XXXVIII zebranie Zarządu Regionu KOD Wielkopolskie, które odbyło sie dnia 9 stycznia 2019 r w
restauracji "Przychodnia" przy ulicy Śniadeckich 17 w Poznaniu.
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII zebrania Zarządu Regionu.
3. Gość Jacek Waszkowiak - koncert "Artyści dla Demokracji" 6 maja 2019 r. w Poznaniu.
4. Plan działania na marzec 2019 - bardzo ważny wyrok TSUE.
5. 25 marca w Polsce - śpiewanie "Ody do radości"
6. Podsumowanie 2018
7. Współpraca ze Stowarzyszeniem 61 Róży Rzeplińskiej
8. 2019 rok Marka Edelmana
9. Wolne głosy
10. Zamknięcie zebrania

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad
Zebranie otwarto o godzinie 19:21
Obecni członkowie Zarządu Regionu
Adamiec Tomasz
Borys Grzegorz
Jęczmionka Marika (protokolant)
Kałek Zdzisław
Krajewska Beata ( dołączyła 19:33 )
Machowiak Adriana ( via Hangouts, dołączyła 19:59 )
Majdański Sławomir ( przewodniczący zebrania )
Zaproszeni goście
Dybczyński Piotr ( Regionalna Komisja Rewizyjna )
Waszkowiak Jacek
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
Za - 4 głosy ( Adamiec Tomasz, Jęczmionka Marika , Kałek Zdzisław, Majdański Sławomir)
Przeciw - 0 głosów
Wstrzymało się - 1 głos (Borys Grzegorz)

Przyjęto porządek obrad XXXVIII zebrania Zarządu Regionu.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolskie, które odbyło się 13
grudnia 2018 r. w biurze regionu.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu
Za - 4 głosy ( Borys Grzegorz, Jęczmionka Marika, Kałek Zdzisław, Majdański Sławomir)
Przeciw - 0 głosów
Wstrzymało się - 1 głos (Adamiec Tomasz)
Przyjęto protokół z XXXVII zebrania Zarządu Regionu
3. Gość Jacek Waszkowiak - koncert "Artyści dla Demokracji" 6 maja 2019 w Poznaniu
Zaproszony gość, Jacek Waszkowiak, przedstawił zarys organizacji koncertu "Artyści dla Demokracji".
Pierwszy tego typu koncert odbył się w grudniu 2015 roku w Teatrze Roma w Warszawie. W związku
z entuzjastycznym przyjęciem, organizatorzy postanowili wznowić cykl koncertów w 2019 roku.
Pierwszy koncert odbędzie się w kwietniu br. w Gdańsku. W Poznaniu koncert "Artyści dla
Demokracji" jest zaplanowany na 6 maja 2019 w Teatrze Wielkim. Organizatorzy nawiązali kontakt z
szefem biura prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego
starając się obniżyć koszt wynajęcia sali w Teatrze Wielkim. Utworzono wydarzenia na Facebooku, w
którym przedstawiono wykonawców takich jak: Dorota Stalińska, Marek Majewski, Jacek Fedorowicz,
Grzegorz Tomczak, Henryk Sawka, Kuba Sienkiewicz. Trwają również rozmowy z Małgorzatą
Ostrowską i chórem Czarownic z Chwaliszewa aby przedstawić lokalny akcent. W opinii
organizatorów jest możliwość, mieszcząc się w jednym koszcie, organizacji dwóch koncertów jednego
dnia w Poznaniu.
Sławomir Majdański zadał pytanie jaką rolę miałby odegrać KOD w tym przedsięwzięciu? Jacek
Waszkowiak zaproponował wykonanie okolicznościowych koszulek z motywem europejskim aby
nawiązać również do Wyborów Europarlamentarnych. Jest również w trakcie rozmów z innymi
regionami w Polsce aby rozszerzyć zasięg koncertów. Należy jak najszybciej dotrzeć do jak
największej liczby mediów w celu szerszego rozpropagowania wydarzenia. Tomasz Adamiec poprosił
o szczegółowe informacje i zobowiązał się do kontaktu z mediami.
Sławomir Majdański zasugerował, że KOD mógłby byś współorganizatorem wydarzenia. Grzegorz
Borys zapytał czy jest to wydarzenia komercyjne. Otrzymał odpowiedź, że tak, a koszt jednego biletu
szacowany jest na ok. 100 zł. Sławomir Majdański odpowiedział, że są prowadzone rozmowy z
głównym skarbnikiem KOD, który nie zgłasza zastrzeżeń. Zasugerował również, że KOD mógłby objąć
patronat nad wydarzeniem jeśli, z punktu widzenia prawa, nie możemy być współorganizatorami.
Zaproponował, aby np. 20% zysku ze sprzedaży cegiełek przeznaczyć na wybrany cel społecznie
użyteczny.
Piotr Dybczyński ponowił pytanie o rolę KOD w przedsięwzięciu. Sławomir Majdański odpowiedział,
że jest szansa na pokazania Stowarzyszenia w pozytywnym świetle.
Grzegorz Borys zapytał czy znany jest koszt oraz wyraził obawę, że zostanie to odebrane jako
wydarzenie dla elit ze względu na koszt jednostkowy cegiełki.
Adriana Machowiak podkreśliła, że KOD nie może, z punktu widzenia Statutu, partycypować w
zyskach. Można jednak przekazać część zysków w formie darowizny celowej na cele statutowe KOD
Wielkopolskie.

Grzegorz Borys zadał pytanie organizatorowi w jaki sposób możemy to wydarzenie wykorzystać - czy
możemy np. wyświetlać w przerwach koncertu materiały o UE? Organizator tego nie przewidywał.
Zasugerował, by KOD rozdawał ulotki przed koncertem.
Sławomir Majdański podkreślił, że biorąc udział w wydarzeniu możemy pokazać, że robimy coś
ciekawego, a przy okazji promować wartości proeuropejskie.
Grzegorz Borys Stwierdził, że organizacja miałaby sens gdybyśmy pozyskali finansowanie zewnętrzne
i dotarli do nieprzekonanego elektoratu. Podkreślił również, że jako współorganizator ponosimy
odpowiedzialność. Sławomir Majdański odpowiedział, że nie podpisujemy żadnych umów i nie
potrzeba akceptacji Zarządu Głównego.
Adriana Machowiak zapytała kto zajmuje się organizacją, promocją, tworzeniem wydarzenia?
Zasugerowała, że jeśli chcemy reklamować wydarzenie poza Poznaniem , konieczne jest zrobienie
plakatów i ulotek. W kwestiach finansowych zobowiązała się zasięgnąć informacji u głównego
skarbnika KOD.
Jacek Waszkowiak zwrócił się z prośbą aby KOD zaangażował się w szeroką promocję wydarzenia w
mediach i social mediach. Należy dołożyć wszelkich starań by koncert się odbył z maksymalną liczbą
widzów, która szacowana jest na 600 osób.
W toku dyskusji Grzegorz Borys zwrócił również uwagę na wydarzenie planowane 03 maja w
Warszawie. Koszt wyjazdu do Warszawy na Marsz oraz wzięcia udziału w koncercie w Poznaniu
będzie zbyt duży.
4. Plan działania na marzec 2019 - bardzo ważny wyrok TSUE.
19 marca 2019 roku zapadnie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. pytań Sądu
Najwyższego dotyczących m.in. "zdolności Krajowej Rady Sądownictwa do wykonywania
konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w kontekście
ustrojowego modelowego kształtowania Rady oraz dotychczasowej jej działalności". Sędzia
Waldemar Żurek apeluje aby okazać obywatelskie wsparcie.
Grzegorz Borys zapytał co w wypadku jeśli wyrok będzie niekorzystny?
Tomasz Adamiec zwrócił uwagę na to, że sędziowie w Polsce nie lubią, gdy próbuje się wpływać na
treść wyroków na ulicach. Tomasz Adamiec zaproponował aby połączyć formę wsparcia z 15 rocznicą
wejścia Polski do Unii Europejskiej by pokazać, że oczekujemy słusznego wyroku.
Beata Krajewska podkreśliła, że sędzia Waldemar Żurek apeluje o wsparcie w imieniu sędziów KRS.
Zaproponowała pikietę pod sądem w Poznaniu. W opinii Piotra Dybczyńskiego większość osób, które
pikietowały pod sądem 100 dni, poprze ten pomysł.
Beata Krajewska zaproponowała aby skoordynować pikiety w jednym terminie w całej Polsce.
Sławomir Majdański zobowiązał się podnieść ten temat podczas Rady Regionów, która odbędzie się
w ostatni weekend stycznia.

5. 25 marca w Polsce - śpiewanie "Ody do radości"
25 marca, w rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, odbędzie się ogólnopolskie śpiewanie hymnu
Unii Europejskiej "Oda do radości".

Tomasz Adamiec zobowiązał się do organizacji tego wydarzenia. Zasugerował, że należy poszukać
osób, które profesjonalnie odśpiewają "Odę do radości". Wydarzenie jest wstępnie planowane na
godziny popołudniowe.
Grzegorz Borys wobec wyczerpania tematu planów na marzec stwierdził, że w roku wyborczym
powinniśmy rozmawiać raczej nad dwoma najważniejszymi wydarzeniami, a nie tracić czasu na
organizowanie koncertów. Stwierdził, że powinniśmy dyskutować projekt Zofii Sanejko "Wygrać
wybory”, który ma zostać przedstawiony Zarządowi Głównemu. Kluczem do jego realizacji jest
wpłynięcie na polityków, za pomocą siły opozycji ulicznej i autorytetów. Według projektu, jeśli nie
będzie porozumienia "na górze", nie będzie porozumienia "na dole". Jednym z założeń projektu jest
czynny udział opozycji obywatelskiej. 17 stycznia 2019 r. Zofia Sanejko przedstawi swój projekt w
Poznaniu. Grzegorz Borys zwrócił się do Zarządu, by w tej sprawie wysłać do Grup Lokalnych w
Regionie zaproszenia do uczestnictwa w spotkaniu wszystkich zainteresowanych KODerów z
Wielkopolski.
Marika Jęczmionka zobowiązała się do wysłania drogą mailową projektu, aby KODerzy mogli się z nim
zapoznać.
Grzegorz Borys zwrócił uwagę, że nie podjęliśmy dwóch tematów z poprzedniego posiedzenia, do
których mieliśmy wrócić.
6. Podsumowanie 2018 roku
Członkowie Zarządu Regionu zobowiązali się, w ciągu dwóch tygodni, przygotować podsumowanie
działań w regionie w 2018 roku.
Grzegorz Borys przygotuje całoroczne zestawienie wykładów Latającego Uniwersytetu Demokracji.
Tomasz Adamiec zajmie się analizą KOD w mediach.
Beata Krajewska przygotuje zestawienie pikiet i manifestacji w Poznaniu.
Zadaniem Adriany Machowiak będzie zestawienie działań Grup Lokalnych w regionie.
Sławomir Majdański przygotuje wykaz zebrań Zarządu Regionu wraz z przyjętymi uchwałami.
Grzegorz Borys poprosił Adrianę Machowiak o aktualizację rejestru faktur.
7. Współpraca ze Stowarzyszeniem 61 Róży Rzeplińskiej
Sławomir Majdański, przedstawiając ten punkt, poinformował Zarząd, czym zajmuje się
Stowarzyszenie 61 - przybliżaniem obywatelom sylwetek kandydatów i osób piastujących urzędy w
naszym kraju. Poinformował też, że wie, iż Stowarzyszenie te współpracuje z ruchami obywatelskimi
w obszarze przygotowań obywateli do wyborów.
Stowarzyszenie 61 Róży Rzeplińskiej zajmuje się dostarczaniem obywatelom informacji o osobach
pełniących wybieralne funkcje publiczne i publikuje je w serwisie www.mamprawowiedziec.pl.
Stowarzyszenie jest otwarte na edukację obywateli w zakresie wyborów. Współpracę ze
Stowarzyszeniem 61 rekomenduje region śląski.
Grzegorz Borys zaproponował zapoznanie się z materiałami zawartymi na stronie internetowej
Stowarzyszenia przed podjęciem decyzji o współpracy.
8. 2019 rok Marka Edelmana

W związku, z setną rocznicą urodzin i dziesiątą rocznicą śmierci Marka Edelmana, Rada Miasta Łodzi
ustanowiła rok 2019, rokiem Marka Edelmana. Projekt ustanowienia roku 2019, rokiem Marka
Edelmana został złożony w Sejmie i odrzucony.
Sławomir Majdański zapytał czy wyjdziemy z jakąś inicjatywą w Poznaniu. Sławomir Majdański,
pytając o inicjatywę z naszej strony, zasugerował uchwałę ZR upamiętniającą postać Marka
Edelmanna lub list do UM Poznania zawierający apel albo o ustanowienie roku 2019 rokiem Marka
Edelmanna w Poznaniu lub jakąkolwiek inną inicjatywę w związaną z Jego postacią.
Tomasz Adamiec zaznaczył, że w roku 2019, w Polsce jest kilka okrągłych rocznic i istnieje obawa, że
taka inicjatywa może przejść bez echa.
Grzegorz Borys zaproponował zapoznanie się z jego życiorysem i stworzenie materiałów graficznych
mówiących o życiu i działalności Marka Edelmana.
9. Wolne głosy
Beata Krajewska zapytała czy i kiedy zostały przesłane uchwały, które podjął Zarząd Główny na
zebraniu dnia 14 grudnia 2018 roku?
Sławomir Majdański odpowiedział, że takie uchwały nie zostały przesłane., jednak po dokładnym
sprawdzeniu zreflektował się i odpowiedział, że zostały przesłane dnia 8 stycznia 2018 r. Udostępni je
do wiadomości Zarządu Regionu.
Beata Krajewska podniosła temat propozycji, z którą wyszła w stronę Adriany Machowiak, aby ta
wybrała termin zebrania Zarządu Regionu dopasowany do niej by mogła się na nim pojawić.
Adriana Machowiak podała powody uniemożliwiające jej uczestnictwo w zebraniach Zarządu
Regionu.
Sławomir Majdański zaproponował organizację zebrań Zarządu Regionu dostosowanych do Adriany
Machowiak. Zapytał również o perspektywę powrotu Adriany Machowiak do aktywności w Zarządzie
Regionu. Podkreślił, że propozycja dostosowania terminu padła w październiku, pozostała bez
odpowiedzi, a komunikacja za pomocą Hangouts jest problemowa. Podkreślił również, że prezydium
Zarządu Regionu liczy trzy osoby, a na aktywność wykazuje jedna.
Zdzisław Kałek zapytał na jakim etapie jest kwestia zmiany lokalu na tańszy. Sławomir Majdański
odpowiedział, że jeszcze się tą sprawą nie zajął. Zdzisław Kałek zaproponował rozwiązanie, które
wymaga konsultacji z Zarządem Głównym. Temat będzie kontynuowany.
Zdzisław Kałek zaproponował użyczanie pomieszczenia w swoim lokalu do celów spotkań i zebrań aby
obniżyć koszty regionu.
Beata Krajewska zapytała na jakim etapie jest aktualizacja bazy członkowskiej. Adriana Machowiak
odpowiedziała, że aktualizacja jest z marca 2018 roku.
Sławomir Majdański poinformował, że baza członkowska została przeniesiona na inny serwis i przez
dłuższy czas był problem z zalogowaniem się do niej.
10. Zamknięcie zebrania
Zebranie zakończyło się o godzinie 21:57

