Protokół
IV Walnego Zgromadzenia Członków
partii „Demokracja Bezpośrednia”
w Warszawie w dniu 14.12.2013 r.

Walne Zgromadzenie Członków (dalej zwane WZC) partii Demokracja Bezpośrednia (zwana dalej DB)
zaplanowane było na 14 grudnia 2013 roku na godz. 11:00 w Warszawie, w budynku 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 11:15.
Członkowie DB zostali powiadomieni o terminach Walnego Zgromadzenia stosownymi zawiadomieniami,
zgodnie z art. 6 ust. 4 Regulaminu oświadczeń na 14 dni przed terminem posiedzenia.
W posiedzeniu wzięło udział 18 członków DB zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1).
Zgodnie z art. 24 Statutu do osiągnięcia quorum wymagana ilość osób wynosi 75.
1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Demokracji Bezpośredniej.

Przewodniczący DB, Adam Kotucha przywitał zebranych oraz przedstawił cel Zgromadzenia, którym
zgodnie z porządkiem obrad było przede wszystkim podjęcie uchwały wyborczej do europarlamentu,
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 IV WZC zostanie rozpoczęte w drugim terminie, o godzinie 11:15.
Następnie zarządził wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
Zebranym rozdano mandaty do głosowania dwojakiego rodzaju:
− białe otrzymało 14 osób posiadających czynne prawo wyborcze (uprawnieni do głosowań
Statutowych)
− żółte otrzymały 4 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 jedną kandydaturę – Beatę Dziudzik. W wyniku głosowania,
optyczną większością głosów sekretarzem Zgromadzenia została wybrana Beata Dziudzik.
5.

Przyjęcie porządku obrad.

Zaproponowano wprowadzenie zmian do porządku obrad (załącznik nr 2), polegającą na zamianie
kolejności uchwał: najpierw uchwały statutowe, potem osobowe. Drugą zmianą porządku obrad było
dodanie punktu o wyborze nowego członka Zarządu w miejsce Michała Broniewicza, który zrezygnował z
pełnionej funkcji na kilka dni przed terminem IV WZC.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zmian do porządku obrad. Ilość uprawnionych do
głosowania – 18 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 18
głosy przeciw - 0
wstrzymało się – 0
W wyniku przeprowadzonej procedury aktualizującej przyjęto porządek obrad po zgłoszonych zmianach
(załącznik nr 2).

GŁOSOWANIA UCHWAŁ NOWELIZUJĄCYCH STATUTU
6.

Projekt uchwały – cele partii (zmiana statutowa – art. 6)

Pierwszym punktem obrad było głosowanie projektu uchwały zmieniającej cele partii. Po przedstawieniu
projektu przez wnioskodawców (Zespół DB Warszawa) oraz krótkiej dyskusji Przewodniczący zarządził
głosowanie.
Ilość uprawnionych do głosowania – 14 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 8
głosy przeciw - 5
wstrzymało się – 1
W wyniku głosowania projekt uchwały został odrzucony (uchwała nr 01/12/2013 – załącznik nr 3).
7.

Projekt uchwały – zakaz członkostwa (zmiana statutowa – art. 7)

Kolejnym punktem obrad było głosowanie projektu uchwały skreślającej ze Statutu zakaz członkostwa w
DB dla członków innych partii. Po przedstawieniu projektu przez wnioskodawców (Zespół DB Warszawa)
oraz krótkiej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.
Ilość uprawnionych do głosowania – 14 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 8
głosy przeciw - 5
wstrzymało się – 1
W wyniku głosowania projekt uchwały został odrzucony (uchwała nr 02/12/2013 – załącznik nr 4).
8.

Projekt uchwały – zniesienie kworum (zmiana statutowa – art. 24)

Następnym punktem obrad było głosowanie projektu uchwały znoszącej kworum wymagane podczas
głosowania przez WZC zmian statutowych. Po przedstawieniu projektu przez wnioskodawców (Zespół DB
Warszawa) oraz krótkiej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.
Ilość uprawnionych do głosowania – 14 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 11
głosy przeciw - 1
wstrzymało się – 2
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty (uchwała nr 03/12/2013 – załącznik nr 5).
9.

Projekt uchwały – przepisy przejściowe (zmiana statutowa – art. 59 i 60)

Następnym punktem obrad było głosowanie projektu uchwały skreślającej przepisy przejściowe, jako
historyczne i nie mające w bieżącym i przyszłym stanie partii żadnego zastosowania. Po przedstawieniu
projektu przez wnioskodawców (Zespół DB Warszawa) oraz krótkiej dyskusji Przewodniczący zarządził
głosowanie.
Ilość uprawnionych do głosowania – 14 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 5
głosy przeciw - 5
wstrzymało się – 4
W wyniku głosowania projekt uchwały został odrzucony (uchwała nr 04/12/2013 – załącznik nr 6).
10. Projekt uchwały – zawieszenie dyscyplinarne członkostwa (zmiana statutowa – art. 15)
Następnym punktem obrad było głosowanie projektu uchwały pozbawiającej Zarząd DB możliwości
tymczasowego dyscyplinarnego zawieszenia członka w przypadku skierowania wniosku do WZC o
zawieszenie dyscyplinarne członka. Po przedstawieniu projektu przez wnioskodawców (Zarząd DB) oraz
krótkiej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.
Ilość uprawnionych do głosowania – 14 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 14
głosy przeciw - 0
wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania projekt uchwały został podjęty (uchwała nr 05/12/2013 – załącznik nr 7).
11. Projekt uchwały – 3-miesięczna składka dla nowych (zmiana statutowa – art. 12)
Kolejnym punktem obrad było głosowanie projektu uchwały wprowadzającej obowiązek opłacenia z góry
3-miesięcznej składki przez nowoprzyjmowanych członków partii. Po przedstawieniu projektu przez
wnioskodawców (Zarząd DB) oraz krótkiej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.
Ilość uprawnionych do głosowania – 14 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 14
głosy przeciw - 0
wstrzymało się - 0
W wyniku głosowania projekt uchwały został podjęty (uchwała nr 06/12/2013 – załącznik nr 8).
-----------Doszła 1 osoba: Zbigniew Paweł Kawalec. Liczba członków obecnych na posiedzeniu
zwiększyła się do 19: 15 członków mających czynne prawo wyborcze i 4 bierne.
12. Projekt uchwały – wykreślenie za brak składek (zmiana statutowa – art. 16)
Kolejnym punktem obrad było głosowanie projektu uchwały zmieniającej proces wykreślenia z ewidencji
członków za zaleganie w opłacaniu składek. Po przedstawieniu projektu przez wnioskodawców (Zarząd
DB) oraz krótkiej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.
Ilość uprawnionych do głosowania – 15 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 15
głosy przeciw - 0
wstrzymało się - 0
W wyniku głosowania projekt uchwały został podjęty (uchwała nr 07/12/2013 – załącznik nr 9).
13. Projekt uchwały – składki i darowizny (zmiana statutowa – art. 57)
Ostatnim punktem zmian Statutu, było głosowanie projektu uchwały zmieniającej zasady opłacania
składek i wpłacania darowizn. Po przedstawieniu projektu przez wnioskodawców (Zarząd DB) oraz
krótkiej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.
Ilość uprawnionych do głosowania – 15 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 15
głosy przeciw - 0
wstrzymało się - 0
W wyniku głosowania projekt uchwały został podjęty (uchwała nr 08/12/2013 – załącznik nr 10).
Na tym zakończono część dotyczącą zmian statutowych.
14. Projekt uchwały – Regulamin składek i darowizn
Ostatnim punktem pierwszej części obrad było głosowanie projektu uchwały „Regulamin składek i
darowizn”. Po
przedstawieniu projektu przez wnioskodawców (Zarząd DB) oraz krótkiej dyskusji
Przewodniczący zarządził głosowanie. Zebranych poinformowano, że w związku z tym, że projekt nie
dotyczy zmiany Statutu, głosować mogą wszyscy członkowie DB.
Ilość uprawnionych do głosowania – 19 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 19
głosy przeciw - 0
wstrzymało się - 0
W wyniku głosowania projekt uchwały został podjęty (uchwała nr 09/12/2013 – załącznik nr 11).
-----------Przerwa od 12:20 do 12:40
Po przerwie obecnych na sali było 19 osób: 15 członków mających czynne prawo
wyborcze i 4 bierne.

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, Barnaba Pawelczak i Krzysztof Naleźniak.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
Ilość uprawnionych do głosowania – 19 osób, ilość głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 19
głosy przeciw - 0
wstrzymało się - 0
W wyniku głosowania członkami Komisji Skrutacyjnej zostali: Janusz Lewandowski, Barnaba Pawelczak i
Krzysztof Naleźniak. (protokół komisji skrutacyjnej – załącznik nr 12).
15. Wybory uzupełniające członka Zarządu Demokracji Bezpośredniej.
Zgłoszono 2 kandydatury na członka Zarządu: Anastazję Jaworską i Krzysztofa Szewczyka.
Przewodniczący sprawdził poprawność list poparcia kandydatów. Oboje złożyli prawidłowe listy poparcia z
wymaganą liczbą 15 podpisów oraz podpisali zgodę na kandydowanie.
Kandydaci przedstawili krótką charakterystykę swojej osoby oraz własną wizję pełnionej funkcji.
Następnie zadawano kandydatom pytania z sali. Po zakończeniu debaty przewodniczący Zgromadzenia
zarządził głosowanie.
Komisja Skrutacyjna rozdała członkom DB, mającym czynne prawo wyborcze, 15 kart do głosowania
zawierających 2 nazwiska.
Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 15 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 8.
Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy. Kandydaci uzyskali:
9 głosów – Krzysztof Szewczyk
5 głosów – Anastazja Jaworska
1 głos - nieważny
W wyniku głosowaniu nowym członkiem Zarządu DB został Krzysztof Szewczyk (uchwała nr 10/12/2013
– załącznik nr 13).
16. Wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej.
W wyniku wcześniejszej rezygnacji Andrzeja Jędrzejewskiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej oraz w
sytuacji przyjęcia przez Krzysztofa Szewczyka funkcji członka Zarządu DB zarządzono wybory
uzupełniające o 2 osoby do składu Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszono 2 kandydatury na członków KR: Janusz Banach i Łukasz Plonus.
Kandydaci przedstawili krótką charakterystykę swojej osoby, po czym przewodniczący Zgromadzenia
zarządził głosowanie.
Komisja Skrutacyjna rozdała członkom DB 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 – 10.
Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy. Kandydaci uzyskali:
16 głosów – Janusz Banach
17 głosów – Łukasz Plonus
W wyniku głosowaniu obaj kandydaci uzyskali ilość głosów wystarczającą do objęcia funkcji. Nowymi
członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Janusz Banach i Łukasz Plonus (uchwała nr 11/12/2013 –
załącznik nr 14).

17. Wykluczenie dyscyplinarne Andrzeja Fatygi.
Ostatnim punktem głosowań osobowych było podjęcie uchwały dotyczącej wniosku o wykluczenie z
członkostwa Andrzeja Fatygi.
Przewodniczący posiedzenie przedstawił zgromadzonym na sali wniosek Zarządu o wykluczenie
dyscyplinarne wraz z uzasadnieniem, po czym rozpoczęła się dyskusja na temat zasadności wysuwanych
zarzutów wobec wnioskowanego. Przedstawiono powody zainicjowania wniosku o wykluczenie oraz
historię destrukcyjnej działalności Andrzeja Fatygi wewnątrz ugrupowania, powodującą wewnętrzne
rozbicie i chaos organizacyjny.
Po burzliwej dyskusji, w której nie zabrakło głosów broniących Andrzeja Fatygi przed wykluczeniem,
przystąpiono do głosowania.
Komisja Skrutacyjna rozdała członkom DB 19 kart do głosowania.
Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 19 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 16 (4/5).
Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy:
Za odwołaniem – 19 głosów
Przeciwko odwołaniu – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Andrzej Fatyga został wykluczony dyscyplinarnie z członkostwa
w Demokracji Bezpośredniej (uchwała nr 12/12/2013 – załącznik nr 15).
Na tym zakończono 2 część obrad dotyczącą głosowań osobowych.
-----------Przerwa od 13:50 do 14:10
Po przerwie obecnych na sali było 19 osób: 15 członków mających czynne prawo
wyborcze i 4 bierne.
DYSKUSJE ORAZ GŁOSOWANIA UCHWAŁ ZWYCZAJNYCH (ORGANIZACYJNYCH)
Trzecia część obrad poświęcona została w całości uchwale wyborczej, regulującej warunki techniczne i
organizacyjne startu Demokracji Bezpośredniej w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
18. Uchwała zwykła – zmiana adresu siedziby.
Zanim jednak przystąpiono do ww. punktu, przeprowadzono krótką dyskusję na temat konieczności
zmiany adresu siedziby DB. Zaproponowano, aby adres siedziby – głównie ze względu na problem
korespondencji przychodzącej – przenieść pod adres udostępniony przez jednego z naszych sympatyków.
Właściciel adres wyraził pełną zgodę oraz zobowiązał się do udostępnienia swojej skrzynki pocztowej, do
której klucze będą mieli wybrani członkowie DB, w tym członek Zarządu.
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący poinformował zebranych na sali członków DB, że w
tych głosowaniach mogą brać udział wszyscy członkowie DB.
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych do głosowania – 19 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 19
głosy przeciw - 0
wstrzymało się - 0
W wyniku głosowania nowym adresem siedziby został zmieniony na: 01-019 Warszawa, ul. Nowolipki
14/130 (uchwała nr 13/12/2013 – załącznik nr 16).
19. Uchwała wyborcza - Regulamin startu w Wyborach do Parlamentu Europejskiego w
2014 roku.
Przewodniczący Demokracji Bezpośredniej, jako twórca uchwały wyborczej, przedstawił przygotowaną
wcześniej prezentację opisującą poszczególne artykuły ww. uchwały, omawiając jednocześnie wszystkie
jej cele i założenia.
Po zakończeniu prezentacji przeprowadzono szeroką dyskusję, proponując modyfikację niektórych jej
zapisów, co było jednym z założeń obecnego Walnego Zgromadzenia Członków.

a) Uchwała wyborcza – wybór wariantu dotyczącego art. 37.
Wariant I - Zespół Okręgowy decyduje o przeprowadzeniu prawyborów w drodze uchwały. Uchwała
określa miejsca na liście KW DB, które zostaną obsadzone w procedurze prawyborczej
Wariant II - Walne Zgromadzenie Członków decyduje o przeprowadzeniu prawyborów na pierwsze miejsca
na listach KW DB w okręgach
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych do głosowania – 19 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
Wariant I - 4
Wariant II - 12
wstrzymało się - 3
W wyniku głosowania art. 37 uchwalono w wariancie II: Walne Zgromadzenie Członków decyduje o
przeprowadzeniu prawyborów na pierwsze miejsca na listach KW DB w okręgach.
b) Uchwała wyborcza – głosowanie przyjęcia uchwały, jako projektu roboczego.
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały w stanie w wersji proponowanej, jako
projektu roboczego przed wprowadzeniem zmian. 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 uchwała wyborcza została podjęta (uchwała nr 14/12/2013 – załącznik nr 17).
-----------Przerwa od 15:20 do 15:40
Po przerwie obecnych na sali było 19 osób: 15 członków mających czynne prawo
wyborcze i 4 bierne.
c)

Uchwała wyborcza – zmiana art. 8.

Przed zmianą:
1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Krajowy Demokracji Bezpośredniej do doraźnych zmian postanowień
2.
3.
4.

art. 14, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 32-35, 39-49, 53, niniejszego dokumentu oraz Terminarza, w drodze
uchwały.
Uchwała dokonująca zmian przepisów, o których mowa w ust. 1. wchodzi w życie w ciągu 3 dni po doręczeniu
członkom Demokracji Bezpośredniej drogą elektroniczną, a w trakcie kampanii wyborczej w ciągu 24 h, jeżeli
nie zostanie wyrażony sprzeciw.
Sprzeciw, o którym mowa w ust. 2. może wyrazić 4 koordynatorów zespołów okręgowych lub 3 zespoły
okręgowe.
W przypadku sprzeciwu uchwała, o której mowa w ust. 1. nie wchodzi w życie. Od sprzeciwu zarząd krajowy
DB ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 21 dni.

Po zmianie:
1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Krajowy Demokracji Bezpośredniej do doraźnych zmian postanowień
2.
3.
4.

art. 10, 14, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 32-35, 39-49, 53, 54 niniejszego dokumentu oraz Terminarza, w drodze
uchwały.
Uchwała dokonująca zmian przepisów, o których mowa w ust. 1. wchodzi w życie w ciągu 3 dni po doręczeniu
członkom Demokracji Bezpośredniej drogą elektroniczną, a w trakcie kampanii wyborczej w ciągu 24 h, jeżeli
nie zostanie wyrażony sprzeciw.
Sprzeciw, o którym mowa w ust. 2. może wyrazić 4 koordynatorów zespołów okręgowych lub 3 zespoły
okręgowe.
W przypadku sprzeciwu uchwała, o której mowa w ust. 1. nie wchodzi w życie. Od sprzeciwu zarząd krajowy
DB ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 21 dni.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych do głosowania – 19 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 16
głosy przeciw - 0
wstrzymało się - 3
W wyniku głosowania zmiana treści art. 8 została przyjęta (uchwała nr 15/12/2013 – załącznik nr 18).

d) Uchwała wyborcza – zmiana art. 3.
Propozycja: dodanie zdania drugiego określającego, aby Pełnomocnikiem Wyborczym oraz Finansowym
mógł być tylko członek DB.
Przed zmianą:

KW DB ma prawo do zmiany osoby Pełnomocnika Wyborczego oraz Pełnomocnika Finansowego z uzasadnionych
powodów.

Po zmianie:

KW DB ma prawo do zmiany osoby Pełnomocnika Wyborczego oraz Pełnomocnika Finansowego z uzasadnionych
powodów. Pełnomocnikiem Wyborczym oraz Pełnomocnikiem Finansowym KW DB może być jedynie członek
Demokracji Bezpośredniej.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych do głosowania – 19 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 16
głosy przeciw - 0
wstrzymało się - 3
W wyniku głosowania zmiana treści art. 3 została przyjęta (uchwała nr 16/12/2013 – załącznik nr 19).
e) Uchwała wyborcza – zmiana art. 1.
Przed zmianą:
Walne Zgromadzenie Demokracji Bezpośredniej deklaruje wzięcie udziału w wyborach powszechnych do Parlamentu
Europejskiego w 2014 roku, zwanych dalej Wyborami, poprzez utworzenie Komitetu Wyborczego Demokracja
Bezpośrednia, zwanego dalej KW DB.

Po zmianie:

Walne Zgromadzenie Demokracji Bezpośredniej deklaruje chęć podjęcia prac organizacyjnych w celu stworzenia
platformy startu w wyborach powszechnych do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, zwanych dalej Wyborami, dla
każdego obywatela zainteresowanego promocją demokracji bezpośredniej w Polsce bez względu na jego pozostały
światopogląd. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez utworzenie Komitetu Wyborczego Demokracja Bezpośrednia,
zwanego dalej KW DB.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych do głosowania – 19 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 11
głosy przeciw - 5
wstrzymało się - 3
W wyniku głosowania zmiana treści art. 1 została przyjęta (uchwała nr 17/12/2013 – załącznik nr 20).
f)

Uchwała wyborcza – zmiana art. 2 i 3.

Przed zmianą:
Art. 2.
Pełnomocnikiem Wyborczym KW DB Walne Zgromadzenie wyznacza …………………………………, zaś Pełnomocnikiem
Finansowym Pana Artura Lorka.
Art. 3.
KW DB ma prawo do zmiany osoby Pełnomocnika Wyborczego oraz Pełnomocnika Finansowego z uzasadnionych
powodów.

Po zmianie:
Art. 2.
Pełnomocnikiem Finansowym KW DB Walne Zgromadzenie wyznacza Pana Artura Lorka.
Art. 3.
KW DB ma prawo do wyznaczenia osoby Pełnomocnika Wyborczego oraz zmiany Pełnomocnika Finansowego z
uzasadnionych powodów.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych do głosowania – 19 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 19
głosy przeciw - 0
wstrzymało się - 0
W wyniku głosowania zmiana art. 2 i 3 została przyjęta (uchwała nr 18/12/2013 – załącznik nr 21).

g) Uchwała wyborcza – zmiana art. 11.
Przed zmianą:
Domniemywa się, że członkowie Demokracji Bezpośredniej niebędący członkami żadnego zespołu powiatowego są
członkami zespołu okręgowego właściwego terenowo dla ich adresu zamieszkania.

Po zmianie:
[Artykuł zostaje wykreślony]

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych do głosowania – 19 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 18
głosy przeciw - 0
wstrzymało się - 1
W wyniku głosowania art. 11 został wykreślony (uchwała nr 19/12/2013 – załącznik nr 22).
h) Uchwała wyborcza – zmiana art. 18.
Przed zmianą:

1. Koordynator zespołu okręgowego może zostać odwołany na wniosek 51% członków zespołu według stanu w
rejestrze z chwili złożenia wniosku.
2. Wniosek składany jest do Zarządu Krajowego Demokracji Bezpośredniej.
3. Wniosek musi wskazywać imiennie kandydata koordynatora.
4. Wniosek poddawany jest następnie pod głosowanie zespołu okręgowego na posiedzeniu zwołanym z inicjatywy
Zarządu Krajowego DB. W chwili przegłosowania wniosku nowy koordynator jest powoływany na tę funkcję.

Po zmianie:

1. Koordynator zespołu okręgowego może zostać odwołany na wniosek większości członków zespołu według stanu w
rejestrze z chwili złożenia wniosku.
2. Wniosek składany jest do Zarządu Krajowego Demokracji Bezpośredniej.
3. Wniosek musi wskazywać imiennie kandydata koordynatora.
4. W chwili przyjęcia wniosku nowy koordynator jest powoływany na tę funkcję.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych do głosowania – 19 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 18
głosy przeciw - 0
wstrzymało się - 1
W wyniku głosowania zmiana treści art. 18 została przyjęta (uchwała nr 20/12/2013 – załącznik nr 23).
i)

Uchwała wyborcza – zmiana art. 32.

Przed zmianą:
1. Głosujący głosują preferencyjnie, szeregując Kandydatów od Kandydata najlepszego do najgorszego.
2. Wynik głosowania jest ustalany w drodze kolejnych tur liczenia głosów metodą głosu alternatywnego, z
wykreślaniem kandydatów już wybranych oraz zmienną wagą głosu. Tur liczenia przeprowadza się tyle, ile miejsc na
liście KW DB pozostaje do obsadzenia po odjęciu miejsc, o których mowa w art. 35. ust. 2. Zwycięzca każdej tury
otrzymuje odpowiednio pierwszeństwo do wyboru miejsca na liście.

Po zmianie:

1. Głosujący głosują preferencyjnie, szeregując Kandydatów od Kandydata najbardziej do najmniej preferowanego.
2. Wynik głosowania jest ustalany w drodze kolejnych tur liczenia głosów metodą głosu alternatywnego, z
wykreślaniem kandydatów już wybranych oraz zmienną wagą głosu. Tur liczenia przeprowadza się tyle, ile miejsc na
liście KW DB pozostaje do obsadzenia po odjęciu miejsc, o których mowa w art. 35. ust. 2. Zwycięzca każdej tury
otrzymuje odpowiednio pierwszeństwo do wyboru miejsca na liście.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie. Ilość uprawnionych do głosowania – 19 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 10.
głosy za - 19
głosy przeciw - 0
wstrzymało się - 0
W wyniku głosowania zmiana treści art. 32 została przyjęta (uchwała nr 21/12/2013 – załącznik nr 24).
Na tym zakończono trzecią – zasadniczą – część obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

ZAKOŃCZENIE OBRAD
20. Wolne wnioski
1) Wniosek Sławomira Dziudzika o włączenie go do Zespołu Zadaniowego – Grupa Wizerunkowa
2) Wniosek Sławomira Dziudzika: stworzenie takiego przekazu medialnego, który spowoduje u
przeciętnego wyborcy skojarzenie Unii Europejskiej ze startem Demokracji Bezpośredniej w
wyborach do Parlamentu Europejskiego. Członkowie DB powinni w tym celu w rozmowach z
ludźmi przemycać przekaz o eurowyborach.
3) Wniosek Krzysztofa Szewczyka: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń organizacyjnotechnicznych w zakresie eurowyborów - dla okręgów i ich koordynatorów.
4) Wniosek Artura Lorka: Czy jesteśmy w stanie zgromadzić fundusze niezbędne na stworzenie
systemu do e-votingu?
5) Wniosek Adama Kotuchy: stworzenie Zespołu Programowego eurowyborczego. Do składu
zespołu zgłosiły się pierwsze chętne osoby: Janusz Lewandowski, Dominik Hernik, Sławomir
Dziudzik, Adam Kotucha i Artur Lorek.
21. Zamknięcie obrad
Przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady o godz. 16:10, dziękując obecnym za przybycie.

Przewodniczący obrad

Protokolant posiedzenia

/-/Adam Kotucha

/-/Beata Dziudzik

