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Plan pracy  

Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji na rok 2022 

Planowanie działań na rok 2022 obarczone jest niepewnością odnośnie do sytuacji pandemicznej. 

Przy założeniu, że funkcjonowanie swobód obywatelskich nie będzie podlegało istotnym 

ograniczeniom, przedstawiamy poniżej ramowy plan pracy Zarządu Głównego KOD na rok 2022 

w następujących obszarach: 

1. Działania zewnętrzne 

2. Działania wewnętrzne 

3. Dział członkowski 

4. Dział informatyczny 

5. Współpraca z regionami 

6. Polityka zagraniczna 

7. Fundraising 
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1. Działania zewnętrzne – planowana jest realizacja następujących projektów: 

Projekt „Manifestacje.pl“ realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 

finansowanego ze środków Funduszy Norweskich. Wartość dofinansowania to 74 720 euro (ok. 336 

tys. zł brutto). Okres wykorzystania dofinansowania: 15 października 2021-31 grudnia 2022. 

Jest to projekt edukacyjny adresowany do lokalnych aktywistów i aktywistek organizujących 

wydarzenia publiczne. W ramach projektu planuje się realizację szkoleń i warsztatów 

przygotowujących 160 aktywistów z całej Polski do prowadzenia wydarzeń publicznych. Szkolenia 

i warsztaty realizowane będą w okresie styczeń – listopad 2022. Dodatkowo rezultatami projektu 

będą: strona manifestacje.pl, stanowiąca platformę wymiany doświadczeń dla uczestników projektu, 

lokalne „użyczalnie” sprzętu oraz organizacja o charakterze strażniczym „Dobra manifestacja”, której 

zadaniem będzie opracowanie i promowanie kodeksu dobrych praktyk manifestacyjnych. 

Projekt „50 spotkań wiejskich“ - organizacja/współorganizacja/patronat spotkań z obywatelami. Jest 

to ponowna próba rozpoczęcia projektu, jeśli pozwoli na to sytuacja pandemiczna w kraju. Celem 

projektu jest dotarcie do środowisk, w których Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych 

oraz prezydent Andrzej Duda w wyborach prezydenckich zdobyli największe poparcie.  

Projekt „Czy wiesz, że…?“ - kontynuacja projektu w formie stałej, czyli regularnych informacji 

(w formie plakatów, ulotek, w mediach społecznościowych) n.t. negatywnych stron polityki rządu 

i prezydenta. Dodatkowo w ramach tego projektu planowana jest pilotażowo produkcja wlepek 

z hasłami z projektu. 

Projekt „25 lat Konstytucji RP” - ogólnopolskie obchody 25 rocznicy ustanowienia KONSTYTUCJI RP z 1997 
roku, w ramach których planowane są następujące działania 

• Stworzenie osobnego brandu z okazji jubileuszu 

• Cykl regionalnych spotkań z autorami treści Konstytucji - dyskusje off i online 

• Uroczyste manifestacje KOD na ulicach. 17 marca, 3 maja, 17 lipca 

• Dzień 17 lipca - Projekt ustanowienia Dnia Koszulki KONSTYTUCJA - pomniki 

• Film z czytania Konstytucji (czytają autorzy, autorytety, młodzi społecznicy, samorządowcy - 

odpowiednio do swoich rozdziałów) 

Obywatelska Kontrola Wyborów – flagowy projekt Komitetu Obrony Demokracji, w ramach którego 

planowane sa następujące działania: 

• Samorządowe OKW: promocja projektu Obywatelskiej Kontroli Wyborów podczas 

samorządowych wyborów uzupełniających 



Plan pracy Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji na rok 2022 

3 

 

• Nowe aplikacje: poszukiwanie grantu do kontynuowania prac nad aplikacją upraszczającą 

pracę lokalnych koordynatorów OKW 

• Przygotowania do roku wyborczego 2023 - promowanie projektu OKW oraz rekrutacja 

i szkolenia obserwatorów 

Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi - głównie w ramach Sieci Organizacji 

Społecznych SOS przy Fundacji Batorego: spotkania, szkolenia, wspólne akcje, petycje, projekty 

w mniejszych grupach. 

NeoKRS 

• Szeroka promocja wyszukiwarki neoKRS, w tym spotkania z Izbami Adwokackimi i Izbami 

Radców Prawnych w regionach 

• Wersja anglojęzyczna – do korzystania dla partnerów międzynarodowych 

• wprowadzenie do Sejmu RP Ustawy „O naprawie decyzji wydanych przez Krajową Radę 

Sądownictwa" w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. zgodnie z (Dz.U. z 1999 r. 

Nr 62, poz. 688 USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r.) 

• Zorganizowanie ogólnopolskiego biura porad prawnych 

Udział KOD w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 2022 

Warsztaty KOD podczas Poll’and’Rock Festival 

Poza tym bieżąca działalność reaktywna - manifestacje, protesty, marsze w odpowiedzi na działania 

władz łamiące Konstytucję, praworządność, prawa człowieka itd. 

2. Działania wewnętrzne 

Kluczowym projektem adresowanym do wewnątrz stowarzyszenia jest projekt „KOD 2” finansowany 

z grantu Fundacji im. Stefana Batorego. Wartość dofinansowania to 120 tys. zł brutto. Okres 

wykorzystania dofinansowania: 15 lipca 2021-15 września 2022. Grant przeznaczony jest na wsparcie 

instytucjonalne Stowarzyszenia. W ramach projektu planowane są następujące działania: 

• Podprojekt „Fundraising“ - przeprowadzenie cyklu szkoleń dla regionalnych fundraiserów, 

wsparcie regionów w samodzielnym zdobywaniu środków 

• Podprojekt „Komunikacja zewnętrzna w KOD“ – przegląd kanałów komunikacyjnych KOD, 

wsparcie zespołu wolontariuszy w pracy redakcyjnej poprzez szkolenia i konsultacje z zakresu 

Wordpres, przygotowanie zunifikowanego pakietu grafik, uruchomienie regularnie 

działającego biura prasowego KOD 
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• Podprojekt „Bezpieczny KOD“ – przeszkolenie 180 osób kluczowych w strukturach centralnych 

i regionalnych tak, aby wyposażone zostały w wiedzę i umiejętności w zakresie 

bezpieczeństwa informatycznego 

• Podprojekt „Archiwum KOD“ – uzupełnienie i uporządkowanie dokumentacji Zarządu 

Głównego KOD, przygotowanie systemu archiwizacji dokumentów stowarzyszenia 

I multimediów stanowiących świadectwo naszej aktywności, przygotowanie repozytorium 

dostępnego dla członków oraz organów stowarzyszenia, cyfryzacja zasobów (dokumentacja 

członkowska, multimedia, opracowania merytoryczne/programowe) 

Poza działaniami w ramach projektu „KOD 2.0“ przewiduje się także dodatkowo prace w obszarach: 

• komunikacji wewnętrznej (profesjonalizacja redakcji social mediów, usprawnienie pracy 

i szkolenia dla redaktorów/ek, uporządkowanie regionalnych stron www, ujednolicenie 

identyfikacji wizualnej), 

• edukacji z tematyki komunikacji interpersonalnej i kompetencji zarządczych dla osób 

pełniących funkcje w zarządach regionalnych. 

 

3. Dział członkowski – planuje się prowadzenie w trybie ciagłym następujących działań: 

• Promocja rekrutacji nowych członków - filmy, ulotki, QR-kody, kontakt przez stronę 

www.ruchkod.pl  

• Akcja promocyjna „członkostwa wspierającego“ dla osób zgłaszajacych chęć rezygnacji 

członkostwa w stowarzyszeniu z powodow ekonomicznych bądź życiowych 

• Kontaktowanie członków ws. zaległych składek i przynależności do stowarzyszenia 

4. Dział informatyczny 

• Bank pomysłów - rozbudowa www.bazakod.pl dla organów stowarzyszenia i członków jako 

baza informacji, pomysłów itp. 

• System CRM / baza kontaktów, organizacji, partnerów 

• Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informatycznego (opisane w projekcie „KOD 2.0“) 

5. Współpraca z regionami 

• Kontynuacja Forum Regionów – platformy do bieżącej komunikacji z przedstawicielami 

regionów 

http://www.ruchkod.pl/
http://www.bazakod.pl/
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• Regularne spotkania członków Zarządu Głównego z członkami regionu na miejscu w danym 

regioniu w formie otwartych eventów 

6. Polityka zagraniczna 

• Stworzenie „Obywatelskiego Trójkąta Weimarskiego“ z organizacjami prodemokratycznymi z 

Francji i Niemiec 

• Lobbing do organizacji gospodarczych, by zwiększyć presję gospodarczą na Polskę 

• Współpraca, w tym wymiana doświadczeń, z ruchami prodemokratycznymi ze Słowacji, Czech, 

i Węgier. 

7. Fundraising 

• Zbudowanie strategii fundraisingowej dla Stowarzyszenia – warsztat dla Zarządu Głównego 

oraz współpraca z konsultantami zewnętrznymi 

• Poszukiwanie źródeł finansowania działalności statutowej 


