzisław Kałek, Marika Jęczmionka)
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XXXII zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolskie
Za – 5 głosów ( Beata Krajewska, Marika Jęczmionka, Tomasz Adamiec, Sławomir Majdański,
Zdzisław Kałek)
Przeciw – 1 głos ( Grzegorz Borys)
Wstrzymało się – 1 głos ( Adriana Machowiak)
Ad.3 Newsletter KOD Wielkopolskie
Grzegorz Borys zaproponował stworzenie regulaminu i zgłoszenie go do akceptacji do Zarządu
Głównego. Sławomir Majdański zadał pytanie czy nie możemy do newslettera wykorzystać
stworzonych list mailingowych. Grzegorz Borys odpowiedział, że możemy wykorzystać jednak
jeśli chcemy publikować newsletter na stronie internetowej jednak zwróci uwagę, że z uwagi na
RODO Zarząd Główny powinien zatwierdzić politykę przetwarzania informacji. Sławomir
Majdański zaproponował aby, po konsultacjach, publikować newsletter jako Zarząd Regionu.
Grzegorz Borys obstaje jednak aby zgłosić to do Zarządu Głównego. Tomasz Adamiec

zaproponował aby pozostać przy listach mailingowych. Sławomir Majdański podkreślił, że
newsletter ma mieć charakter informacyjny o działaniach Zarządu Regionu oraz planowanych
działaniach w regionie. Powinniśmy wygospodarować przestrzeń na stronie internetowej i tam
publikować newsletter. Piotr Dybczyński podkreślił, że członkowie i sympatycy zapisani na listy
mailingowe wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji drogą
mailową. Sławomir Majdański zaproponował połączenie informowania za pomocą mailingu i
strony internetowej. Zdzisław Kałek zaproponował umieszczenie informacji o wykorzystaniu
danych osobowych. Grzegorz Borys zajmie się publikowanie informacji na stronie internetowej,
Sławomir Majdański listami mailingowymi.
Przeprowadzono głosowanie
„Kto jest za równoczesnym mailingiem i umieszczaniem newslettera na stronie internetowej?”
Za – 6 głosów ( Beata Krajewska, Adriana Machowiak, Marika Jęczmionka, Tomasz Adamiec,
Sławomir Majdański, Zdzisław Kałek)
Przeciw – 1 głos ( Grzegorz Borys)
Wstrzymało się – 0 głosów
Częstotliwość newslettera ustalono naraz na kwartał. Będzie on zawierał informacje
podsumowujące działania Zarządu Regionu oraz przyszłe wydarzenia w regionie.
Ad.4 Serwery dla www.ruchkod.pl
Grzegorz Borys rozmawiał w tej sprawie z Bartoszem Sierpniowskim, od którego uzyskał
informację, że serwery wkrótce mogą się skończyć i zapytał czy mamy serwery awaryjne. Bartosz
Sierpniowski zaproponował przeniesienie strony na swój prywatny serwer. Grzegorz Borys jest
przeciwny przenoszeniu na prywatne serwery. Grzegorz Borys zapytał czy wydatkujemy kwotę z
budżetu regionu na własne serwery. Piotr Dybczyński zaproponował utrzymanie strony na swoim
serwerze. I temu pomysłowi Grzegorz Borys jest przeciwny. Sławomir Majdański zadał pytanie czy
to wyklucza newsletter w takiej formie, w jakiej wcześniej ustaliliśmy. Adriana Machowiak
zaproponowała aby sprawę serwera zgłosić Zarządowi Głównemu jednak uzyskała informację od
Grzegorza Borysa, że nikt się tym tematem nie interesuje. Sławomir Majdański zaproponował
kontakt z osobami, które mają wiedzę w temacie. Grzegorz Borys zadeklarował kontakt ze
Stefanem Steżyckim . Większość zdecydowała o tym, aby napisać do Zarządu Głównego, Grzegorz
Borys zobowiązał się stworzyć takie pismo, a jeśli w ciągu tygodnia nie będzie reakcji zacząć
działać samemu. Grzegorz Borys lub osoba przez niego wyznaczona zajmie się utrzymaniem
serwera.
Ad.5 Temat dostępu do biura i porządku w nim
Do Zarządu Regionu docierają informacje o wykorzystaniu biura regionu do celów prywatnych.
Marika Jęczmionka rozmawiała na ten temat z członkiniami sekcji administracja (posiada listę
odbioru kluczy z datami i godzinami). Zarząd Regionu ustalił, że biuro nie może być
wykorzystywane do celów prywatnych ponieważ wiąże się to z wyższymi kosztami jego
użytkowania, które ponosi region. Sławomir Majdański i Tomasz Adamiec zadeklarowali się, że
przeprowadzą rozmowę z osobą korzystającą z biura niezgodnie z jego przeznaczeniem. Marika
Jęczmionka poinformowała o zaktualizowaniu listy osób upoważnionych do odbioru kluczy do
biura regionu. Z listy zostały usunięte osoby, które nie wykazują aktywności w KOD
Wielkopolskie.
Ad.6 Planowane działania i wydarzenie do końca roku

Tomasz Adamiec poinformował o planowanym na przełomie września i października spotkaniu z
sędziami Stowarzyszenia Iustitia pod tytułem „Polskiego sędziego dzień powszedni”. Padło pytanie
czy zorganizować spotkanie w ramach LUD czy GL Poznań oraz propozycja aby wydarzenie
zorganizować w ramach inicjatywy Zarządu Regionu.
Zdzisław Kałek zapytał czy Zarząd Regionu dostał odpowiedź na pytanie o wynajem sali w
Muzeum Archeologicznym. Sławomir Majdański odpowiedział, że wynajem jest na warunkach
cennika komercyjnego.
Padło pytanie o koszulki „Konstytucja”. Zdzisław Kałek zadeklarował zająć się tematem koszulek i
przypinek.
Omówiono temat wyjazdu na Marsz do Warszawy w dniu 16 września 2018. Sławomir Majdański
zadeklarował, że zajmie się sprawdzeniem ilu ludzi jest chętnych na wyjazd.
Grzegorz Borys przedstawił temat Dnia Organizacji Pozarządowych 15 września 2018. Jest w
kontakcie z organizatorami. Omówiono również wsparcie przez GL Poznań dnia 15 września
( malowanie koszulek).
Grzegorz Borys przedstawił pomysł wyjazdu do Wrześni lub Gniezna z ulotkami w ramach akcji,
której jest inicjatorem. Zaproponował aby zrobieniem ulotek zajął się ktoś, kto robi to
profesjonalnie pod względem tekstu i grafiki.
Omówiono temat 11 listopada 2018. Grzegorz Borys zaproponował aby przy tej okazji
zaktywizować poszczególne sekcje, zaprosić do burzy mózgów członków i sympatyków oraz
zaprosić do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Tomasz Adamiec zasugerował aby w działaniach
odnośnie tej daty szczególną wagę przyłożyć do liczby 100 ze względu na 100lecie odzyskania
niepodległości.
Sławomir Majdański przedstawił pomysł akcji medialnej. Miałby to być flashmob, który w swojej
treści zawiera słowo „Konstytucja”. Grzegorz Borys zaproponował aby zrobić go w centrach
handlowych. Piotr Dybczyński wymyślił sposób, który wszystkim przypadł do gustu, jak
przeprowadzić akcje skutecznie, o czym poinformujemy wkrótce.
Piotr Dybczyński zapytał o akcje 18 września pod TVP w Poznaniu. Grzegorz Borys zasugerował,
że gdyby podkreślić w niej np. temat mowy nienawiści to być może przyłączyłoby się więcej
organizacji.
Ad.7 Wolne głosy
Zdzisław Kałek zapytał czy posiadamy aktualną listę osób płacących składki. Adriana Machowiak
poinformowała, że posiada dane do marca 2018 oraz wystąpiła o dane do czerwca 2018 jednak na
te dane jeszcze czeka. Sytuacja z płaceniem składek poprawiła się jednak na ten moment nie ma
danych na jakim poziomie jest ściągalność składek w regionie. Sprawa płacenia składek była
nagłaśniana, podawane były wszelkie dane do płatności składek i darowizn. Poruszany był również
temat procedur podczas organizacji zbiórek publicznych. Sławomir Majdański podkreślił, że tylko 2
osoby mogą przetwarzać listy członków więc technicznie zajmuje to sporo czasu aby poinformować
o płatnościach czy zaległościach. Zdzisław Kałek zadał pytanie czy jest przyjęta weryfikacja
członków pod względem płatności. Sławomir Majdański poinformował, że jest możliwość zmiany
statusu członka na członka wspierającego w wypadku niepłacenia jednak nie ma możliwości
usunięcia ze stowarzyszenia. Adriana Machowiak zaproponowała wysłanie grzecznościowego
maila z przypomnieniem o płatności. Więcej informacji uzyska podczas zjazdu skarbników. Marika
Jęczmionka przypomniała o nieodebranych legitymacjach. Sławomir Majdański poinformował, że
kontaktował się z członkami, którzy nie odebrali legitymacji drogą telefoniczną i mailową.
Grzegorz Borys zaproponował aby ulotki dotyczące wyborów stworzył ktoś, kto zajmuje się
profesjonalnie grafiką tak, aby mogły z nich korzystać również inne organizacje.
Ad.8
Zamknięcie porządku obrad i zakończenie zebrania o godzinie 23:22

