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Sprawozdanie z działalności
Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji
za okres październik 2020 - wrzesień 2021

Był to trudny rok pandemii, osobistych tragedii i istotnych ograniczeń w działaniu stowarzyszenia.
Warunki zewnętrzne nie pozwalały na organizowanie zgromadzeń i spotkań oraz wymusiły
kontakty w formie zdalnej. Wiele naszych planów jak 300 spotkań wiejskich, Badów 2.0 czy
spotkania przedstawicieli ZG z aktywistkami i aktywistami w regionach musieliśmy odłożyć. Mimo
to Komitet Obrony Demokracji działał, a Zarząd Główny w składzie wybranym podczas
7 Krajowego Zjazdu Delegatów w dn. 26-27.09.2020 r. pracował nieprzerwanie.
Przedstawiamy poniżej działania Zarządu Głównego KOD w następujących obszarach:
1. Wydarzenia i działania permanentne
2. Wydarzenia lokalne przy zaangażowaniu ZG i innych regionów
3. Współpraca z organizacjami i ruchami obywatelskimi
4. Petycje, apele, stanowiska
5. Osiągnięcia
6. Wystąpienia publiczne
7. Social Media
8. Biuro ZG w Warszawie
9. Fundraising
10. Dział członkowski
11. Dział IT
12. Komunikacja wewnętrzna
13. Posiedzenia ZG
14. Krajowy Zjazd Delegatów
15. Podziękowanie
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1. Wydarzenia i działania permanentne
29 listopada 2020 - konferencja i debata w Badowie z okazji 5-lecia Komitetu Obrony Demokracji
pod hasłem "5 lat PiS, 5 lat KOD - przyszłość ruchów społecznych wobec kryzysu państwa"
z udziałem wicemarszałkini Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej [Lewica], prezydenta
Warszawy Rafała Trzaskowskiego [Koalicja Obywatelska], Szymona Hołowni [Polska 2050],
Wojciecha Kubalewskiego [Partia Zieloni], Pawła Kasprzaka [Obywatele RP], Marty Lempart
[Ogólnopolski Strajk Kobiet], Kingi Łozińskiej i Jakuba Karysia [Komitet Obrony Demokracji].
Moderacja: Róża Rzeplińska, MamPrawoWiedzieć.pl.
9 sierpnia 2021 - spotkanie prezydium ZG z Donaldem Tuskiem. Rozmowa dotyczyła działań
jednoczących opozycję partyjną i pozapartyjną oraz możliwej współpracy zwłaszcza w kontekście
naszego projektu OKW.
10 sierpnia 2021 - pierwsze od początku pandemii ogólnokrajowe protesty w obronie wolnych
mediów pod hasłem „Wolne Media, Wolni Ludzie, Wolna Polska”. KOD jako główny organizator
zaprosił do współorganizacji ponad 16 organizacji: po raz pierwszy udało się stworzyć wielką
koalicję zrzeszającą organizacje dziennikarskie, nauczycielskie, prawnicze, obywatelskie.
W wydarzeniu wzięli także udział czołowi politycy polscy z Donaldem Tuskiem na czele. Protesty
odbyły się w 95 miejscowościach w całej Polsce oraz pod Sejmem w Warszawie.
30 sierpnia 2021 - udział w uroczystości wręczenia Medalu Wolności fundacji PRESS
w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
31 sierpnia 2021 - udział w uroczystościach związanych z 31. rocznicą Stowarzyszenia Sędziów
Polskich IUSTITIA w ECS w Gdańsku.
6 września 2021 - udział w posiedzeniu senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
09 września 2021 – udział w posiedzeniu Senatu podczas dyskusji nad ustawą „Lex Anty TVN”
oraz wspólna konferencja prasowa naszych partnerów i KODerów z całej Polski.
18 dzień każdego miesiąca – wydarzenia pod hasłem „Wspieramy Sędziów Niezależnych”:
regularne akcje solidarnościowe i pikiety pod sądami dla wsparcia sędziów stawianych przed
sądami dyscyplinarnymi (Igor Tuleya, Waldemar Żurek, Paweł Juszczyszyn, Beata Morawiec)
i prokuratorów przenoszonych do pracy z dala od miejsca swego zamieszkania.
Akcja edukacyjno-informacyjna pod hasłem „Czy wiesz, że?” (plakaty, ulotki).
Ogólnopolska Kontrola Wyborów: ewaluacja i raporty. Obywatelska Kontrola Wyborów (okw.info.pl)
Wyszukiwarka Neo-KRS neoKRS | Wyszukiwarka neo-sędziów (ruchkod.pl)
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2. Wydarzenia lokalne przy zaangażowaniu ZG i innych regionów
Wybory w Rzeszowie: kampania wyborcza i OKW zakończona wyborem demokratycznego
kandydata na Prezydenta Miasta.
Udział w Pol‘And‘Rock-Festiwal 2021
Realne wsparcie dla ruchów i aktywistów prodemokratycznych na Białorusi.
3. Współpraca z organizacjami i ruchami obywatelskimi
KOD uczestniczy w wielu grupach, koalicjach, z których bardzo ważną rolę pełni Sieć Organizacji
Społecznych SOS przy Fundacji Batorego, skupiająca prawie 50 organizacji i NGO-sów. Efektem
regularnej pracy w SOS jest szereg wspólnych stanowisk, akcji, szkoleń jak na przykład stanowisko
w sprawie braku komponentu społecznego w polskim KPO.
Mamy stałe i regularne kontakty z organizacjami sędziowskimi i prawniczymi głównie ze
Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszeniem Themis, Stowarzyszeniem
Adwokackim Defensor Iuris, Stowarzyszeniem Prokuratorów Lex Super Omnia.
Uczestniczymy w pracach Rady Konsultacyjnej OSK (zespoły: Praworządność, Media, Klimat).
Nieformalna grupa organizacji Obywatele w Wyborach wyrosła z dawnej koalicji Front Europejski.
Współorganizacja wydarzeń i akcji zainicjowanych przez inne organizacje:
•
•
•
•
•
•

#TourdeKonstytucja: współorganizacja wydarzeń w całej Polsce
wsparcie protestów Strajku Kobiet
#WolnaSzkoła; #CzarnekOut
#WszyscyJesteśmyRzecznikami
szkolenie dla seniorów „Nie daj się oszukać w sieci” współorganizacja na zaproszenie Fundacji
Centrum im. Prof. Bronisława Geremka
patronat nad Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy o Politologii (dla młodzieży) organizowanym
przez Głos Pokolenia

4. Petycje, apele, stanowiska
Podpisaliśmy 16 apeli i petycji, własnych lub z innymi organizacjami. Wszystkie komunikaty,
oświadczenia, petycje etc. publikowane są na stronie aktualności - komunikaty - KOD (ruchkod.pl)

3

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji
za okres październik 2020 - wrzesień 2021

5. Osiągnięcia
Europejska Nagroda Obywatelska 2021 przyznawana przez kapitułę Europejskiej Nagrody
Obywatelskiej przy Parlamencie Europejskim za „Obronę godności i niezawisłości sędziów
walczących o niezależność sądów w Polsce”, którą odbieramy 9 listopada 2021 w Brukseli.
6. Wystąpienia publiczne:
17 czerwca 2021 - udział w wysłuchaniach publicznych dotyczących KPO [Program Fundusze
Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027], zorganizowanych przez Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej, Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych oraz
Fundację Stocznia.
6 września 2021 – udział w wysłuchaniu na senackim posiedzeniu Komisji Kultury i Środków
Przekazu, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw człowieka, Praworządności i Petycji
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Liczne wywiady i notacje w prasie, TV, rozgłośniach radiowych oraz w mediach internetowych.
7. Social Media
Fanpage KOD na portalu Facebook osiągnął we wrześniu zasięg 276 tys. odbiorców (dane za 7.08
– 3.09). Udało się odbudować zasięgi, które spadły ponad połowę po błędzie algorytmu FB
w marcu 2021, co spowodowało ograniczenie dystrybucji naszej strony. Zyskaliśmy 1560 nowych
obserwujących.
Konto KOD na portalu Twitter osiągnęło w sierpniu 2021 milion wyświetleń. Obecnie ma 36,4 tys.
obserwujących.
Konto na Instagramie funkcjonuje od niedawna i z przerwami z powodu problemów ze
znalezieniem redaktora/redaktorki. Liczba obserwujących to 803 osoby. W sierpniu udało się
dotrzeć do 4902 kont (wzrost o 200%).
W redakcji mediów ogólnopolskich pracują obecnie w sposób stały 3 osoby jako redaktorzy FB,
TT, IG, współpraca regionalna obejmuje 35 osób. Działania ze strony zarządu polegają na
dostarczaniu treści do redakcji oraz koordynowaniu prac redakcji regionalnych tak, aby
promować lokalne działania KOD.
Strona www.ruchkod.pl ma regularnie aktualizowane treści, na bieżąco dodawane są zakładki
dotyczące poszczególnych akcji, jak wyszukiwarka sędziów neo-KRS, w innych przypadkach są to
zakładki czasowe z materiałami dotyczącymi konkretnej akcji. Dodana została możliwość
przekazania darowizny poprzez wpłatę przez bramkę płatniczą. Do redakcji strony www dołączyli
redaktorzy i redaktorki stron regionalnych, aby móc dodawać informacje lokalne w zakładkach
poszczególnych regionów.
4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji
za okres październik 2020 - wrzesień 2021

8. Biuro Zarządu Głównego w Warszawie
W biurze ZG (współdzielonym z Regionem Mazowsze) przy ul. Górczewskiej 39 w Warszawie
przeprowadzony został generalny remont, w wyniku którego zostało ono przystosowane do
pełnienia różnych funkcji. Koszty remontu biura pokryte zostały w części z budżetu centralnego,
w części z budżetu Regionu Mazowsze. Zorganizowana została funkcjonalna przestrzeń do
spotkań i wydarzeń, wydzielona część biurowa i konferencyjna. Biuro czynne jest przez 5 dni
w tygodniu w stałych godzinach 9:00-17:00. W miarę potrzeby jest także otwarte dla członków,
sympatyków i przyjaciół w godzinach popołudniowych i w weekendy.
9. Fundraising
W ciągu pierwszego roku swojej kadencji Zarząd Główny złożył z pozytywnym skutkiem dwa
wnioski na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia:
•

•

Do Fundacji im. Stefana Batorego, projekt „KOD 2.0”
Wartość dofinansowania 120 tys. zł brutto.
Grant przeznaczony jest na wsparcie instytucjonalne: opracowanie i wprowadzenie planu
pozyskiwania funduszy, usprawnienie działań komunikacyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa
IT, archiwizację zasobów.
Okres wykorzystania dofinansowania: 15 lipca 2021-15 września 2022.
Do Funduszy norweskich, Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, projekt
„Manifestacje.pl”
Wartość dofinansowania 74 720 euro (ok. 336 tys. zł brutto).
Grant przeznaczony jest na realizację projektu Manifestacje.pl. Jest to projekt edukacyjny
adresowany do lokalnych aktywistów i aktywistek organizujących wydarzenia publiczne.
W ramach projektu planuje się realizację warsztatów przygotowujących 160 aktywistów
z całej Polski do prowadzenia wydarzeń publicznych. 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.
Okres wykorzystania dofinansowania: 15 października 2021-31 grudnia 2022.

10. Dział członkowski
Liczby:
•
•
•

Przyjęcia w poczet członków – 17 osób
Przekształcenie członkostwa na wspierające – 19 osób
Rezygnacja z członkostwa – 425 osób (z tego 341 po monicie z 28.08.2020 [I kadencja ZG] do
najbardziej zalegających ze składkami)
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•
•

Skreślenia z listy członków z powodu zgonu – 10 osób
W czerwcu 2021 wysyłka SMS do wszystkich członków zalegających składki na ponad rok,
z pozytywnymi informacjami (wygrane wybory na prezydenta Rzeszowa) i z prośbą
o uregulowanie składek. Efekt: ponad 9 tys. zł dodatkowych wpłat w lipcu 2021.

Założona została grupa robocza - koordynująca KOD Dział Członkowski, w której uczestniczą osoby
odpowiedzialne za działy członkowskie wszystkich regionów oraz skarbnicy. Pod koniec I kadencji
Zarządu Głównego zaczęła działać bazakod.pl - baza danych i portal dla członków stowarzyszenia,
gdzie ZG, GKR, regiony ale i sami członkowie mogą łatwo sprawdzać dane adresowe, dane o
składkach i deponować dokumenty. Ponadto na początku II kadencji Piotr Pawłowski rozszerzył
funkcjonalność portalu bazakod+ -gdzie skarbnik i Dz. Członkowski mogą dokładnie sprawdzać
wpłaty i stan składek i dokonywać ich korekt, jak i odnotowywać umorzenia zaległości składek po
wnioskach i zatwierdzeniach przez ZG.
Opracowany został nowy projekt legitymacji członkowskich, z ofertą do regionów i ich członków
by składać zamówienia dla zainteresowanych członków - również dla osób, które już mają
legitymacje.
11. Dział informatyczny
Pandemia i okres zamknięcia zwiększyły naszą zależność od zdalnej komunikacji i wzmocniły wagę
działań w obszarze informatycznym. Dział informatyczny KOD obejmuje zasoby takie jak Office
365 (e-mail, Sharepoint, Teams), platforma Posiedzenia.pl, system bazakod.pl, wyszukiwarka
neo-krs.pl, centralna i regionalne strony internetowe, sprawuje także opiekę nad domenami
internetowymi, zarządzaniem dostępami oraz ochroną danych osobowych. Trzon zespołu IT
stanowi 6 osób. Oprócz tego lokalni webmasterzy zarządzają stronami Regionów, a kilka osób
zajmuje się uzupełnianiem danych.
Systemy informatyczne są nieodłącznym elementem zjazdów. Szczególne wyzwanie stanowią
zjazdy zdalne oraz hybrydowe. Po czerwcowym KZD przeprowadziliśmy z Delegatami testy
systemu SecretVote do głosowań tajnych, ewaluacja wypadła negatywnie i zapadła decyzja
o kontynuowaniu korzystania z Posiedzenia.pl. Aby wyjść naprzeciw zgłaszanym problemom
postanowiliśmy połączyć korzystanie z aktualnego rozwiązania z Microsoft Teams. Doskonalenie
narzędzi potrzebnych przy zjazdach jest jednym z najważniejszych zadań zespołu.
W ostatnim roku dokonana została inwentaryzacja struktury właścicielskiej domen www.
Rozproszony charakter KOD-u spowodował, że domeny i regionalne strony są w posiadaniu wielu
osób, umowy na świadczenie usług podpisane z różnymi dostawcami, a terminy płatności
nieusystematyzowane.
We współpracy z koordynatorami OKW oraz programistami opracowany został opis wymagań
i pierwszy prototyp narzędzia wspierającego obserwację wyborów. Celem było pozyskanie grantu
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na napisanie aplikacji OKW od amerykańskiej fundacji NED. Niestety nie powiodło się to
z powodów regulaminowych ze strony fundacji. Niemniej nie będziemy ustawać
w poszukiwaniach grantodawcy na ten niezwykle ważny, lecz kosztowny projekt.
Mamy dalsze pomysły na usprawnienie pracy oraz narzędzia do tego potrzebne. Te plany są
jednak ograniczone brakami kadrowymi. Mimo wielokrotnie ponawianych prób Zarządy
Regionów nie zgłosiły dotąd ani jednej osoby do pomocy w zespole IT. Apel pozostaje aktualny.
Bez zaangażowania dodatkowych osób Dział Informatyczny nie będzie zdolny do realizacji
ambitnych zamierzeń.
12. Komunikacja wewnętrzna
Dział Członkowski wysłał 10 "regularnych" i 3 specjalne Newslettery do członków stowarzyszenia
i sympatyków, informując o działaniach KOD w danym miesiącu i o planowanych działaniach.
W pierwszym miesiącu swojej działalności Zarząd Główny zainicjował cotygodniowe zdalne
spotkania z przedstawicielami zarządów regionalnych pod hasłem „Forum Regionów”.
Przedstawiciele ZG brali udział w posiedzeniach Rady Regionów oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.
Należy odnotować fakt harmonijnej i bieżącej współpracy pomiędzy w/w organami statutowymi
a Zarządem Głównym.
13. Posiedzenia Zarządu Głównego KOD
•

•

Spotkania ZG KOD.
Nowo wybrany zarząd postanowił kontynuować zwyczaj cotygodniowych czwartkowych
spotkań. W nowej kadencji miało miejsce ogółem 48 spotkań zdalnych ZG, z czego 7 posiedzeń
formalnych z udziałem przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu
Koleżeńskiego, Rady Regionów (protokoły z posiedzeń do wglądu na platformie
www.bazakod.pl, notatki ze spotkań roboczych ZG do wglądu dla członków w biurze ZG KOD).
Odbyły się także spotkania z udziałem gości – jedno z przedstawicielami Stowarzyszenia
Iustitia, jedno z przedstawicielami zarządów regionów, jedno z ekspertką ds. finansowych
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ponadto Zarząd Główny spotkał się także
dwukrotnie na nieformalnym spotkaniu „w realu”.
Uchwały ZG KOD:
o Przyjęto 54 uchwały
o Udzielono 5 pełnomocnictw
o Powołano zarząd komisaryczny dla regionu zachodniopomorskiego

Wszystkie uchwały publikowane są na bieżąco z zachowaniem wymagań RODO (anonimizowane)
na platformie www.bazakod.pl.
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14. Krajowy Zjazd Delegatów
W czasie II kadencji Zarządu Głównego odbył się dotychczas 8. Krajowy Zjazd Delegatów
w terminie 19 czerwca 2021. Trwają przygotowania do 9. Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie
24-26 września 2021 r.
Zarząd Główny II kadencji zainicjował regularne prowadzenie ewaluacji z przebiegu Krajowych
Zjazdów Delegatów. Raporty z informacją zwrotną od delegatów stanowią istotną przesłankę do
wprowadzania zmian i poprawek w organizacji kolejnych zjazdów.
15. Podziękowanie
Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji dziękuje:
•
•
•

Przewodniczącym i członkom Rady Regionów, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu
Koleżeńskiego za bieżącą, harmonijną i efektywną współpracę,
Zarządom Regionalnym za wsparcie, bieżącą współpracę, kreatywne rozwiązania i
konstruktywną krytykę,
Wszystkim wolontariuszom i wolontariuszkom za gotowość do pomocy, przeznaczanie
swojego czasu i umiejętności na pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi zrobiliśmy bardzo wiele.
Dziękujemy!
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