
Protokół z 17 posiedzenia
Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału 

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

odbytego w dniach 6-7 listopada 2018 r.

(protokół zatwierdzony jednogłośnie drogą elektroniczną)

Obecni:

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

Posiedzenie odbyło się za pomocą środków  elektronicznego komunikowania się na 
odległość. Posiedzenie zwołał za pośrednictwem poczty elektronicznej Piotr A. 
Dybczyński w dniu 6 listopada 2018 o godzinie 13:00.

Porządek posiedzenia: 

1. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zgodności ze statutem Uchwały ZG nr 
ZG/2018/11/02/02 z dnia 2  listopada 2018 na wniosek członka KOD skierowany do 
RKR.

Przewodniczący, po uzgodnieniu z członkami RKR opinie w sprawie wspomnianej 
uchwały zaproponował treść uchwały:

Regionalna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia KOD - region Wielkopolski stwierdza
co następuje:

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia KOD nr ZG/2018/11/02/02 z dnia 2
listopada 2018 w naszej opinii narusza Statut Stowarzyszenia, dobre obyczaje i
zasady rzetelnego stanowienia prawa. W szczególności:
 
1. Jeżeli ZG zamierza stosować zasadę skreślania z listy członków po 6 miesiącach 
niepłacenia to po pierwsze należy ją stosować DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW a nie 
tylko do delegatów a po drugie powinno się taką decyzję ogłaszać ze stosownym 
wyprzedzeniem, naszym zdaniem minimum właśnie 6 miesięcy a nie 7 dni. Ponadto 
statut wymaga oddzielnej uchwały o skreśleniu z listy członków każdej osoby 
oddzielnie.
 
2. Po drugie (co nam wydaje się ważniejsze) każdemu regionowi przysługuje 
konkretna, wynikająca ze statutu liczba delegatów, zależna od liczby członków, §29 
pkt.6. Skreślanie nie może tej liczby zmniejszyć a na temat uzupełniania listy 
delegatów nie ma w tekście uchwały ani słowa. Zgodnie z §29 pkt. 5 w miejsce 
skreślonej osoby wchodzi z automatu kolejna z wyborów. Spowoduje to 
zawiadomienie tej osoby o Krajowym Zjeździe niezgodnie z §26 pkt.4! Jeżeli ZG 
zamierza do tych "zastępców" stosować podobne restrykcje związane z niepłaceniem
składek to terminy są tu już kompletnie oderwane od rzeczywistości.
 
3. Dodatkowo każdy skreślony członek Stowarzyszenia ma prawo (§27 pkt.8 statutu) 
do odwołania do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów! Zatem wstąpienie w 
prawa delegata kolejnej osoby z wyborów nie jest prawomocne dopóki samo 



skreślenie poprzednika nie jest prawomocne, a nie jest do najbliższego Krajowego 
Zjazdu Delegatów.

i sam zagłosował za jej przyjęciem.

Pozostali członkowie RKR również zagłosowali za przyjęciem takiej uchwały, Dorota 
Motylińska e-mailem z 6 listopada 2018, 13:42 a Krzysztof Janczewski e-mailem z 7 
listopada 2018, 11:20.

Na tym posiedzenie zakończono.

Dorota Motylińska /-/
Krzysztof Janczewski /-/
Piotr A. Dybczyński /-/

Uchwała 6/2018
z dnia 6 listopda 2018 Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego
Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji 

Regionalna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia KOD - region Wielkopolski 
stwierdza
co następuje:

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia KOD nr ZG/2018/11/02/02 z dnia 2
listopada 2018 w naszej opinii narusza Statut Stowarzyszenia, dobre obyczaje i
zasady rzetelnego stanowienia prawa. W szczególności:
 
1. Jeżeli ZG zamierza stosować zasadę skreślania z listy członków po 6 
miesiącach niepłacenia to po pierwsze należy ją stosować DO WSZYSTKICH 
CZŁONKÓW a nie tylko do delegatów a po drugie powinno się taką decyzję 
ogłaszać ze stosownym wyprzedzeniem, naszym zdaniem minimum właśnie 6 
miesięcy a nie 7 dni. Ponadto statut wymaga oddzielnej uchwały o skreśleniu z 
listy członków każdej osoby oddzielnie.
 
2. Po drugie (co nam wydaje się ważniejsze) każdemu regionowi przysługuje 
konkretna, wynikająca ze statutu liczba delegatów, zależna od liczby członków, 
§29 pkt.6. Skreślanie nie może tej liczby zmniejszyć a na temat uzupełniania 
listy delegatów nie ma w tekście uchwały ani słowa. Zgodnie z §29 pkt. 5 w 
miejsce skreślonej osoby wchodzi z automatu kolejna z wyborów. Spowoduje 
to zawiadomienie tej osoby o Krajowym Zjeździe niezgodnie z §26 pkt.4! Jeżeli 
ZG zamierza do tych "zastępców" stosować podobne restrykcje związane z 
niepłaceniem
składek to terminy są tu już kompletnie oderwane od rzeczywistości.
 
3. Dodatkowo każdy skreślony członek Stowarzyszenia ma prawo (§27 pkt.8 
statutu) do odwołania do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów! Zatem 
wstąpienie w prawa delegata kolejnej osoby z wyborów nie jest prawomocne 
dopóki samo skreślenie poprzednika nie jest prawomocne, a nie jest do 
najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów.


