
Poznań, 27.04.2019r.

Protokół 

z Nadzwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” w Wielkopolskim Oddziale

Regionalnym Stowarzyszenia  odbytego w dniu 27 kwietnia 2019r.

I  termin. Zebranie  zwołano  na  godzinę  9.00  w  dniu  27.04.2019r.  do  sali  przy  ulicy
Nowowiejskiego  8.  O  wyznaczonej  godzinie  stwierdzono  brak  wystarczającej  liczby
członków (wymagana jest co najmniej połowa ogólnej liczby członków). Zgodnie z uchwałą
zwołującą zebranie drugi termin wyznaczony był na godzinę 10.00 tego samego dnia i w tym
samym miejscu.

II termin. Zebranie rozpoczęto o godzinie 10.00 w tym samym dniu. (Nie ma wyznaczonej
wymaganej liczby członków).

Zebranie otworzył członek  Zarządu Komisarycznego Sławomir Majdański. Przywitał
wszystkich zebranych i wyjaśnił potrzebę zwołania tego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Z powodu rezygnacji z pracy w Zarządzie i rezygnacji z funkcji delegata na Krajowy Zjazd
Delegatów niektórych członków, należy uzupełnić brakujące miejsca poprzez wybory nowego
Zarządu,  wybory  uzupełniające  na  delegatów  oraz  wybór  nowego  Przewodniczącego
Zarządu, aby nie reprezentował nas dłużej Zarząd Komisaryczny.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.

3. Wybór prezydium Nadzwyczajnego Regionalnego Zebrania Członków.

4. Zatwierdzenie  Regulaminu  Obrad  Nadzwyczajnego  Regionalnego  Walnego
Zebrania Członków ( NRWZCz).

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Dyskusja nad uchwałą NRWZCz w sprawie liczby członków Zarządu Regionu
Stowarzyszenia.

7. Wybór  przewodniczącego  zarządu,  członków  zarządu  oraz  delegatów  na
Krajowy Zjazd Delegatów:

a. wybór przewodniczącego zarządu regionu,

b. wybór pozostałych członków zarządu regionu,

c. wybór uzupełniający delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, zgodnie z §
29 ust. 5 Statutu.
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8. Przyjęcie  uchwał  Nadzwyczajnego  Regionalnego   Walnego  Zebrania
Członków.

9. Dyskusja nad sprawami różnymi Stowarzyszenia.

10. Zamknięcie zebrania.

Ad.1. Zebranie otwarto i stwierdzono, że wydano 32 mandaty.

Ad.2. Powołano komisję skrutacyjną w składzie:  Elżbieta Marszałek,  Natalia Mikołajska i
Jolanta Wesołowska. Komisja wybrała spośród siebie przewodniczącą Elżbietę Marszałek.

Ad.3.  Wybrano  prezydium  Nadzwyczajnego  Regionalnego  Walnego  Zebrania  Członków:
przewodniczący  zebrania  -Piotr  Dybczyński,  zastępca-  Tomasz  Wojciechowski  i  sekretarz
Ewa Klockiewicz-Kamińska.

Od tej pory prowadzenie zebrania przejął Piotr Dybczyński.

Ad.4. Zebrani zapoznali się z projektem Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Regionalnego
Walnego  Zebrania  Członków  Stowarzyszenia  „Komitet  Obrony  Demokracji”  przed
spotkaniem. Regulamin zatwierdzono w głosowaniu jawnym.

Ad.5. Do komisji uchwał i wniosków zgłoszono 4 osoby. Przewodniczący zaproponował, by
głosowano w sposób jawny na całą listę. Komisja skrutacyjna ogłosiła,  że w tym punkcie
wydano 33 mandaty, czyli  33 osoby są uprawnione do głosowania.   Do komisji  uchwał i
wniosków  powołano  następujące  osoby:  Tomasz  Adamiec,  Iwona  Janicka,  Danuta
Janczewska i Krzysztof Janczewski. Komisja wybrała ze swego grona przewodniczącą Iwonę
Janicką.

Ad.6. Dyskusja nad liczbą członków Zarządu:

Sławomir Majdański: wg Statutu liczba członków zarządu wynosi od 5 do 7. Rezygnacja z
dotychczasowej  liczby  7  na  5  nie  utrudni  pracy,  bo  w  razie  uszczuplenia  składu  można
uzupełnić  skład  zarządu  przez  kooptację.  Grażyna  Ciesielska:  w  mniejszym składzie  jest
lepsza współpraca. Piotr Dybczyński: należy ustalić na jaki okres wybieramy nowy zarząd;
jego zdaniem na pełne trzy lata. Beata Krajewska: ze względu na obowiązki Zarząd powinien
być 7- osobowy. Krystyna Stachowiak: Zarząd 7 –osobowy ale tylko do 21.stycznia. Iwona
Janicka: jest za obniżeniem liczby członków zarządu nawet do 3, ale to wymagałoby zmian w
statucie,  których nie  możemy dokonywać.  Jest  za  5 osobami  i  trzyletnią  kadencją.  W tej
sprawie należy podjąć dodatkowa uchwałę.

Komunikat komisji skrutacyjnej: uprawnionych do głosowania 35 osób.  Za zmniejszeniem
22  osoby,  przeciw  10,  wstrzymujący  1.  W  głosowaniu  nad  liczbą  członków  Zarządu
zmniejszono liczbę członków do 5.

Ad.7. Wybory.

a. Wybór przewodniczącego zarządu

Jolanta Wesołowska ( komisja skrutacyjna) poinformowała, że nie zgłoszono kandydatury na
piśmie  na przewodniczącego  zarządu.  Danuta  Janczewska:  czy  członkowie  zarządu mogą
wybrać  przewodniczącego  spośród  siebie.  Odpowiedź  –  nie,  statut  wymaga  osobnych
wyborów  na  przewodniczącego.  Aleksandra  Różańska  zgłasza  kandydaturę  Sławomira
Majdańskiego i  deklaruje  wsparcie  dla  niego.  Marek Krajewski  deklaruje  wsparcie  dla  S.
Majdańskiego i prosi go o kandydowanie.
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Dalsze  kandydatury:  Marika  Jęczmionka  –  zgłosiła  Grażyna Ciesielska;  Marika  wycofuje
swoją kandydaturę. Iwona Janicka – zgłasza Henryk Jankowski – Iwona nie zgadza się, ale
deklaruje  współpracę,  Małgorzata  Hasiak  –  zgłasza  Danuta  Janczewska.  Małgorzata  nie
zgadza się z powodu braku czasu. Michał Witkowski – zgłasza Sławomir Majdański. Michał
nie przyjmuje,  woli  być aktywny w grupach lokalnych.  Głos z Sali:  skoro obecnie liczba
kandydatów  na  członków  zarządu  jest  mniejsza  od  liczby  miejsc  do  obsadzenia,  to  nie
wiadomo czy wybory przewodniczącego mają sens. Pada propozycja, by wraz ze zgłaszaniem
kandydatów na przewodniczącego uzupełnić też listę kandydatów na członków zarządu tak,
by była pewność obsadzenia wszystkich miejsc.

Przewodniczący  zebrania  przychylił  się  do  tego  wniosku  i  zaapelował  o  zgłaszanie
kandydatur.

Krzysztof Janczewski: wniosek formalny – 5 minut przerwy: 11.15 – 11.20.

Przewodniczący zebrania zamyka listę kandydatów.

Komisja skrutacyjna ogłosiła, że jedynym kandydatem na przewodniczącego jest Sławomir
Majdański.

Kandydat poprosił o pomoc w pracy i obiecuje powstanie kanału informacji dla informacji
zwrotnej oraz, że nie zapomni o LUD- ie i chce zainicjować otwarte zebrania regionu.

Marek Krajewski – pytanie o ożywienie Rady Regionu. Iwona Janicka – pytanie na ile finanse
powinny być jawne dla informacji publicznej. E. Marszałek wnosi o wycofanie uchwały o
publikacji faktur. S. Majdański: uchwała tej treści zapadnie na najbliższym zarządzie.

Przewodniczący zebrania zamyka dyskusję.

Wybory:

1 kandydat ; Sławomir Majdański.

Komunikat Komisji  skrutacyjnej:  Uprawnionych do głosowania: 37 osób. Wydano kart do
głosowania: 36. Oddano 36 głosów ważnych. Za: 30, przeciw 6, wstrzymujących 0 . 

Na przewodniczącego zarządu regionu wybrano Sławomira Majdańskiego.

b. Wybór członków zarządu.

 Przewodniczący  zamknął  listę  kandydatów do Zarządu  i  poprosił  o  jej  ogłoszenie  przez
komisję skrutacyjną.

Do zarządu  zgłoszono następujące  osoby:  Henryk Marian  Gemzicki,  Marika  Jęczmionka,
Beata Krajewska,  Aleksandra Różańska, Michał Witowski.

Przewodniczący poprosił kandydatów o przedstawienie swojej dotychczasowej działalności i
o odpowiedź na pytania. Czas wypowiedzi 3 min,

S.  Majdański  –  pytanie  o opłacenie  składek.  E,  Marszałek  przypomina,  że  kandydaci  nie
mogą zalegać ze składkami dłużej niż 6 miesięcy.

H.  Gemzicki  –były  działacz  opozycyjny,  działacz  kodu  będzie  zajmował  się  biurem  i
szkoleniami. Beata Krajewska – organizowanie pikodów i działanie na rzecz frekwencji na
wyborach,  prowadzi  swoja  działalność,  dysponuje  czasem.  A.  Różańska  –  zajmie  się
finansami,  Marika  Jęczmionka  –  chce  pracować,  ma  czas.  Michał  Witkowski  –
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przewodniczący  grupy-Kalisz,  dysponuje  czasem,  chce  zająć  się  w  zarządzie  grupami
lokalnymi.

Przewodniczący  zamknął dyskusję i zarządził wybory członków zarządu.

Komunikat komisji skrutacyjnej: uprawnionych do głosowania: 37. Wydano kart:34, Oddano
33 głosy ważne i 1 nieważny.

Do zarządu wybrano osoby: Marika Jęczmionka, Beata Krajewska, Aleksandra Różańska i
Michał Witkowski.

c. Wybory uzupełniające na delegatów.

Nowo  wybrany  Przewodniczący  Zarządu  wyjaśnił  potrzebę  przeprowadzenia  wyborów
uzupełniających. Ponieważ z 11 delegatów wybranych w styczniu 2017 roku zrezygnowało 5
osób, to mamy do obsadzenia 5 miejsc.

Do wyborów uzupełniających na kandydatów zgłoszono 10 osób. Grzegorz  Borys,  Iwona
Janicka, Henryk Jankowski, Marika Jęczmionka, Beata Krajewska, Marek Krajewski. Adriana
Machowiak, Aleksandra Różańska, Jolanta Wesołowska, Michał Witkowski.

Zgodnie  z  §7  punk  6  przyjętego  Regulaminu  Obrad   kandydatka  Jolanta  Wesołowska
wyłączyła się w tym punkcie porządku obrad z pracy w komisji skrutacyjnej.

Kandydaci  odpowiadali  na  pytania.  Iwona  Janicka  -   chce  mieć  wpływ  na  wybory
ogólnokrajowe.  Wszyscy  kandydaci  opłacili  składki.  A.  Różańska  –  kontakt  z  członkami
KOD w Polsce, K. Jankowski- chce dobrze reprezentować region i pilnować demokracji. M.
Witkowski – będzie krytyczny wobec Zarządu Głównego i będzie na każdym zebraniu.

S. Majdański: przypomina o opłacaniu składek i informuje, że w razie rezygnacji z funkcji
delegata na miejsce wchodzi następny z listy z tego zebrania.

Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził wybory uzupełniające delegatów.

Wybory: 

Komunikat  komisji  skrutacyjnej:  Lista  uprawnionych  do  głosowania:  37  osób.  Liczba
wydanych kart: 34. Oddano 34 głosy ważne.

Wybrano następujących kandydatów: Michał Witkowski, Marika Jęczmionka, Iwona Janicka,
Beata Krajewska, Marek Krajewski.

Ad.8. Przyjęcie uchwał.

Nadzwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków podjęło następujące uchwały. Uchwały
przygotowała  Komisja  Uchwał  i  Wniosków.  Nad  prawidłowością  głosowania  czuwała
Komisja Skrutacyjna.

1. Uchwała o zmniejszeniu liczby członków Zarządu Regionu do 5 osób, w tej liczbie
przewodniczący/przewodnicząca.  Liczba  uprawnionych:  35;  za  22;  przeciw  10;
wstrzymujących 1.

2. Uchwała o czasie trwania kadencji nowo wybranego zarządu regionu – pełne trzy lata.
Liczba uprawnionych 35, za 21, przeciw 8, wstrzymujących 2.

3. Uchwała  o  publikowaniu  protokołów  z  obrad  zarządu  głównego.  Liczba
uprawnionych 37, za 28, przeciw 0, wstrzymujących 4.
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4. Uchwała  o  zaapelowaniu  do  grup  lokalnych  o  powołaniu  rady  regionu.  Liczba
uprawnionych 37, za 29, przeciw 0, wstrzymujących  3.

5. Uchwała w sprawie zaapelowania do Zarządu Głównego o odroczenie wypowiedzenia
umowy  najmu  lokalu  w  Poznaniu.  Liczba  uprawnionych  37,  za  22,  przeciw  6,
wstrzymujących 3.

6. Uchwała  o  nadaniu  Latającemu  Uniwersytetowi  Demokracji  w  Poznaniu  imienia
Joanny Dareckiej. Uchwała przyjęta przez aklamację.

7. Uchwała  w  sprawie  wsparcia  dla  nauczycieli  i  pracowników  oświaty.  Liczba
uprawnionych 37, za 26, przeciw 1, wstrzymujący 2,

Komisja Uchwał i Wniosków przekazała do realizacji następujące wnioski:

1. Kandydaci/kandydatki do zarządu regionu i na delegatów/delegatki na Walne krajowe
nie mogą zalegać ze składkami dłużej niż 6 miesięcy

2. Pamiętamy o obchodach 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej ( 1.05.) w
regionie i w Warszawie

3. Pamiętamy o obchodach 30-lecia wyborów 4 czerwca w regionie i w Gdańsku i o
ustanowieniu tego dnia dniem Wolności i Praw Obywatelskich 

Ad.9. Sprawy różne.

Marika  Jęczmionka  –  sprawa  wsparcia  służby  medycznej  na  paradzie  równości.  Jerzy
Ratajczak – pytanie  o czas  trwania kadencji  Sądu Koleżeńskiego i  nowych delegatów. S.
Majdański- czas trwania tych ciał do najbliższego Walnego Regionalnego, czyli kończy się
21.stycznia 2020r. Przekazano zebranym informacje dotyczące najbliższych działań KOD.

Ad. 10. 

Zebranie  zakończył  przewodniczący  Nadzwyczajnego  Regionalnego  Walnego  Zebrania
Członków Piotr Dybczyński, dziękując wszystkim za przybycie i aktywność,

   

     Sekretarz      Zastępca Przewodniczącego           Przewodniczący Zebrania

Ewa Klockiewicz-Kamińska           Tomasz Wojciechowski                   Piotr Dybczyński

Załączniki: 

1. Regulamin Obrad Nadzwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia „ Komitet Obrony Demokracji”

2. Lista obecności

3. Protokoły Komisji Skrutacyjnej

4. Oryginały podjętych uchwał

5. Zgłoszenia kandydatów.
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