DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA
Protokół
Walnego Zgromadzenia Członków – Zjazd Wyborczy
Demokracja Bezpośrednia
28.02.2015 r. - Warszawa
28 lutego 2015 r. o godz. 11:00 w Centrum Konferencyjnym „Wilcza” w Warszawie, przy ul Wilczej 9 odbył
Zjazd Wyborczy Walnego Zgromadzenia Członków. Członkowie DB zostali powiadomieni o terminie Zjazdu
Wyborczego WZC stosownymi zawiadomieniami, zgodnie z art. 6 ust. 4 Regulaminu oświadczeń na 14 dni
przed terminem posiedzenia.
W Zjeździe wzięło udział łącznie 30 członków DB zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1), w
tym 22 członków posiadających czynne prawo wyborcze (zgodnie z art. 25 Statutu).
Uprawnienii do głosowania są członkowie:
− posiadający staż członkowski dłuższy niż 90 dni (art. 24 Statutu), oraz
− niezalegający z opłatami składek (art. 3 ust. 3 Statutu).
Głosowania uchwał wyborczych i zwykłych nie wymagają kworum.
Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Demokracji Bezpośredniej.
Przewodniczący DB, Adam Kotucha przywitał zebranych oraz przedstawił cel Zgromadzenia, którym
zgodnie z porządkiem obrad było wyłonienie nowego składu Zarządu Demokracji Bezpośredniej na kolejną
2-letnią kadencję rozpoczynającą się 6 kwietnia 2015 roku (zgodnie z art. 33. Statutu).
Zgromadzonym rozdano mandaty do głosowania:
− turkusowe – otrzymały 22 osoby posiadające czynne prawo wyborcze,
− białe – otrzymało 8 osób podlegających karencji (staż członkowski krótszy niż: 90 dni dla osób
przyjętych do DB do 13.12.2014 r. lub 12 miesięcy dla osób przyjętych do DB po 13.12.2014 r.) .
Wybór przewodniczącego i sekretarza WZC.
Na przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono – Adama Kotuchę, którego kandydatura została przyjęta
optyczną większością głosów. Na sekretarza Zgromadzenia spośród dwóch kandydatur – Beaty Dziudzik
zgłoszonej przez zgromadzonych oraz Krzysztofa Szewczyka, która sam zgłosił swoją kandydaturę – w
wyniku głosowania jawnego optyczną większością głosów została wybrana Beata Dziudzik.
Przyjęcie porządku obrad.
Zaproponowano wprowadzenie zmian do porządku obrad. Adam Kotucha zaproponował:
− dodanie głosowania zmian w uchwale Regulamin głosowań,
− dodanie głosowania projektu uchwały zatwierdzającej kandydaturę na prezydenta.
Beata Dziudzik zapropnowała:
− głosowanie w sprawie odwołania od decyzji o wykreśleniu z ewidencji członków W. Konickiego.
Propozycje zmian Krzysztofa Szewczyka:
− przyjęcie protokołu obrad z poprzedniego WZC,
− zmiany w uchwale ws. powołania zespołu wyborczego dotyczące składu zespołu.
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W wyniku dyskusji oraz głosowania członkowie zgromadzeni na sali optyczną większością głosów przyjęli
wprowadzenie zmian zaproponowanych przez Zarząd oraz odrzucili propozycje zmian Krzysztofa
Szewczyka, uzasadniając to tym, że protokoły obrad z poprzednich WZC zgodnie ze Statutem nie wymagają
przyjęcia podczas kolejnego posiedzenia, a uchwała ws. powołania zespołu wyborczego jasno określa jego
cel i związane z nim zasady członkostwa w zespole.
Zaproponowano również, aby z powodów technicznych pkt 5 Porządku obrad zamienić z pkt 6. Optyczną
większością głosów zmiana została przyjęta.
Porządek obrad po wprowadzonych zmianach: załącznik nr 2.
SPRAWOZDANIA
Przedstawienie sprawozdania z działalności DB za okres kadencji przez przedstawiciela zarządu
krajowego (art. 30. ust. 4. Statutu).
Przewodniczący Demokracji Bezpośredniej Adam Kotucha w przedstawionym za okres kadencji
sprawozdaniu omówił przygotowania oraz udział Demokracji Bezpośredniej w wyborach na przestrzeni lat
2013-2014. W szczegółach omówił nasz udział w wyborach do PE, uzupełniających do Senatu (w Mińsku
2014 r.) oraz samorządowych, przedstawiając wyniki procentowe oraz wpływ udziału w wyborach na
rozpoznawalność Demokracji Bezpośredniej wśród wyborców.
Przedstawienie sprawozdania finansowego DB, a także informacji finansowej na temat
funkcjonowania DB za ostatnie pół roku przez skarbnika DB (art. 30. ust. 3. Statutu).
Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik Demokracji Bezpośredniej, Artur Lorek.
Przedstawienie przez komisję rewizyjną informacji o działaności finansowej DB (art. 53. ust. 3. pkt
c) Statutu) oraz sprawozdania ze swojej działalności za czas kadencji (art. 53. ust. 3. pkt e) Statutu)
Informację o działalności finansowej, sporządzoną na podstawie stałego dwustronnego kontaktu ze
skarbnikiem DB, oraz sprawozdanie z własnej działalności KR przedstawił Piotr Kobus.
Po przedstawieniu sprawozdania i informacji Komisja Rewizyjna złożyła wniosek do Walnego o udzielenie
absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi.
Wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi krajowemu absolutorium.
Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzieleniu absolutorium Zarządowi krajowemu Demokracji
Bezpośredniej.
Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brali udział wszyscy członkowie DB – 30 osób:
głosów za = 28 osób
głosów przeciw = 1 osoba
wstrzymało się = 1 osoba
W wyniku głosowaniu Walne Zgromadzenie Członków udzieliło Zarządowi DB absolutorium (uchwała nr
01/02/2015 – załącznik nr 3).
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WYBORY ORGANÓW PARTII
Przewodniczący poinformował zebranych, że zgłoszenie kandydatury na członka Zarządu musi być poparte
przez minimum 15 członków DB. Do zgłoszenia kandydat na członka Zarządu musi dołączyć podpisaną
zgodę na kandydowanie.
Jednocześnie poinformował, że zgodnie ze Statutem zgłoszenia kandydata na członka Zarządu można
dokonać najpóźniej podczas Zgromadzenia.
Wybór komisji skrutacyjnej
Na członków komisji skrutacyjnej zgłoszono 3 kandydatury: Katarzyna Kalisz, Krzysztof Szewczyk i Filip
Rembiałkowski. W wyniku głosowania głosami:
za = 29 osób
przeciw = 0 osób
wstrzymało się = 1 osoba
powołano komisję skrutacyjną w składzie: Katarzyna Kalisz, Krzysztof Szewczyk, Filip Rembiałkowski.
--------Zarządzono przerwę – 10 minut – na czas niezbędny do ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej.
Po przerwie zgromadzeni zawnioskowali o możliwość przedstawienia się wszystkich zgłoszonych
kandydatów na członków Zarządu przed rozpoczęciem wyborów.
Jednocześnie z uwagi na to, że część członków zamierzała szybciej opuścić obrady, Paweł Tanajno zgłosił
wniosek o łączenie głosowań – przewodniczącego z wiceprzewodniczącymi, skarbnika z sekretarzem.
W wyniku głosowania jawnego, głosami:
za = 25 osób
przeciw = 1 osoba
wstrzymało się = 4 osoby
wniosek o łączenie głosowania został przyjęty.
Zgłoszone kandydatury:
na funkcję przewodniczącego DB – Adam Kotucha
na funkcję wiceprzewodniczących DB – Dominik Hernik i Agnieszka Pabich-Tanajno
na funkcję skarbnika DB – Janusz Lewandowskiego
na funkcję sekretarza DB – Beata Dziudzik
na funkcję cżłonków zwykłych Zarządu DB – Artur Lorek i Dorota Radziszewska.
Kandydaci złożyli listy poparcia zawierające co najmniej 15 podpisów poparcia oraz zgody na
kandydowanie. Następnie każdy z nich krótko przedstawił krótką charakterystykę swojej osoby,
dotychczasowych dokonań i własną wizję pełnionej funkcji. Kandydaci odpowiadali również na pytania
zadawane przez zgromadzonych na sali członków.
Przewodniczący zgromadzenia zarządził przystąpienie do wyborów. Głosowania na członków Zarządu nie
wymagają kworum.
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Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Demokracji Bezpośredniej
Komisja skrutacyjna rozdała członkom DB, mającym czynne prawo wyborcze, 22 karty do głosowania
zawierające 1 nazwisko kandydata na przewodniczącego oraz 22 karty do głosowania zawierające 2
nazwiska kandydatów na wiceprzewodniczących.
Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 22 osoby, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 12.
Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy.
Kandydat na przewodniczącego, Adam Kotucha uzyskał:
głosy za = 19 osób
głosy przeciw = 1 osoba
głosy nieważne = 2 osoby
W wyniku głosowaniu Przewodniczącym Zarządu DB na kolejną kadencję został Adam Kotucha (uchwała nr
02/02/2015 – załącznik nr 4).
Kandydaci na wiceprzewodniczących – Dominik Hernik i Agnieszka Pabich-Tanajno uzyskali:
Dominik Hernik

Agnieszka Pabich-Tanajno

Głosy za

19

17

Głosy przeciw

1

3

Glosy nieważne

2

2

W wyniku głosowaniu Wiceprzewodniczącymi Zarządu DB na kolejną kadencję zostali Dominik Hernik i
Agnieszka Pabich-Tanajno (uchwała nr 03/02/2015 – załącznik nr 5).
--------Obrady opuściły 2 osoby; pozostało 20 osób posiadających czynne prawo wyborcze i 8 osób z karencją.
Wybór skarbnika i sekretarza Demokracji Bezpośredniej
Komisja skrutacyjna rozdała członkom DB, mającym czynne prawo wyborcze, 20 kart do głosowania
zawierające 1 nazwisko kandydata na skarbnika DB oraz 20 kart do głosowania zawierające 1 nazwisko
kandydata na sekretarza DB
Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 20 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 11.Komisja skrutacyjna podliczyła głosy.
Kandydat na skarbnika DB, Janusz Lewandowski uzyskał:
głosy za = 16 osób
głosy przeciw = 3 osoby
głosy nieważne = 1 osoba
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W wyniku głosowaniu Skarbnikiem DB na kolejną kadencję został Janusz Lewandowski (uchwała nr
04/02/2015 – załącznik nr 6).
Kandydatka na sekretarza DB, Beata Dziudzik uzyskała:
głosy za = 17 osób
głosy przeciw = 3 osoby
głosy nieważne = 0 osób
W wyniku głosowaniu Sekretarzem DB na kolejną kadencję została Beata Dziudzik (uchwała nr 05/02/2015
– załącznik nr 7).
Wybór członków zwykłych Zarządu Demokracji Bezpośredniej
Komisja Skrutacyjna rozdała członkom DB, mającym czynne prawo wyborcze, 20 kart do głosowania
zawierające 2 nazwiska kandydatów na członków zwykłych Zarządu DB.
Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 20 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 11.
Komisja Skrutacyjna podliczyła głosy.
Kandydaci na członków zwykłych Zarządu DB – Dorota Radziszewska i Artur Lorek uzyskali:
Drotoa Radziszewska

Artur Lorek

Głosy za

19

20

Głosy przeciw

1

0

Glosy nieważne

0

0

W wyniku głosowaniu członkami zwykłymi Zarządu DB na kolejną kadencję zostali Dorota Radziszewska i
Artur Lorek (uchwała nr 06/02/2015 – załącznik nr 8).
--------Obrady opuściły 2 osoby; pozostało 19 osób posiadających czynne prawo wyborcze i 7 osób z karencją.
Przez przystąpieniem do wyboru członków Komisji Rewizyjnej DB zdecydowano o zmianie składu komisji
skrutacyjnej. Decyzja ta wynikała z tego, że dwóch dotychczasowaych członków komisji skrutacyjnej –
Krzysztof Szewszyk i Filip Rembiałkowski – zgłosili swoje kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej.
Do nowego składu komisji skrutacyjnej zaproponowano Katarzynę Kalisz, Dominika Hernika i Janusza
Lewandowskiego. W wyniku jawnego głosowania, głosami:
za = 25 osób
przeciw = 0 osób
wstrzymało się = 1 osoba
komisja skrutacyjna została powołana w skladzie: Katarzyna Kalisz, Dominik Hernik i Janusz Lewandowski.
W trakcie zarządzonej 5-minutowej przerwy komisja ukonstytuowała się, po czym zarządziła przystąpienie
do kolejnego głosowania.
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Wybór członków Komisji Rewizyjnej Demokracji Bezpośredniej
Na członków Komisji Rewizyjnej Demokracji Bezpośredniej zgłosiło się 5 osób: Krzysztof Szewczyk, Tomasz
Wciślik, Andrzej Gorayski, Filip Rembiałkowski i Monika Włodarczyk. Kandydaci przedstawili krótkie
charakterystyki swojej osoby i własną wizję pełnionej funkcji.
W głosowaniu mogą brać udział wszyscy członkowie mający opłacone na bieżąco składki członkowskie.
Komisja skrutacyjna rozdała członkom DB 26 kart do głosowania zawierających 5 nazwisk kandydatów na
członków Komisji Rewizyjnej DB.
Przystąpiono do głosowania tajnego. Ilość uprawnionych, biorących udział w głosowaniu – 26 osób, ilość
głosów wymagana do podjęcia uchwały – 14. Komisja skrutacyjna podliczyła głosy.
Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej DB uzyskali:
Tomasz Wciślik

Krzysztof
Szewczyk

Andrzej
Gorayski

Filip
Rembiałkowski

Monika
Włodarczyk

Głosy za

13

14

16

15

15

Głosy przeciw

13

12

10

11

11

Glosy nieważne

0

0

0

0

0

W wyniku głosowaniu członkami Komisji Rewizyjnej zostały 3 osoby, które uzyskały najwyższy wynik:
Andrzej Gorayski, Filip Rembiałkowski i Monika Włodarczyk (uchwała nr 07/02/2015 – załącznik nr 9).
GŁOSOWANIE POZOSTAŁYCH UCHWAŁ
Przystąpiono do głosowania pozostałych uchwał.
Odwołanie od decyzji Zarządu o wykreśleniu z ewidencji członków Włodzimierza Konickiego
Włodzimierz Konicki na mocy art. 16. Statutu został wykreślony z ewidencji członków DB. Procedura
wykreślenia określona w Statucie została zachowana. p. Konicki po wykreśleniu został poinformowany o
tym fakcie oraz o możliwości złożenia w ciągu 30 dni odwołania od decyzji Zarządu o wykreśleniu, z czego
skorzystał. Jako uzasadnienie odwołania podał niedopatrzenie w złożeniu zlecenia stałego w swoim
rachunku podczas zmiany banku. Jednocześnie pan Konicki dopełnił warunku zapłaty zaległych składek w
terminie złożenia odwołania.
Po zapoznaniu się z uzasadnieniem przystąpiono głosowania tajnego ws. uchylenia decyzji o wykreśleniu.
Komisja skrutacyjna rozdała zgromadzonym członkom DB 26 kart do głosowania. W wyniku głosowania
głosami:
za uchyleniem = 26 osób
przeciw uchyleniu = 0 osób
wstrzymało się = 0 osób
decyzja Zarządu o wykreśleniu została uchylona. Pan Włodzimierz Konicki został przywrócony w prawach
członka DB (uchwała nr 08/02/2015 – załącznik nr 10).
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--------Obrady opuściła 3 osoby. Pozostało 17 osób posiadających czynne prawo wyborcze i 6 osób z karencją.
Zmiana uchwały – Regulamin Oświadczeń (sprecyzowanie zapisu o zwykłej większości)
W trakcie zmian Statutu polegających na przeniesieniu zapisów dotyczących technicznych aspetków
głosowań do Regulaminu Oświadczeń pominięto redakcyjnie zapis precyzujący zwykłą większość dla
głosowania uchwał innych niż zmiany Statutu i wyborcze. W efekcie postanowiono dokonać zmiany,
mającej charakter redakcyjny i kosmetyczny, polegającej na sprecyzowaniu zapisu o zwykłej większości.
Przystąpiono do głosowania jawnego uchwały zmieniającej uchwałę – Regulamin Oświadczeń.
Ilość uprawnionych do głosowania – 23 osoby, ilość głosów wymaganych do podjęcia uchwały 12 osób:
głosy za = 22 osoby
głosy przeciw = 0 osób
wstrzymało się = 1 osoba
Uchwała została podjęta (uchwała nr 09/02/2015 – załącznik nr 11)
Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia poparcia kandydatury kandydata na Prezydenta RP
Pawła Tanajno.
Przystąpiono do głosowania jawnego. Ilość uprawnionych do głosowania – 23 osoby, ilość głosów
wymaganych do podjęcia uchwały 12 osób:
głosy za = 23 osoby
głosy przeciw = 0 osób
wstrzymało się = 0 osób
Uchwała została podjęta (uchwała nr 10/02/2015 – załącznik nr 12)
Na tym zakończono część obrad dotyczącą wyborów i głosowania uchwał.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
Wolne wnioski.
1. Dominik Hernik – wniósł propozycję rozważenia statutowego ograniczenia kadencyjności Zarządu
do 2 kadencji. Uzasadnił to tym, że spowoduje to zdrową rotację w ramach organów statutowych
oraz aktywizacje pozostałych członków, szczególnie tych z krótszym stażem członkowskim.
2. Dominik Hernik – zaproponował, abyśmy wszyscy do następnego Zgromadzenia zastanowili się
nad równymi metodami aktywizacji nowych członków w ramach DB.
3. Ireneusz Trubiłowicz – zaproponował, aby stworzyć „Starter powitalny” wysyłany
nowoprzystępującym do DB członkom, zawierający zbiór informacji o możliwościach włączenia się
członków w działania, zaktywizowania się w ramach DB.
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Zamknięcie Zjazdu Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Demokracji Bezpośredniej przez
przewodniczącego.
Przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady o godz. 15:00, dziękując obecnym za przybycie.

Przewodniczący obrad

Sekretarz posiedzenia

/-/Adam Kotucha

/-/Beata Dziudzik
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