Protokół z XXXIX zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolskie, które odbyło się
online dnia 07.02.2019 przy pomocy Hangouts
1.Otwarcie zebrania o godzinie 21:15
Obecni:
Adamiec Tomasz
Borys Grzegorz
Jęczmionka Marika (protokolant)
Kałek Zdzisław
Krajewska Beata (od godziny 21:34)
Majdański Sławomir (przewodniczący zebrania)
Gość – Dybczyński Piotr (RKR)

2.Przyjecje porządku obrad
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
Za – 5 głosów (Adamiec Tomasz, Borys Grzegorz, Jęczmionka Marika, Kałek
Zdzisław, Majdański Sławomir)
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Przyjęto porządek obrad XXXIX zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolskie.

3.Przyjecie protokołu z XXXVIII zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolskie,
które odbyło się dnia 09.01.2019
Głosowanie nad przyjęciem protokołu
Za – 5 głosów (Adamiec Tomasz, Borys Grzegorz, Jęczmionka Marika, Kałek
Zdzisław, Majdański Sławomir)
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Przyjęto protokół z XXXVIII zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolskie.

4.List intencyjny do Fundacji Malta
Zarząd Regionu KOD Wielkopolskie otrzymał informację od Krzysztofa
Podemskiego, że jest możliwość darmowego użyczania sali na wykłady. Tomasz
Adamiec zobowiązał się do dnia 17.02.2019 napisać list intencyjny do Fundacji
Malta. Sławomir Majdański podkreślił, że nawet jeśli poziom sami jest niższy od
Delty to nie należy się zastanawiać skoro padła propozycja darmowego
użyczania co obniży koszty w regionie.

5.Odezwa do członków w sprawie płacenia składek
Adriana Machowiak zobowiązała się napisać komunikat w sprawie płacenia
składek członkowskich. Sławomir Majdański zapytał czy jest jakiś bardziej
atrakcyjny sposób aby zachęcić do regularnego płacenia składek. Przekazał
również informację, że Zarząd Regionu ma wyznaczyć jedną osobę, która będzie
miała dostęp do bazy danych składek oraz wymagania odnośnie sprzętu, na
którym baza danych będzie otwierana. Grzegorz Borys powiedział, że jedynym
sensownym rozwiązaniem jest dostęp skarbnika regionu jednak jest to zbyt
wiele pracy dla jednej osoby. Zarząd Regionu przez najbliższy tydzień będzie
rozmawiał z członkami kto mógłby się podjąć tego zadania.

6.Współpraca ze Stowarzyszeniem 61
Marika Jęczmionka przedstawiła działania Stowarzyszenia 61 Róży Rzeplińskiej.
W toku dyskusji ustalono, że rozsądnym rozwiązaniem byłoby nawiązać kontakt
i postarać się zorganizować spotkania i wykłady Stowarzyszenia w mniejszych
miastach regionu. Sławomir Majdański przekazał kontakt do Agaty
Stęplewskiej, która współpracuje ze Stowarzyszeniem 61. Marika Jęczmionka
zobowiązała się nawiązać kontakt telefoniczny celem uzyskania konkretnych
informacji i bezpośredniego dotarcia do Stowarzyszenia.

7.Relacja Sławomira Majdańskiego z Rady Regionów
Sławomir Majdański przedstawił relację z Rady Regionów, która odbyła się w
styczniu 2019. Rada Regionów wybrała nowe prezydium. Poruszono temat
przygotowania KOD do 19 marca odnośnie wyroku TSUE. Ustalono, że KOD

zorganizuje wydarzenia z tym związane po wyroku aby nie było to odebrane
jako nacisk. Rada Regionów poprosiła o koordynację w całej Polsce. Zostaną
przygotowane materiały informacyjne oraz będą przeprowadzane w miarę
regularne akcje informacyjne do 19 marca mówiące o tym, czym jest wyrok
TSUE. Omówiono przygotowanie strategii na nadchodzące wybory i
przedstawiono dwa projekty tj. „Wygrajmy Wybory”, który zakłada oddolny
nacisk na zawieranie koalicji nie zyskał poparcia Rady Regionów ze względu na
wątpliwości dotyczące dwóch punktów i „Kierunek Europa”. W przygotowaniu
są materiały informacyjne. Projekt Obywatelskiej Kontroli Wyborów ma
ewoluować i stać się projektem obywatelskim, a nie stricte badawczym. Została
podjęta decyzja, że przy obecnym OKW nie będzie współpracy z Fundacją
Batorego. Rada Regionów została poinformowana o nowym logo KOD. Ma być
ono przedstawione na przełomie lutego i marca 2019 podczas konferencji
prasowej. Ustalono, że przed Walnym Zjazdem Delegatów ma powstać Komisja
Uchwał i Wniosków, która spotka się w I półroczu 2019. Odbyła się dyskusja czy
mają się odbyć dwa Walne Zjazdy Delegatów (statutowy i sprawozdawczy) czy
jeden. Rada Regionów na prośbę Zarządu Głównego pozytywnie
zarekomendowała pomysł wyklucza ka ze Stowarzyszenia członków, którzy nie
płacą składek członkowskich przez 12 miesięcy. Piotr Dybczyński zapytał czy
najpierw takie osoby zostaną powiadomione. Sławomir Majdański
odpowiedział, że na obecną chwilę nie ma informacji w jaki sposób zostanie to
przeprowadzone i nie ma osób, które mogą się tym zająć. Zdzisław Kałek
podkreślił, że Zarząd Główny nie ma podstaw do usuwania członków jeśli nie
ma aktualnej bazy danych i dostępów do niej, a Facebook nie może być
źródłem informacji o rezygnacji członków. Sławomir Majdański odpowiedział,
że regiony mają dostęp do bazy danych jednak nie ma w niej informacji o
składach członkowskich. Dostęp do bazy danych członków KOD w regionie
posiadają tylko dwie osoby. Sławomir Majdański poinformował, że Rada
Regionów pracuje już na nowym regulaminie. Grzegorz Borys zapytał czy Rada
Regionów rozmawiała na temat startu członków Zarządu Głównego w
wyborach. Sławomir Majdański odpowiedział, że Statut nie reguluje co powinna
zrobić osoba, która startuje w wyborach. W wypadku startu i braku rezygnacji z
funkcji zachodzi konflikt interesów. Na ostatnim Walnym Zjeździe Delegatów
region Małopolski wniósł o zmiany w Statucie, aby osoba startująca w
wyborach rezygnowała z funkcji w Stowarzyszeniu jednak nie doszło nawet do
dyskusji w tym temacie. Zdzisław Kałek wyraził obawę, że funkcja w KOD może
być wykorzystywana w kampanii wyborczej. Należy uregulować tę kwestię
statutowo. Grzegorz Borys podkreślił, że nie jest to rozwiązanie ponieważ

zmienny takie będą obowiązywać dopiero od nowej kadencji. Zarząd Główny
poinformował, że Koalicja Obywatelska przewiduje miejsca na listach
wyborczych do Europarlamentu dla KODerów. Mają zostać przeprowadzone
rozmowy w regionach aby znaleźć najbardziej kompetentnych kandydatów.
Grzegorz Borys powiedział, że nie powinniśmy nikogo rekomendować ponieważ
w tym momencie stajemy się częścią partii politycznej, uczestniczymy w
kampanii wyborczej, a to stoi w sprzeczności z naszymi celami.
8.Oświadczenie Zarządu Głównego sprzed czterech dni
Zarząd Regionu uważa, że oświadczenie powinno zostać wycofane. Grzegorz
Borys powiedział, że należy się zastanowić jak w przyszłości unikać takich
sytuacji ponieważ przyczyniła się ona do kłótni na Facebooku i odejściu
członków ze Stowarzyszenia. Sławomir Majdański zapytał czy Zarząd Regionu
KOD Wielkopolskie powinien napisać podziękowanie za aktywność osób
protestujących pod siedziba TVP w Warszawie. Członkowie Zarządu Regionu
KOD Wielkopolskie byli temu przeciwni.
9.Wolne głosy
Zdzisław Kałek poinformował, że ma dwa kolejne numery „Dekodera” i poprosił
o ich odebranie. Beata Krajewska powiedziała, że trzeba je rozdawać podczas
spotkań, LUDów i na Kawiarence. Sławomir Majdański poinformował, że
zarekomendował wniosek do Zarządu Regionu o pokrycie kosztów spotkania z
Piotrem Niemczykiem. Jeśli będzie to spotkanie promujące książek to koszty sali
pokrywa wydawnictwo, jeśli będą to tematy bieżące to Grupa Lokalna KOD
Poznań ma wnioskować do Zarządu Regionu o pokrycie kosztów. Grzegorz
Borys zaproponował aby zwrócić się do Klubu Krytyki Politycznej o pomoc w
organizacji spotkania. Zdzisław Kałek poinformował, że na 23 lutego została
zgłoszona oficjalna delegacja KOD. Beata Krajewska zapytała czy jako Zarząd
Regionu możemy zorganizować spotkanie z Zarządami innych regionów w celu
ustalenia wspólnych działań przed wyborami. Grzegorz Borys powiedział, że
projekt „Kierunek Europa” ma na celu wspólne działanie. Sławomir Majdański
odpowiedział, że możemy zorganizować takie spotkanie ale logistycznie będzie
to trudne. Grzegorz Borys zapytał co z koncertem „Artyści dla Demokracji”.
Tomasz Adamiec odpowiedział, że wysłał maila do organizatora odnośnie
dystrybucji cegiełek jednak jeszcze nie dostał odpowiedzi. Grzegorz Borys
zapytał czy mamy jakąkolwiek wiedzę odnośnie organizacji koncertu. Sławomir
Majdański odpowiedział, że organizator skupia się obecnie na koncertach, które
mają się odbyć w marcu i kwietniu w innych miastach. Zobowiązał się do

spotkania z organizatorem. Grzegorz Borys zapytał czy ktoś pisze sprawozdanie
z działań Zarządu Regionu w 2018 roku. Sławomir Majdański odpowiedział, że
takie sprawozdania muszą być gotowe do kolejnego zebrania i zobowiązał się
dopilnować tego.
Zamknięcie zebrania o godzinie 22:51

