PROTOKÓŁ
z XXXV Posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
(Biuro KOD ul. Zamkowa 7a w Poznaniu)
30 października 2018 r., godzina 20:41
Lista obecności:
Adamiec Tomasz
Borys Grzegorz
Jęczmionka Marika (protokolantka)
Kałek Zdzisław (od 20:56)
Krajewska Beata
Majdański Sławomir (przewodniczący)
Regionalna Komisja Rewizyjna: Piotr A. Dybczyński
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z XXXIV Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolskie, które
odbyło się dnia 03.10.2018, w biurze KOD Wielkopolska
2. Podsumowanie projektu OKW w Regionie.
3. Plan działania na najbliższy kwartał
4. Newsletter
5. Uzupełnienie listy Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
6. Wolne głosy
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Głosowało 5 osób.
Głosy za - 5 (Adamiec Tomasz, Borys Grzegorz, Jęczmionka Marika, Krajewska Beata,
Majdański Sławomir)
Głosy przeciw - 0
Głosy wstrzymujące - 0
Przyjęto porządek obrad.
Ad. 1. Przyjęcie protokołu z XXXIV Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolskie, które
odbyło się dnia 03.10.2018, w biurze regionu
Głosowanie nad przyjęciem protokołu. Głosowało 5 osób.
Głosy za - 4 (Adamiec Tomasz, Jęczmionka Marika, Krajewska Beata, Majdański
Sławomir)
Głosy przeciw - 0
Głosy wstrzymujące - 1 ( Grzegorz Borys)
Przyjęto protokół z XXXIV Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolskie.
Ad. 2. Podsumowanie projektu OKW w Regionie.
Grzegorz Borys zaproponował, aby poczekać z podsumowaniem projektu OKW do
momentu uzyskania pełnych danych z Fundacji Batorego. Było zamieszanie z
zaświadczeniami dla obserwatorów ze strony współpracującej przy projekcie Akcji

1

Demokracja. KOD udostępnił swoje zaświadczenia osobom, które ich nie otrzymały
od innych organizacji.
Marika Jęczmionka - Na ten moment mogę powiedzieć, że strategiczne, wyznaczone
przez Fundację Batorego, komisje w regionie zostały obstawione obserwatorami
społecznymi. Były to różne liczby, od 1 do 3 osób na komisję. Obserwatorzy wysłali
dane z komisji do Fundacji Batorego. W regionie mieliśmy również kilka komisji,
które nie były wylosowane, a do których zgłosili się obserwatorzy.
Ad. 3. Plan działania na najbliższy kwartał
● Piotr Dybczyński - 8 listopada 2018 roku, pod Sądem Okręgowym w
Poznaniu, odbędzie się 100-na pikieta, która będzie zwieńczeniem pikiet pod
Sądem. Wydarzenie zaplanowane jest od godziny 20:00 do 20:30, jeśli
pojawią się goście pikietę można przedłużyć. Prośba o mobilizację i obecność.
Sławomir Majdański - Prośba do Grzegorza Borysa o stworzenie wydarzenia
na 8 listopada przez stronę Pokolenie KOD aby można było szerzej
udostępniać i mobilizować ludzi.
● Sławomir Majdański - Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Piotra Szczęsnego
na placu Wolności w Poznaniu. Jest w kontakcie z rodziną Piotra Szczęsnego.
Po wyznaczeniu daty odsłonięcie tablicy rodzina, jeśli będzie mogła to
przyjedzie, a jeśli nie do przyślą list.
● Sławomir Majdański - Spotkanie z Radosławem Sikorskim w Poznaniu.
Poproszono o pomoc w promowaniu wydarzenia po wyznaczeniu jego daty.
Będzie to spotkanie autorskie więc KOD nie może ponosić żadnych kosztów
związanych z jego organizacją.
● Marika Jęczmionka - 11 listopada 2018. Z inicjatywy Pawła Strzeleckiego
wydarzenie przy ul Fredry, pod Uniwersytetem. Kartka z życzeniami dla
Polski. wydarzenie jest w trakcie planowania. 12 listopada 2018 z inicjatywy
Piotra Pilarskiego przejazd konwoju aut z flagami Konstytucja i
biało-czerwonymi. Paweł Strzelecki wyszedł również z inicjatywą organizacji
spotkań z nowowybranymi samorządowcami pod patronatem KOD
Wielkopolska. Zajmie się organizacją takich spotkań, wstępną datę
zaproponował 20 listopada 2018.
● Grzegorz Borys - Pomysł plakatów Konstytucja w centralnych miejscach w
Poznaniu gdzie odbędą się obchody 11 listopada. Przygotuje grafiki.
● Sławomir Majdański - 13 grudnia 2018. :Pomysł wyświetlania napisu z
rzutnika na budynku. Koszt tego jest wysoki, finansowanie tego pomysłu
mogłoby się odbyć za pomocą zbiórki koleżeńskiej.
● Sławomir Majdański - Poruszył kwestię składania wiązanek podczas
oficjalnych uroczystości. Prośba o zaangażowanie członków Zarządu Regionu.
KOD Wielkopolska uczestniczy w oficjalnych uroczystościach, za to jest
odpowiedzialny Zdzisław Kałek. Aktywizacja członków KOD Wielkopolska
podczas składania wiązanek. Inicjatywa wychodzi od Zarządu Regionu,
informacja o miejscu i czasie, delegacja złożona z członków KOD Wielkopolska
składa wiązankę.
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Ad. 4. Newsletter.
Sławomir Majdański - Czy Grzegorz Borys zakończył temat newslettera?
Grzegorz Borys -Tak, ale ustaliliśmy, że nie będziemy korzystać z modułu na stronie
internetowej z uwagi na ochronę danych osobowych. Sławomir Majdański miał
wysyłać informacje poprzez listę mailingową.
Ad. 5. Uzupełnienie listy Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
Grzegorz Borys, jako kolejny pod względem ilości głosów uzyskanych podczas
Walnego Zebrania, automatycznie staje się Delegatem na miejsce Iwony
Twardowskiej, która zrezygnowała z funkcji Delegata. Nie ma żadnych
przeciwwskazań do objęcia tej funkcji przez Grzegorza Borysa, ponieważ nie złożył on
oficjalnej rezygnacji. Należy wysłać zgłoszenie Grzegorza Borysa w celu wpisania go
przez Zarząd Główny jako Delegata.
Ad. 6. Wolne głosy
● Beata Krajewska - Poruszenie tematu podpisu na życzeniach do prezydenta
Jacka Jaśkowiaka w imieniu Zarządu Regionu. Należy wystosować
komunikat, iż Zarząd Regionu apeluje aby nie podpisywać niczego w imieniu
tego organu bez uzyskania zgody jego członków. Tomasz Adamiec przygotuje
odpowiedni komunikat.
● Grzegorz Borys - Działania przed kolejnymi wyborami. Należy przemyśleć
jakie podjąć działania aby zachęcić ludzi do udziału w Wyborach, w jakiej
formie to zrobić. Uważa, że należy stworzyć zespół ludzi złożony z członków
Grup Lokalnych w regionie do dyskusji o strategii przedwyborczej. Zarząd
Regionu może zorganizować i zaprosić na spotkania europosłów.
● Tomasz Adamiec - Śpiewanie "Ody do radości". Należy zająć się tym tematem
odpowiednio wcześnie, zrobić większe, zaplanowane już w marcu, wydarzenie.
● Sławomir Majdański - Będzie dążył do spotkań Zarządu Regionu w biurze
regionu, spotkań realnych. Podczas Zebrań Zarządu Regionu via platformy
hangouts często połączenie jest słabe, wielu rzeczy po prostu nie słychać, stąd
decyzja o częstszych spotkaniach w biurze. Należy również wrócić do
otwartych dla członków KOD Zebrań Zarządu Regionu.
● Grzegorz Borys - Tematy z agendy otwartych spotkań z Zarządem Regionu
powinny być poddawane pod wstępną dyskusję np. na Kawiarence, aby
członkowie KOD Wielkopolska mogli uczestniczyć w nich przygotowani, aby
każdy chętny mógł wyrazić swoją opinię.
Zamknięcie zebrania o godzinie 22:40

3

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

Uchwała numer ZRWLKP/2018/10/30/01
Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 30 października 2018 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje protokół z XXXIV posiedzenia Zarządu
Regionu z dnia 03 października 2018 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:
Adamiec Tomasz
Borys Grzegorz
Jęczmionka Marika
Krajewska Beata
Majdański Sławomir
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