PROTOKÓŁ
z XXXVI Posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
(Biuro KOD ul. Zamkowa 7a w Poznaniu)
14 listopada 2018 r., godzina 19:46
Lista obecności:
Adamiec Tomasz
Borys Grzegorz
Jęczmionka Marika (protokolantka)
Krajewska Beata
Machowiak Adriana (via Hangouts)
Majdański Sławomir (przewodniczący)
Regionalna Komisja Rewizyjna:
Piotr A. Dybczyński
Na posiedzenie zaproszono Roberta Ciesielskiego, który nie mógł jednak uczestniczyć
w posiedzeniu z powodu wyjazdu do Warszawy na zebranie Zarządu Głównego.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z XXXV Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolska, które
odbyło się 30 października 2018;
2. Relacje między Zarządem Regionu a Zarządem Głównym;
3. Uchwała w sprawie akcji “Tęczowy piątek”;
4. Wolne głosy.
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
Za – 6 (Adamiec Tomasz, Borys Grzegorz, Jęczmionka Marika, Krajewska Beata, Machowiak
Adriana, Majdański Sławomir)
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Przyjęto porządek obrad.
Ad. 1. Przyjęcie protokołu z XXXV Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolska, które
odbyło się 30 października 2018.
Sławomir Majdański złożył wniosek o przełożenie głosowania nad przyjęciem
protokołu na kolejne zebranie.
Głosowanie:
Za - 6 (Adamiec Tomasz, Borys Grzegorz, Jęczmionka Marika, Krajewska Beata,
Machowiak Adriana, Majdański Sławomir)
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXV Zebrania Zarządu Regionu KOD
Wielkopolskie zostało przełożone na kolejne zebranie.
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Ad. 2. Relacje między Zarządem Regionu a Zarządem Głównym
Beata Krajewska - Relacje między Zarządem Regionu a Zarządem Głównym
praktycznie nie istnieją. Sytuacja z 11 listopada 2018 roku pokazała, że pomiędzy tymi
dwoma organami Stowarzyszenia występuje spory problem w komunikacji, nad
którym trzeba podjąć pracę. Nie ma również żadnej komunikacji między członkiem
Zarządu Głównego z Regionu a członkami KOD w regionie.
Adriana Machowiak - Nie możemy określić aktywności działań Roberta w ZG,
ponieważ się
z nami nie kontaktuje, a na przedostatnim zjeździe nie przedstawił
sprawozdania ze swojej działalności.
Grzegorz Borys - Nie możemy wyjaśnić sytuacji bez obecności Roberta Ciesielskiego,
musi odnieść się do sytuacji z 11 listopada i sam przedstawić swoje stanowisko.
Adriana Machowiak - Gdybyśmy mieli odpowiednio wcześnie informacje,
moglibyśmy lepiej przygotować się do wizyty Krzysztofa Łozińskiego i gości z KOD
Szczecin. W mojej opinii takie sytuacje nie mogą się powtarzać, zdecydowanie musi
zostać poprawiona komunikacja. Trzeba poruszyć temat komunikacji na Krajowym
Zjeździe Delegatów.
Sławomir Majdański - Konieczna jest komunikacja drogą mailową pomiędzy
Zarządem Głównym, a wszystkimi członkami Zarządu Regionu. Stworzenie skrzynki
mailowej, pod którą podpięte będą skrzynki mailowe Zarządów Regionów z całego
kraju jest trywialne i powoduje, że jednym mailem można informować wszystkich nas
o tym, co najważniejsze.
Adriana Machowiak - Na Facebooku nie ma żadnych konkretnych informacji dlatego
konieczna jest komunikacja drogą mailową z konkretnymi, zwięzłymi informacjami.
Grzegorz Borys - Należy zorganizować spotkanie Zarządu Regionu z Zarządem
Głównym, aby porozmawiać o relacjach i komunikacji.
Adriana Machowiak - Trzeba wysłać oficjalny mail z zaproszeniem dla Zarządu
Głównego.
Sławomir Majdański - Najpierw trzeba porozmawiać z Robertem Ciesielskim,
a później zaprosić Zarząd Główny przez uchwałę.
Ad. 3. W związku z inicjatywą Piotra Figlaka w sprawie akcji “Tęczowy piątek”, Zarząd
Regionu przyjął stanowisko wyrażone w uchwale nr 2 stanowiącej załącznik do ninieszego
protokołu.
Głosowanie nad przyjęciem uchwały:
Za - 6 (Adamiec Tomasz, Borys Grzegorz, Jęczmionka Marika, Krajewska Beata,
Machowiak Adriana, Majdański Sławomir)
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 4. Wolne głosy
● Poruszono temat zaangażowania jednej z osób w prace Zarządu Głównego nad
porządkowaniem składek członkowskich. Zarząd Regionu postanowił zaapelować do
Zarządu Głównego o konsultowanie tej kwestii, by w pracach mogły uczestniczyć
osoby najbardziej kompetentne.
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Adriana Machowiak - Powinniśmy rozmawiać częściej bezpośrednio i nie wydawać się
w dyskusje na Facebooku, które często budzą zbędne emocje i burze.
Grzegorz Borys - Podczas Marszu Niepodległości spalono flagę Unii Europejskiej.
Flaga nie jest chroniona prawnie, mimo podjętej w 2014 roku inicjatywie
ustawodawczej. Należałoby zadbać o to, żeby flaga Unii Europejskiej była prawnie
traktowana na równi z flagą państwową. W związku z tym KOD powinien podjąć się
organizacji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, by znowelizować Kodeks Karny,
bądź wprowadzić kompleksową ochronę flagi Unii Europejskiej oraz innych
organizacji międzynarodowych odrębną ustawą.
Sławomir Majdański - Była taka inicjatywa ze strony KOD i innych organizacji.
Marika Jęczmionka - Zbieraliśmy podpisy pod taką inicjatywą jednak sprawa ucichła.
Trzeba zapytać Zarządu Głównego, a w szczególności Jarka Marciniaka, na jakim jest
to etapie, kto się konkretnie tym zajmuje.
Beata Krajewska - Dlaczego Delegaci nie odbyli spotkania z członkami KOD
w regionie przed Krajowym Zjazdem Delegatów? Takie spotkanie należało się
członkom.
Sławomir Majdański - Organizował grupy robocze, które niestety, po krótkim czasie
przedstawiały działać.
Adriana Machowiak - Poruszenie tematu oddzielnej osobowości regionów.
Piotr Dybczyński - Na oddzielną osobowość regionów mogą sobie pozwolić tylko silne
regiony.
Grzegorz Borys - Oddzielna osobowość Regionu tylko na jego wniosek i po spełnieniu
warunków.
Adriana Machowiak - Jako mocny region nie będziemy w stanie się utrzymać. Można
pozyskać finansowanie ze źródeł zewnętrznych np. w postaci grantów.
Piotr Dybczyński - Jest to możliwe tylko przy wysokiej ściągalności składek lub przy
podniesieniu kwoty składek.

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 21:37
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Załącznik nr 01do Protokołu z XXXVI posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

Uchwała numer ZRWLKP/2018/11/14/01
Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 14 listopada 2018 r.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przekłada głosowanie nad przyjęciem protokołu
z XXXV posiedzenia Zarządu Regionu z dnia 30 października 2018 r. na kolejne posiedzenie
Zarządu Regionu.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie:
Adamiec Tomasz
Borys Grzegorz
Jęczmionka Marika
Krajewska Beata
Machowiak Adriana
Majdański Sławomir
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Załącznik nr 02do Protokołu z XXXVI posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

Uchwała numer ZRWLKP/2018/11/14/02
Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 14 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Regionu Wielkopolska Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji pragnie
podziękować Wam za przyłączenie się do antydyskryminacyjnego wydarzenia „Tęczowy
Piątek”.
Tą drogą chcemy wyrazić uznanie dla Państwa postawy. Dzięki niej podjęliście się tego
wyzwania mimo niesprzyjającej atmosfery medialnej i wielu nieuzasadnionych słów
krytyki. Mamy świadomość jak ważne są takie inicjatywy dla młodzieży. Podobne
wydarzenia mają pozytywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa wszystkich członków
Waszej szkolnej społeczności oraz wzmacniają tolerancję i pozwalają nabywać niezbędną
wiedzę.
Jesteśmy przekonani, że dzięki tej akcji uczniowie i uczennice uczęszczające do Państwa
szkoły są bardziej otwarci ma pozytywne wzorce społeczne oparte o tolerancję, równość
i dialog. Cieszymy się, że Wasza szkoła jest tak postępowa, a zarazem tak zwyczajnie
ludzka. Dziękujemy za tę odwagę i wyrażamy gotowość wsparcia dla kolejnych inicjatyw
antydyskryminacyjnych!

Z poważaniem
Zarząd Regionu KOD Wielkopolska
Adamiec Tomasz
Borys Grzegorz
Jęczmionka Marika
Krajewska Beata
Machowiak Adriana
Majdański Sławomir
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