Protokół
III Walnego Zgromadzenia Członków
partii „Demokracja Bezpośrednia”
w Warszawie w dniu 13.07.2013 r.

Walne Zgromadzenie Członków (dalej zwane WZC) partii Demokracja Bezpośrednia (zwana
dalej DB) zaplanowane było na 13 lipca 2013 roku na godz. 10:30 w Warszawie, w
Korporacji SEDPOL sp. z o.o., ul. Czapelska 38. Sala C, piętro 1.
W przypadku braku wymaganego Statutem DB kworum drugi termin Walnego Zgromadzenia
Członków wyznaczono na ten sam dzień w tym samym miejscu na godzinę 11:00.
Członkowie DB zostali powiadomieni o terminach Walnego Zgromadzenia stosownymi
zawiadomieniami, zgodnie z art. 23 ust. 10 Statutu na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
W posiedzeniu wzięło udział 21 członków DB zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr
1). Zgodnie z art. 24 Statutu do osiągnięcia quorum wymagana ilość osób wynosi 63.

1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Demokracji Bezpośredniej.

Przewodniczący DB, Adam Kotucha przywitał zebranych oraz przedstawił cel Zgromadzenia,
którym zgodnie z porządkiem obrad było przede wszytkim uzupełnienie składu organów DB
oraz przyjęcie uchwał aktualizujących Statut.
2.

Stwierdzenie quorum.

W związku z brakiem ilości osób wymaganych Statutem do osiągnięcia quorum przewodniczący
DB oznajmnił zebranym, że III WZC zostanie rozpoczęte w drugim terminie, o godzinie 11:00.
Następnie zarządził wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
Zebranym rozdano mandaty do głosowania dwojakiego rodzaju:
− białe otrzymało 19 osób posiadających czynne prawo wyborcze (uprawnieni do
głosowań Statutowych)
− żółte otrzymały 2 osoby (pozostali – przyjęci w ciągu ostatnich 3 miesięcy)
3.

Wybór przewodniczącego WZC.

Na przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono jedną kandydaturę – Adama Kotuchę. W
wyniku głosowania, optyczną większością głosów Adam Kotucha został wybrany
przewodniczącym Zgromadzenia.
4.

Wybór sekretarza WZC.

Na sekretarza Zgromadzenia zgłoszono dwie kandydatury: Beatę Dziudzik i Krzysztofa
Szewczyka. Krzysztof Szewczyk nie wyraził zgody na pełnienie funkcji sekretarza WZC, w
związku z czym optyczną większością głosów sekretarzem Zgromadzenia została wybrana
Beata Dziudzik.
5.

Przyjęcie porządku obrad.

Zaproponowano wprowadzenie zmian do porządku obrad (załącznik nr 2):
dodanie pkt 5a) – zmniejszenie wymaganej ilości podpisów na listach poparcia kandydata do
organów DB (wniosek Andrzeja Fatygi) – z 30 do 15 podpisów poparcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych do głosowania – 19 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 13.
głosy za - 18
głosy przeciw - 0
wstrzymało się - 1
W wyniku głosowania zmiana została przyjęta (uchwała nr 19/07/2013 – załącznik nr 21).
dodanie pkt 8a) – wybory członka Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych do głosowania – 21 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 11.
głosy za - 20
głosy przeciw - 0
głosy wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania zmiana została przyjęta.
dodanie pkt 11a) – głosowanie uchwały dotyczącej planu strategicznego DB
Przewodniczący zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych do głosowania – 21 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 11.
głosy za - 21
głosy przeciw - 0
głosy wstrzmujące - 0
W wyniku głosowania zmiana została przyjęta.
W wyniku przeprowadzonej procedury aktualizującej przyjęto porządek obrad po zgłoszonych
zmianach zmianach (załącznik nr 2).
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO ORGANÓW PARTII
Przed przystąpieniem do głosowań osobowych Przewodniczący poinformował zebranych na sali
członków DB, że w tych głosowaniach mogą brać udział tylko członkowie mający czynne prawo
wyborcze (posiadający białe mandaty).
Następnie przewodniczący Zgromadzenia zarządził wybory uzupełniające organów Demokracji
Bezpośredniej. W pierwszym kroku przeprowadzono wybory Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji
Skrutacyjnej zgłoszono 3 kandydatury: Janusz Lewandowski, Kamil Kalisz i Krzysztof
Szewczyk.
Przewodniczący zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych do głosowania – 19 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 17
głosy przeciw - 0
wstrzymało się - 2
W wyniku głosowania członkami Komisji Skrutacyjnej zostali: Janusz Lewandowski, Kamil
Kalisz i Krzysztof Szewczyk.
6.

Wybory Wiceprzewodniczącego Demokracji Bezpośredniej.

Zgłoszono jedną kandydaturę na Wiceprzewodniczącego w osobie Dominika Hernika.
Przewodniczący sprawdził poprawność listy poparcia kandydata.
Kandydat przedstawił krótką charakterystykę swojej osoby oraz własną wizję pełnionej funkcji.
Następnie zadawano kandydatowi pytania z sali. Po zakończeniu debaty przewodniczący
Zgromadzenia zarządził głosowanie.
Komisja Skrutacyjna rozdała członkom DB, mającym czynne prawo wyborcze, 19 kart do
głosowania zawierających 1 nazwisko.

Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 19
osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 11.
Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy:
głosy za - 19
głosy przeciw - 0
głosy wstrzymujące – 0
W
wyniku
głosowaniu
kandydat, Dominik
Hernik
został
wybrany
na
funkcję
Wiceprzewodniczącego Demokracji Bezpośredniej (uchwała nr 01/07/2013 – załącznik nr 3).
7.

Wybory Skarbnika Demokracji Bezpośredniej.

Zgłoszono jedną kandydaturę na Skarbnika w osobie Artura Lorka. Przewodniczący sprawdził
poprawność listy poparcia kandydata.
Kandydat przedstawił krótką charakterystykę swojej osoby oraz własną wizję pełnionej funkcji.
Następnie zadawano kandydatowi pytania z sali. Po zakończeniu debaty przewodniczący
Zgromadzenia zarządził głosowanie.
Komisja Skrutacyjna rozdała członkom DB, mającym czynne prawo wyborcze, 19 kart do
głosowania zawierających 1 nazwisko.
Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 19
osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 11.
Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy:
głosy za - 19
głosy przeciw - 0
głosy wstrzymujące – 0
W wyniku głosowaniu kandydat, Artur Lorek został wybrany na funkcję Skarbnika Demokracji
Bezpośredniej (uchwała nr 02/07/2013 – załącznik nr 4).
8.

Wybory członków Zarządu Demokracji Bezpośredniej.

W związku z objęciem przez dotychczasowego członka Zarządu funkcji Skarbnika DB nastąpił
wybór dwóch członków Zarządu.
Zgłoszono dwie kandydatury: Michał Broniewicz i Krzysztof Naleźniak. Przewodniczący
sprawdził poprawność list poparcia kandydatów.
Kandydaci przedstawili krótką charakterystykę swoich kandydatur oraz własną wizję pełnionych
funkcji. Następnie zadawano kandydatom pytania z sali. Po zakończeniu debaty
przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie.
Komisja Skrutacyjna rozdała członkom DB, mającym czynne prawo wyborcze, 19 kart do
głosowania zawierających 2 nazwiska.
Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 19
osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 11.
Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy. Kandydaci uzyskali:
Michał Broniewicz – 18 głosów popierających, 1 głos nieważny
Krzysztof Naleźniak – 16 głosów popierających, 2 głosy sprzeciwu, 1 głos nieważny.
W wyniku głosowaniu nowymi członkami Zarządu DB zostali: Michał Broniewicz i Krzysztof
Naleźniak (uchwała nr 03/07/2013 – załącznik nr 5).
8a. Wybory członka Komisji Rewizyjnej Demokracji Bezpośredniej.
Zebrani na sali członkowie DB zgłosili na członków Komisji Rewizyjnej Piotra Mądrego,
Zbigniewa Kawalca i Janusza Lewandowskiego. Zarówno Piotr Mądry jak i Zbigniew Kawalec nie
wyrazili zgody na kandydowanie, w związku z czym jedynym kandydatem akceptującym swoją
kandydaturę został Janusz Lewandowski.
Komisja Skrutacyjna rozdała członkom DB 21 kart do głosowania zawierających 1 nazwisko.

Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 21
osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 13.
Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy. Kandydat uzyskał:
głosy za - 13
głosy przeciw - 0
głosy wstrzymujące – 0
głosy nieważne - 8
W wyniku głosowaniu nowym członkiem Komisji Rewizyjnej został Janusz Lewandowski
(uchwała nr 04/07/2013 – załącznik nr 6).
Na tym zakończono część dotyczącą wyborów uzupełniających.
-----------Przerwa od 12:50 do 13:20
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził 30 minut przerwy, podczas której Panowie Piotr
Mądry i Janusz Lewandowski pojechali do siedziby partii po paczki gazety partyjnej
Dbeściak celem rozdania ich wśród obecnych na sali członków DB.
Zbigniew Kawalec i Kamila Ogniewska opuścili dalsze obrady.
-----------Po przerwie obecnych na sali było 17 osób: 15 członków mających czynne prawo
wyborcze i 2 bierne.
DYSKUSJE ORAZ GŁOSOWANIE UCHWAŁ NOWELIZUJĄCYCH STATUT
Przed przystąpieniem do głosowań zmian Statutowych poinformowano zebranych na sali
członków DB, że do głosowań nad zmianami w Statucie mogą przystępować tylko członkowie
mający czynne prawo wyborcze (zgodnie z art. 24 Statutu). Zmiany Statutowe uchwalane są
kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
9.

Projekt uchwały konwalidujący Statut DB (zmiana statutowa)

Kolejnym punktem obrad była dyskusja i podjęcie uchwały konwalidującej Statut zgodnie z
propozycją przedstawioną podczas poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków 6 kwietnia
2013 r.
Dyskusję rozpoczął Marian Waszkielewicz wnosząc o oddalenie projektu uchwały zawierającej
zmianę polegającą na skonkretyzowaniu celów partii DB (art. 6 Statutu), motywując takie
działanie zawężeniem celów partii, co według niego jest niezgodne z ideą jej powołania. Drugi
sprzeciw wyraził wobec zapisu projektu podwyższającego próg głosów wymaganych do zmiany
celów partii z 2/3 do 4/5.
Po burzliwej dyskusji poddano pod głosowanie Zgromadzenia propozycję, aby Zarząd DB
wprowadził do projektu zmianę zgodnie z propozycją M. Waszkielewicza.
Przewodniczący zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych do głosowania – 17 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 11
głosy przeciw - 2
wstrzymało się - 4
W wyniku głosowania podjęto decyzję o wniesieniu przez Zarząd pod głosowanie WZC
zmienionego projektu uchwały konwalidującej Statut.
----------------------Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę niezbędną na przygotowanie przez Zarząd
zmiany projektu uchwały, polegającej na wyłączeniu z projektu art. 6 i zapisu art. 24 o
kwalifikowanej większości 4/5.

Członkowie Zarządu obecni na sali w sile 6 osób poddali nowy projekt uchwały, jako
propozycję pod głosowanie WZC DB, pod głosowanie:
za przyjęciem – 5 osób
przeciwko – 1 osoba
wstrzymało się – 0 osób.
Propozycja została uchwalona.
Przewodniczący ogłosił koniec przerwy, po której przystąpiono do głosowania zmienionego
projektu uchwały konwalidującej Statut. W tym czasie wróciły na salę obrad 2 osoby – Piotr
Mądry i Janusz Lewandowski.
----------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie projektu uchwały konwalidującej Statut
zgodnie ze zmienioną treścią. Ilość uprawnionych do głosowania – 17 osób, ilość głosów
wymagana do podjęcia uchwały – 12.
głosy za – 11
głosy przeciw – 6
głosy wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania projekt uchwały został odrzucony (uchwała nr 06/07/2013 – załącznik
nr 8).
W związku z odrzuceniem przez WZC zmienionego projektu uchwały konwalidującej
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie projektu uchwały w wersji wniesionej
przed zmianą. Ilość uprawnionych do głosowania – 17 osób, ilość głosów wymagana do
podjęcia uchwały – 12.
głosy za – 11
głosy przeciw – 5
głosy wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania projekt uchwały został odrzucony (uchwała nr 05/07/2013 – załącznik
nr 7).
W wyniku głosowań uchwała konwalidująca Statut nie została podjęta w wersji zawierającej
art. 6 i zapisu art. 24 o kwalifikowanej większości 4/5.
W związku z tym, że na posiedzenie przybył zaproszony gość, Pan Dariusz Brzozowiec –
ekspert w zakresie walut lokalnych, zaproponowano, aby przesunąć punkt obrad dotyczący
wprowadzenia do programu partii wspierania walut lokalnych w Polsce.
Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego – optyczną większością głosów –
przesunięto pkt 14 porządku obrad po pkt 9.
DYSKUSJA ORAZ GŁOSOWANIE UCHWAŁY PROGRAMOWEJ
Przed przystąpieniem do debaty i głosowania Przewodniczący poinformował zebranych na sali
członków DB, że w głosowaniach uchwał programowych mogą brać wszyscy członkowie DB.
Zmiany uchwalane są zwykłą większością głosów.
14.Dyskusja nad wprowadzeniem do programu Turkusowa (R)ewolucja zmiany:
Waluta lokalna w Polsce.
a) Wystąpienie eksperta w zakresie walut lokalnych, Dariusza Brzozowca –
Debata.
Dariusz Brzozowiec, ekonomista, lider projektu walut lokalnych, przedstawił zgromadzonym
krótką prelekcję na temat waluty lokalnej na przykładzie stosowania jej w innych krajach i
regionach w różnych częściach świata.

Po prezentacji zaproponował członkom DB poparcie projektu wprowadzenia waluty lokalnej w
Polsce, jako rozwiązania służącego wsparciu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i biznesu.
Nastąpiła debata, podczas której zebrani zadawali Dariuszowi Brzozowcowi szereg pytań.
---------------Obrady opuścił Filip Czarnecki. Na sali pozostało 18 osób.
b) Podjęcie uchwały wprowadzającej zmianę do programu partii (zmiana

programowa)

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie projektu uchwały programowej waluta
lokalna w Polsce. Ilość uprawnionych do głosowania – 19 osób, ilość głosów wymagana do
podjęcia uchwały – 10.
głosy za – 17
głosy przecie – 0
głosy wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została podjęta (uchwała nr 07/07/2013 – załącznik nr 9).
Na tym zakończył się punkt porządku obrad dotyczący zmiany programowej DB – Waluta
lokalna w Polsce.
---------------Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy: od 14:55 do 15:05
Po przerwie na sali obecnych było 18 osób: 16 z czynnym prawem wyborczym i 2 z
biernym.
DYSKUSJE ORAZ GŁOSOWANIE UCHWAŁ NOWELIZUJĄCYCH STATUT – ciąg dalszy
Przewodniczący przypomniał zebranym, że do głosowań nad zmianami w Statucie mogą
przystępować tylko członkowie mający czynne prawo wyborcze (zgodnie z art. 24 Statutu).
Zmiany Statutowe uchwalane są kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
Ad. 9. Projekt uchwały konwalidujący Statut DB – (ciąg dalszy zmiany statutowej)
Przewodniczący zarządził powrót do dyskusji nad uchwałą konwalidującą Statut.
W trakcie dyskusji zwolennicy projektu w niezmienionej formie podnieśli argument, że projekt
jest zgodny z intencją poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków, podczas którego
zdecydowaną większością głosów został przyjęty. To, że dziś ponownie głosujemy jego
uchwalenie wynika tylko z powodu błędów formalnych zwołania poprzedniego Zgromadzenia.
Obecne Zgromadzenie ma na celu jedynie sformalizowanie decyzji poprzedniego WZC.
Argumentem za uchwaleniem w całości spornej uchwały było również to, że podczas
poprzedniego WZC wszystkie projekty zmian Statutu były poddane szerokiej analizie i
dyskutowane. Wówczas był odpowiedni czas na wnoszenie sprzeciwów. Przeciwnicy natomiast
uznali, że obecne WZC zostało zwołane również w celu uchwalenia zmian zgodnie z własnym
sumieniem.
Po burzliwej dyskusji zgromadzeni na sali wnieśli o ponowne głosowanie projektu
zmodyfikowanej uchwały – bez spornych zapisów, argumentując tą decyzję umożliwieniem
uchwalenia pozostałych zmian statutowych zawartych w uchwale konwalidującej.
Przewodniczący zarządził głosowanie, czy poddać zmieniony projekt ponownemu głosowaniu.
Optyczną większością głosów postanowiono ponownie głosować zmieniony projekt uchwały
konwalidującej Statutu.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził ponowne głosowanie zmienionego projektu uchwały
konwalidującej Statut. Ilość uprawnionych do głosowania – 16 osób, ilość głosów wymagana do
podjęcia uchwały – 11.
głosy za – 14
głosy przeciw – 2
głosy wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta (uchwała nr 06/07/2013 – załącznik nr 8).
---------------Dalsze obrady, na znak protestu przeciwko łamaniu woli poprzedniego WZC,
opuścił Janusz Lewandowski. Wychodząc z sali rzucił Przewodniczącemu Zgromadzenia
kartkę papieru, oznajmiając, że nie będzie dalej uczestniczył i złoży rezygnację.
Na sali pozostało 17 osób (15 + 2).
10. Dyskusja, podjęcie lub odrzucenie uchwał modyfukujących Statut (zmiana

statutowa)
a) projekt uchwały - zniesienie zakazu członkostwa w DB dla członków innych
partii (art. 7. ust. 4 Statutu – zmiana)
Zmiana dotyczy zniesienia zakazu członkostwa w DB członkom innych partii. Motywem tej
zmiany jest fakt, że skoro DB jest partią techniczną nie ingerującą w światopogląd swoich
członków, to zgodnie z tym duchem osoby bliskie światopoglądowo innym partiom
ideologicznym powinny mieć prawo do członkostwa również w DB w celu czynnego popierania i
uczestniczenia w procesie wprowadzania zmian ustrojowych.
Zgłoszono wykreślenie art. 7 pkt 4 Statutu.
Art. 7. Członkiem DB może być osoba, która zarazem:
4) nie jest członkiem innej partii politycznej,
Po zmianie:
Art. 7. Członkiem DB może być osoba, która zarazem:
4) skreślony,
Przewodniczący zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 15
osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 11.
głosy za - 8
głosy przeciw - 5
głosy wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została odrzucona (uchwała nr 08/07/2013 – załącznik nr 10).
b) projekt uchwały – zawiadamianie drogą elektroniczną (art. 16. ust. 1
Statutu – zmiana)
Zmiana dotyczy zmiany sposobu wysyłania do członków DB wezwań do zapłaty.
Zgłoszono zmianę art. 16 ust. 1 Statutu.
Art. 16.
1. Jeżeli członek DB nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
zarząd krajowy wysyła wezwanie do zapłaty.
Po zmianie:
Art. 16.
1. Jeżeli członek DB nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
zarząd krajowy wysyła wezwanie do zapłaty. Wezwanie do zapłaty może zostać wysłane
drogą elektroniczną.

Przewodniczący zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 15
osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 11.
głosy za - 15
głosy przeciw - 0
głosy wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała podjęta (uchwała nr 09/07/2013 – załącznik nr 11).
c) projekt uchwały – członek honorowy (art. 16a) Statutu – dodanie)
Zespół zadaniowy „Region Lubelski Demokracja Bezpośrednia” zgłosił projekt uchwały
własnego autorstwa nadający nieczłonkom DB tytuł Członka Honorowego.
Zgłoszono dodanie art. 16a. Statutu.
Art. 16a.
1. Walne Zgromadzenie może za szczególne zasługi wyróżnić każdego tytułem członka
honorowego
Demokracji
Bezpośredniej
.
2. Tytuł, o którym mowa w ust. 1. nadaje oraz pozbawia Walne Zgromadzenie na
wniosek.
3. Tytuł Członka Honorowego nadaje się na czas nieokreślony
4. Cofniecie tytułu członka honorowego może nastąpić w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
5. Nominat na członka honorowego nie może być członkiem Demokracji Bezpośredniej.
6. Członek Honorowy partii Demokracja Bezpośrednia posiada uprawnienia członka
zwyczajnego, określonego w art. 8 pkt 1-5, 7, 9 oraz pkt 6 jako „honorowy członek
Zarządu” z prawem wyrażania opinii bez prawa głosowania.
7. Członek Honorowy partii Demokracja Bezpośrednia nie posiada uprawnień
wynikających z art. 8 pkt 8 Statutu.
8. Członek Demokracji Bezpośredniej, rezygnujący z członkostwa w partii lub wykluczony
z partii, nie może być nominowany na członka honorowego, chyba, że rezygnacja jest
spowodowana ważnym interesem osobistym. Ocenę powodów rezygnacji dokonuje zarząd
krajowy.
9. Zgodność kryteriów przedłożonych propozycji kontroluje zarząd krajowy partii DB. Od
uchwały zarządu można odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od
publikacji uchwały.
Po dyskusji na temat celów tego projektu Przewodniczący zarządził głosowanie. Ilość
uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 15 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia
uchwały – 11.
głosy za - 14
głosy przeciw - 5
głosy wstrzymujące – 6
W wyniku głosowania uchwała została odrzucona (uchwała nr 10/07/2013 – załącznik nr 12).
d) projekt uchwały – powszechne prawybory (art. 21. pkt 9 Statutu – zmiana)
Zmiana dotyczy wyłaniania kandydatów na listy wyborcze – wyłanianie kandydatów może
odbywać się w drodze powszechnych prawyborów.
Zgłoszono zmianę art. 21 pkt 9) Statutu.
Art. 21.
9) projektowania oraz zatwierdzania list wyborczych w wyborach powszechnych, w drodze
tajnego, preferencyjnego głosowania albo przekazywania tego uprawnienia członkom
zespołów zadaniowych, a zwłaszcza zespołom terenowym, w drodze uchwały,

Po zmianie:
Art. 21.
9) projektowania oraz zatwierdzania list wyborczych w wyborach powszechnych, w drodze
tajnego, preferencyjnego głosowania albo przekazywania tego uprawnienia członkom
zespołów zadaniowych, a zwłaszcza zespołom terenowym, w drodze uchwały.
Projektowanie oraz zatwierdzenie może się odbyć w drodze powszechnych prawyborów
jeśli zgodę na to wyraziło Walne Zgromadzenie lub członkowie zespołów zadaniowych,
którym walne zgromadzenie przekazało to uprawnienie,
Przewodniczący zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 15
osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 11.
głosy za - 12
głosy przeciw - 1
głosy wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała podjęta (uchwała nr 11/07/2013 – załącznik nr 13).
e) projekt uchwały – budżet partii (art. 21 pkt 14 Statutu – dodanie)
Zmiana dotyczy rozszerzenia uprawnień Walnego Zgromadzenia o uchwalanie wiążących
okresowych planów budżetowych DB.
Zgłoszono dodanie art. 21 pkt 14) Statutu.
Art. 21.
14) uchwalanie okresowych planów budżetowych dla partii, mających w określonych w
nich ramach charakter wiążący dla zarządu krajowego.
Przeciwnicy uchwały podnosili argument, że przy tak małych funduszach, jakimi dysponuje
partia nie ma potrzeby tworzenia planów budżetowych i jest to zbędna regulacja.
Przewodniczący zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 15
osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 11.
głosy za - 0
głosy przeciw - 7
głosy wstrzymujące – 8
W wyniku głosowania uchwała została odrzucona (uchwała nr 12/07/2013 – załącznik nr 14).
f) projekt uchwały – brak możliwości łączenia funkcji (art. 29 Statutu –
zmiana)
Zmiana dotyczy ograniczenia łączenia funkcji członka Zarządu DB z jakąkolwiek funkcją
publiczną. W przypadku objęcia przez członka Zarządu funkcji publicznej zostanie od
jednocześnie pozbawiony członkostwa w Zarządzie.
Celem zmiany – według projektodawców – było odpartyjnienie funkcji publicznych
w
administracji państwowej, samorządowej oraz we wszelkich władzach począwszy od
państwowych na osiedlowych skończywszy.
Zgłoszono zmianę brzmienia art. 29 Statutu.
Art. 29. Zarząd krajowy jest to najwyższy organ administracyjny i reprezentacyjny DB.
Po zmianie:
Art. 29.
1. Zarząd krajowy jest to najwyższy organ administracyjny i reprezentacyjny DB.
2. Członek zarządu krajowego nie może pełnić państwowej funkcji publicznej. Osoba
pełniąca funkcję publiczną traci stanowisko w Demokracji Bezpośredniej z chwilą objęcia
mandatu.
Przeciwnicy uchwały podnosili argument, że jest to zbyt rygorystyczne podejście do łączenia
funkcji oraz że przez wprowadzeniem takiej zmiany należy bardziej uściślić projekt i nie
obejmować nim wszystkich funkcji publicznych.

Przewodniczący zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 15
osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 11.
głosy za - 4
głosy przeciw - 5
głosy wstrzymujące – 6
W wyniku głosowania uchwała została odrzucona (uchwała nr 13/07/2013 – załącznik nr 15).
g) projekt uchwały – jawność rejestrów (art. 38 ust. 1 Statutu – zmiana)
Celem zmiany jest zdyscyplinowanie członków DB do znajomości zarówno programu DB
(Turkusowa (R)ewolucja) jak i Statutu i uchwał podejmowanych podczas Walnych Zgromadzeń.
Członek nie może powoływać się na nieznajomość regulacji w sytuacji, gdy są one
opublikowane bądź dostarczone mu bezpośrednio.
Zgłoszono zmianę brzmienia art. 41 ust. 1. Statutu.
Art. 41.
1. Rejestr członków oraz rejestr uchwał i protokołów, o których mowa w art. 30.
ust. 7. są jawne.
Po zmianie:
Art. 41.
1. Rejestr członków oraz rejestr uchwał i protokołów, o których mowa w art. 30. ust. 7. są
jawne. Członek nie może powoływać się na nieznajomość rejestrów.
Przewodniczący zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 15
osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 11.
głosy za - 14
głosy przeciw - 0
głosy wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała podjęta (uchwała nr 14/07/2013 – załącznik nr 16).
h) projekt uchwały – jawność posiedzeń zespołów zadaniowych (art. 43
Statutu – zmiana)
Celem zmiany jest umocowanie Statutowe jawności posiedzeń wszelkich zespołów zadaniowych
w takim samym zakresie, jak posiedzenia Zarządu czy Walne Zgromadzenie Członków.
Zgłoszono zmianę brzmienia art. 43 Statutu.
Art. 43.
Zespół zadaniowy jest to podstawowa jednostka organizacyjno-wykonawcza DB.
Zespół zadaniowy wypełnia swoje cele w drodze podejmowania uchwał przez swoich
członków.
Po zmianie:
Art. 43.
Zespół zadaniowy jest to podstawowa jednostka organizacyjno-wykonawcza DB. Zespół
zadaniowy wypełnia swoje cele w drodze podejmowania uchwał przez swoich członków.
Posiedzenia zespołów zadaniowych są jawne.
Przewodniczący zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 15
osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 11.
głosy za - 13
głosy przeciw - 0
głosy wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała podjęta (uchwała nr 15/07/2013 – załącznik nr 17).

DYSKUSJE ORAZ GŁOSOWANIE UCHWAŁ KIERUNKOWYCH
Przed przystąpieniem do głosowań Przewodniczący poinformował zebranych na sali członków
DB, że w głosowaniach uchwał kierunkowych mogą brać wszyscy członkowie DB. Zmiany
uchwalane są zwykłą większością głosów.
11.Dyskusja, podjęcie lub odrzucenie uchwały – Regulamin oświadczeń
Celem uchwały jest sprecyzowanie zasad podejmowania uchwał, wydawania postanowień i
publikowania deklaracji, na podstawie art. 3 ust. 2 znowelizowanego Statutu.
Przewodniczący zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 17
osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 9.
głosy za - 15
głosy przeciw - 0
głosy wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała podjęta (uchwała nr 16/07/2013 – załącznik nr 18).
---------------Przewodniczący ogłosił 15-minutową przerwę (od 16:05 do 16:15).
11a. Dyskusja, podjęcie lub odrzucenie uchwały – Plan strategiczny dla DB na
lata 2014-2015
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił założenia Planu strategicznego, który był również
szeroko omawiany na jednym z ostatnich posiedzeń Zarządu i przez Zarząd zaakceptowany.
Członkowie DB mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z jego treścią oraz
przedyskutowania go.
Przewodniczący zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 17
osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 9.
głosy za - 15
głosy przeciw - 0
głosy wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała podjęta (uchwała nr 17/07/2013 – załącznik nr 19).
12.Dyskusja nad organizacją i dalszym rozwojem tytułu prasowego DBeściaka –
niezależnego pisma Demokracji Bezpośredniej.
Przewodniczący DB wyjaśnił, że w celu dalszego rozwoju pisma należy podjąć kroki
zmierzające do przeniesienia prawnego tytułu prasowego na zewnętrzego wydawcę, czyli
specjalnie w tym celu utworzoną spółkę. Pozwoli to na szersze pozyskiwanie środkow
finansowych służących rozwojowi DBeściaka. W trakcie dyskusji pomysł cesji tytułu prasowego
nie miał przeciwników.
a) Projekt uchwały – cesja DBeściaka
Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały..... Ilość uprawnionych, biorących udział w
głosowaniu – 17 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 9.
głosy za - 17
głosy przeciw - 0
głosy wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała podjęta (uchwała nr 18/07/2013 – załącznik nr 20).
13.Sprawozdanie koordynatora zespołu zadaniowego ds. Grupy Liderów, Piotra
Mądrego z przebiegu dotychczasowych prac.
Piotr Mądry przedstawił założenia projketu „Grupa Liderów” (GL) oraz wstępnie ustalone wersje
głosowań w ramach GL celem przedyskutowania ich w gronie Walnego Zgromadzenia i podjęcia
dalszego kierunku tworzonego projektu.

W ramach uzyskania opinii Zgromadzenia przeprowadzono głosowanie sondażowe, mające na
celu doprecyzowanie sposobu pracy GL w zakresie przedkładania pod WZC projektów uchwał.
Piotr Mądry przedstawił dwa warianty:
1 wariant – Grupa Liderów przeprowadza dyskusje i głosowanie projektów uchwał
przedkładanych WZC i przedstawia te, które uzyskają największe poparcie.
2 wariant – Grupa Liderów przeprowadza dyskusje nad projektami nadając im punktację
będącą wynikiem preferencji członków GL.
W głosowaniu sondażowym brało udział 17 osób. Wynik głosowania sondażowego:
wariant 1 = 1 osoba
wariant 2 = 12 osób
nie głosowało = 4 osoby.
Poza tym przeprowadzono kolejne głosowanie sondażowe, mające na celu uzyskanie
odpowiedzi na pytanie, czy głosowania osobowe powinny być:
wariant 1 – tajne
wariant 2 – jawne
W głosowaniu sondażowym brało udział 17 osób. Wynik głosowania sondażowego:
wariant 1 = 6 osób
wariant 2 = 11 osób
Wyniki obydwu głosowań stanowią wytyczne dalszego kierunku prac zespołu zadaniowego ds.
Grupy Liderów.
ZAKOŃCZENIE OBRAD
1. Wolne wnioski
1) Henryk Florczyński zaproponował poromocję partii poprzez rozdawanie ulotek,
baloników, gadżetów z logo DB na różnego rodzaju imprezach plenerowych.
2) Krzysztof Szewczyk zaapelował o ograniczenie niepolitycznego zachowania członków
DB w przestrzeni publicznej (niecenzuralne zachowanie i słownictwo).
2. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Demokracji Bezpośredniej
Przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady o godz. 17:30, dziękując obecnym za
przybycie.

Przewodniczący obrad

Protokolant posiedzenia

/-/Adam Kotucha

/-/Beata Dziudzik

