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Wizja
Wolność jednostki - jako nadrzędna idea realizowana we wszystkich obszarach życia społecznego i
politycznego.
Demokracja i państwo prawa – jako narzędzia do obrony wolności jednostki i jej niezbywalnych
praw.
Zgoda narodowa, jako wartość sama w sobie, stanowiąca najlepszą gwarancję dobrego bytu
państwa w przyszłości.
Cele nadrzędne (statutowe):
1. Obrona państwa prawa.
2. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
3. Praca nad rozwojem i kulturą organizacji jaką jest KOD.
4. Wspieranie rozwoju elit politycznych.
5. Wypracowanie pozytywnego programu dla Polski.
6. Piętnowania kłamstwa w życiu publicznym, jako jednego z czynników najbardziej demolujących
nasze państwo.
7. Niwelowanie podziałów społecznych i politycznych w Polsce – różnica zdań jest zdrowa dla
demokracji, totalna wojna nie.
Cele operacyjne
1. Odsunięcie PiS od władzy.
2.Większa wyrazistość naszych działań. Wypowiadanie się w kwestiach istotnych społecznie i
politycznie (w związku z nasilającymi się obecnie aktami nienawiści na tle rasowym i religijnym,
podjęcie działań zmierzających do piętnowania tych ataków oraz wsparcie osób narażonych na
przejawy nietolerancji, a także podjęcie działań prewencyjnych).
3. Dotarcie do umiarkowanych zwolenników PiS. Piętnujmy działania, a nie ludzi.
4. Zabezpieczenie mechanizmów wymiany elit po każdych wyborach.
5. Wywieranie wpływu na polityków w zakresie ich wywiązywania się z obietnic wyborczych.
6. Wypracowanie etosu polityka.
7. Edukacja i propaganda jako naczelne cele operacyjne działaności KOD.
8. KOD jako platforma porozumienia opozycji.
9. Wypracowanie kultury dialogu i współpracy, szczególnie w mediach społecznościowych, wśród
członków i sympatyków KOD.
10. Określenie stanowiska KOD w kwestii wyborów samorządowych.
11. Wspieranie każdego, kto gdziekolwiek w Polsce walczy o wolność i prawa obywateli.
12. Zdobywanie funduszy z UE na realizowanie celów statutowych KOD.
13. Obnażanie obłudy polityków i innych osób funkcjonujących w życiu publicznym, powołujących
się na wartości chrześcijańskie, a działających i żyjących w całkowitej z nimi sprzeczności.
14. Podtrzymywanie stałej otwartości na zgodę z członkami i politykami PiSu, którzy gotowi będą
porzucić swoją formację i jej destrukcyjne działania.
Działania, projekty, zadania
1. Utworzenie sprawnie działajacego biura, regularne dyżury i spotkania.
2. Wypracowanie kanałów dotarcia do ludzi spoza KOD np. współpraca z GW (pisanie tekstów,
zamieszczanie informacji), portale ogólnopolskie, powołanie własnego tytułu prasowego.

3. Uporządkowanie pracy grup roboczych np. Edukacja, Media, Akcja itp. Określenie ich celów i
zadań.
4. Organizowanie spotkań z politykami, uczestniczemie w spotkaniach organizowanych przez
innych.
5. Akcje edukacyjne i propagandowe skierowane do ludzi spoza KOD
6. Utworzenie Biura Prasowego komentującego na bieżąco wydarzenia.
7. Opracowanie kodeksu etycznego członka KOD
8. Wypracowanie zasad uczestniczenia KOD w wyborach samorządowych.
9. Utworzenie ponadpartyjnych bloków np. Koalicja dla Demokracji udzelając w ten sposób
wsparcia startującym w wyborach politykom.
10. Doprowadzenie do takich zmian w prawie, żeby kłamstwo wypowiedziane publicznie podlegało
natychmiastowej karze.

