Zmiany Statutu WMPL 2019/2020 Stan propozycji na 2020-01-09
Legenda: propozycje podzielono na “merytoryczne” (z których niektóre są krytyczne, tj. zarządowi szczególnie na nich zależy) oraz
“kosmetyczne” (które także popieramy, ale które nie są priorytetowe). Dlatego żadna propozycja kosmetyczna nie jest krytyczna.

Propozycje merytoryczne
Art.

Jest

Proponujemy

Uzasadnienie

Charakter
zmiany
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Stowarzyszenie współdziała w
zakresie swej działalności z
Wikimedia Foundation, Inc. na
podstawie odrębnej umowy
podpisanej z Wikimedia Foundation,
Inc. – w szczególności wspiera i
promuje na terenie Polski projekty
zainicjowane i należące do tej
Fundacji.

Wykreślić

Artykuł dubluje regulację z art. 9 ust.
4.

Niekrytyczna

9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w Stowarzyszenie realizuje swoje cele
szczególności poprzez:
poprzez:
1. Wspieranie tworzenia,
1. Wspieranie tworzenia,
gromadzenia i rozwoju projektów
gromadzenia i rozwoju projektów
opartych na technologii wiki, tj.
opartych na technologii wiki, tj.
umożliwiających edytowanie
umożliwiających edytowanie
treści wszystkim uprawnionym do
treści wszystkim uprawnionym do
tego użytkownikom.
tego użytkownikom.
2. Wspieranie publikacji i
2. Wspieranie publikacji i
dostarczania przez Internet
dostarczania przez Internet
zawartości wymienionych
zawartości wymienionych

Zmiana w ust. 4 - wspomnienie innych Niekrytyczna
organizacji zamiast wyłącznie
Wikimedia Foundation.
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projektów w oparciu o wolne
licencje, jak np. GNU Free
Documentation License, wydaną
poprzez Free Software
Foundation.
3. Propagowanie i promowanie na
zewnątrz oraz wspieranie
projektów internetowych
Wikipedia, Wikisłownik,
Wikicytaty, Wikinews, Wikiźródła,
Wikibooks oraz innych
powołanych przez Wikimedia
Foundation, Inc., zwanych dalej
"Projektami Wikimedia", w
szczególności w języku polskim
oraz w każdym innym języku
używanym przez grupę etniczną
bądź narodową istniejącą
tradycyjnie m.in. na terenach
Polski.
4. Wspieranie organizacji Wikimedia
Foundation, Inc., w zakresie
realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.

projektów w oparciu o wolne
licencje, jak np. GNU Free
Documentation License, wydaną
poprzez Free Software
Foundation.
3. Propagowanie i promowanie na
zewnątrz oraz wspieranie
projektów internetowych
Wikipedia, Wikisłownik,
Wikicytaty, Wikinews, Wikiźródła,
Wikibooks oraz innych
powołanych przez Wikimedia
Foundation, Inc., zwanych dalej
"Projektami Wikimedia", w
szczególności w języku polskim
oraz w każdym innym języku
używanym przez grupę etniczną
bądź narodową istniejącą
tradycyjnie m.in. na terenach
Polski.
4. Wspieranie organizacji
należących do
międzynarodowego ruchu
społecznego Wikimedia, w
zakresie realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.

(Brak - nowy artykuł)

1. Stowarzyszenie może prowadzić
nieodpłatną działalność pożytku
publicznego w zakresie:
1. udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz

Spis zakresów obecnego i
możliwego przyszłego zakresu
działań OPP. Zalecane jest
wprowadzenie takich sformułowań do
statutu po to, żeby podmioty

Krytyczna.

zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa,
2. podtrzymywania i
upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
3. działalności na rzecz
mniejszości narodowych i
etnicznych oraz języka
regionalnego,
4. działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych,
5. nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i
wychowania,
6. kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego,
7. ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
8. turystyki i krajoznawstwa,
9. upowszechniania i ochrony
wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich,
a także działań
wspomagających rozwój
demokracji,
10. działalności na rzecz

udzielające grantów lub w inny
sposób oceniające merytorycznie
naszą pracę mogły nas kwalifikować
jako organizację, która spełnia
warunki formalne.
Sformułowania wzięte z ustawy o
OPP. Jest on pisany zgodnie z
założeniem, że wpisujemy do statutu
szeroko, co się da wytłumaczyć
naszymi - zarówno obecnymi, jak i
możliwymi przyszłymi - działaniami.
Osobno pisze się nieodpłatną i
odpłatną działalność OPP.
Wpisaliśmy to samo w obydwu
kategoriach, żeby dać możliwość
swobodnego dobierania metod.
Odpłatna działalność OPP nie jest
działalnością gospodarczą.
Wymienione zakresy mieszczą się w
strategii i w bardzo ogólnie pojętej roli
organizacji Wikimedia wobec
społeczności, instytucji i innych. Do
strategii dopasowujemy zakresy
działania OPP, a do nich poszczególne działania typu
Wikigranty wyjazdowe.
Skrótowo, dlaczego poszczególne
zakresy zostały zaproponowane:

integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i
współpracy między
społeczeństwami,
11. promocji i organizacji
wolontariatu.
2. Stowarzyszenie może prowadzić
odpłatną działalność pożytku
publicznego w zakresie:
1. udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz
zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa,
2. podtrzymywania i
upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
3. działalności na rzecz
mniejszości narodowych i
etnicznych oraz języka
regionalnego,
4. działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych,
5. nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i
wychowania,
6. kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego,

●
●

●

●

●

●
●
●
●

●

pomoc prawna - wiąże się z
wolnymi licencjami,
tradycja i świadomość - wiąże się
z rozwijaniem treści projektów
używanych w językach na
terytorium RP,
mniejszości narodowe wyrównywanie dostępu do
wiedzy, wspieranie mniejszości,
kierunek strategiczny 2030,
wspólnoty lokalne - wiąże się z
rozwijaniem treści (main) na
tematy lokalne,
nauka itd. - warsztaty, szkolenia z
edytowania i z korzystania
(edukacja medialna), PSiA
kultura i sztuka - GLAM, WLZ i
podobne
ekologia - WLZiemię, treści w
main na ten temat
turystyka i krajoznawstwo - granty
wyjazdowe, treści w main
wolności i prawa człowieka zajmowanie stanowisk w
sprawach zagrażających
dostępowi do informacji w
projektach Wikimedia; raczej
wąsko pojęty zakres tematów, ale
też szerszy niż samo prawo
autorskie;
integracja - współpraca z
afiliantami Wikimedia i wspólne

7. ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
8. turystyki i krajoznawstwa,
9. upowszechniania i ochrony
wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich,
a także działań
wspomagających rozwój
demokracji,
10. działalności na rzecz
integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i
współpracy między
społeczeństwami,
11. promocji i organizacji
wolontariatu.
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1. Członkami Stowarzyszenia mogą
być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym
Stowarzyszenia.

Członkami Stowarzyszenia mogą być:
1. osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych,
obywatele polscy lub
cudzoziemcy, w tym niemający
miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, oraz małoletni w
granicach określonych przepisami
prawa powszechnie
obowiązującego,
2. osoby prawne,
3. jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości

●

rozwijanie maina, np. CEE
promocja i organizacja
wolontariatu - promocja naszej
formuły organizacji otwartej
współpracy.

Wyciągnięcie przed nawias pełnej
zdolności do czynności pr.
(zasadniczo są to pełnoletni).
Dodanie
cudzoziemców-nierezydentów, tj.
niemających miejsca zamieszkania w
Polsce (według ustawy o stow.
cudzoziemy-rezydenci są traktowani
jak obywatele polscy) oraz
małoletnich (ustawa o stow. obecnie
daje prawo 16-latkom).
Dopisanie jednostki organizacyjnej

Niekrytyczna
.

prawnej, które posiadają na mocy
ustawy zdolność prawną.

nieposiadajacej osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność
prawną (mozaika podmiotów: spółki
osobowe, spółki kapitałowe w
organizacji, stowarzyszenia zwykłe,
wspólnoty mieszkaniowe).
Treść ust. 2 przeniesiona do art. 12.
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Członkiem zwyczajnym
Stowarzyszenia może zostać
osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i
nie pozbawiona praw
publicznych, która:
1. uczestniczy w jakimkolwiek
projekcie Wikimedia,
2. wysłała do Zarządu pisemną
deklarację o udzielenie
członkostwa w Stowarzyszeniu,
wraz z zaakceptowaniem jego
statutu oraz kopią dowodu
tożsamości,
3. została zaakceptowana poprzez
Zarząd,
4. zapłaciła coroczną składkę
członkowską.

Członkiem zwyczajnym
Stowarzyszenia może zostać osoba
fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i
niepozbawiona praw publicznych,
która:
1. wykazała się działaniem na rzecz
realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia, w szczególności
poprzez uczestnictwo w
jakimkolwiek projekcie Wikimedia,
2. przedstawiła pisemny wniosek o
przyjęcie w poczet członków
zwyczajnych, wraz z
oświadczeniem, w którym
zobowiązała się do wspierania
realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia i przestrzegania
Statutu,
3. została zaakceptowana przez
Zarząd,
4. zapłaciła składkę członkowską.

(1) rozszerzenie form wspierania
Krytyczna.
realizacji celów
stowarzyszenia
kwalifikujących do przyjęcia na
członka – tak aby również inne
niż edytowanie działania na
rzecz ruchu Wikimedia mogły
otwierać drogę do członkostwa
– celem tutaj jest
powiększenie puli aktywnych
członków i członkiń
stowarzyszenia,
(2) Statut nie powinien określać,
że dowód tożsamości jest
potrzebny do uzyskania
członkostwa. Owszem,
potrzeba zweryfikować
tożsamość, żeby wiedzieć,
kogo się przyjmuje (że konto
nie jest operowane np. przez
kota czy małe dziecko), ale
sposób weryfikacji tożsamości
powinien być w regulaminie

przyjmowania członków, a nie
w statucie.
17
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Członkiem honorowym może zostać
osoba fizyczna szczególnie zasłużona
dla Stowarzyszenia, która wniosła
wkład w rozwój idei i realizację celów
statutowych Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi posiadają
wszystkie uprawnienia przysługujące
członkom zwyczajnym za wyjątkiem
czynnego i biernego prawa
wyborczego. Członkowie honorowi są
zwolnieni z obowiązków płacenia
składek. Tytuł członka honorowego
nadaje Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia
lub śmierci członka organów
Stowarzyszenia w trakcie kadencji,
ich skład osobowy jest uzupełniany
przez dokooptowanie spośród
członków Stowarzyszenia. Podczas
trwania jednej kadencji maksymalnie

1. Członkiem honorowym może
zostać osoba szczególnie
zasłużona dla Stowarzyszenia,
która wniosła wkład w rozwój idei
i realizację celów statutowych
Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi mają
wszystkie uprawnienia i
obowiązki przysługujące
członkom zwyczajnym, z
zastrzeżeniem ust. 3.
3. Członkowie honorowi są
zwolnieni z obowiązku płacenia
składek członkowskich.
4. Przyjęcie w poczet członków
honorowych oraz pozbawienie
członkostwa honorowego
następuje na podstawie uchwały
Walnego Zebrania Członków
podjętej na wniosek Zarządu.

Podzielono na punkty - dobrą
praktyką jest umiejscowienie jednego
zdania / zapisu w osobnym punkcie.

1. W przypadku ustąpienia,
wykluczenia lub śmierci członka
organów Stowarzyszenia w
trakcie kadencji, ich skład
osobowy jest uzupełniany przez
dokooptowanie spośród członków
zwyczajnych Stowarzyszenia, z

Podział na ustępy, dla łatwiejszego
czytania.

Niekrytyczna
.

To, jaka osoba (że fizyczna), wynika z
osobnego artykułu, niepotrzebnie jest
to więc zdublowane.
Członkowie “mają”, a nie “posiadają”
uprawnienia oraz są zwolnieni z
“obowiązku”, a nie “obowiązków”.
Członkowie honorowi mogą mieć
prawa wyborcze (inaczej ten status
byłby niekorzystny).
W ust. 3 dodano wyraz
“członkowskich” (a nie innych).
Zmieniono sformułowanie dot.
przyjmowania, dodano dotyczące
pozbawienia statusu.

Wprowadzenie zasady, że Prezes nie
może być osobą dokooptowaną.

Niekrytyczna
.
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połowa składu może zostać
dokooptowana do każdego organu. W
wypadku konieczności dalszego
uzupełnienia niezbędne jest
przeprowadzenie Walnego Zebrania
Członków.

zastrzeżeniem ust. 3.
2. W czasie jednej kadencji
maksymalnie połowa składu
może zostać dokooptowana do
każdego organu. Tylko w
przypadku konieczności dalszego
uzupełnienia niezbędne jest
przeprowadzenie Walnego
Zebrania Członków.
3. W przypadku ustąpienia,
wykluczenia lub śmierci Prezesa
Zarządu, Zarząd zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków, a funkcję Prezesa
Zarządu, do czasu
przeprowadzenia
Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków, piastuje
niedokooptowany członek
Zarządu określony w uchwale
Zarządu.

1. Walne Zebranie Członków może
być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie
Członków zwołuje się raz w roku,
w terminie do 30 czerwca. O
miejscu, terminie i porządku
obrad Walnego Zebrania
Członków Zarząd powiadamia
członków co najmniej na 14 dni
przed terminem zebrania.

1. Walne Zebranie Członków może
być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie
Członków zwołuje Zarząd raz w
roku, w terminie do 30 czerwca.
3. O miejscu, terminie i porządku
obrad Walnego Zebrania
Członków Zarząd zawiadamia
członków co najmniej na 14 dni
przed terminem zebrania.

Merytoryczne:
Nowy ust. 4.1.: rok obrotowy zamiast
roku kalendarzowego. Danie
możliwości składania sprawozdań w
innych terminach (np. przesunięcie o
3 czy 6 miesięcy) ze względu choćby
na organizacje grantowe, które mogą
mieć inny rytm pracy.

Krytyczna

3.

4.

5.

6.

7.

Przedmiotem Zwyczajnego
Walnego Zebrania Członków jest:
○ udzielenie absolutorium
członkom Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego za poprzedni
rok kalendarzowy pełnienia
funkcji,
○ rozpatrywanie i
zatwierdzanie sprawozdań z
działalności organów
Stowarzyszenia,
Walne Zebranie Członków
obraduje wg uchwalonego przez
siebie regulaminu obrad.
Obradami Walnego Zebrania
kieruje Prezydium w składzie:
przewodniczący, zastępca,
sekretarz.
Prezydium Walnego Zebrania
wybierane jest w głosowaniu
jawnym, bezwzględną
większością obecnych członków
spośród członków
Stowarzyszenia, nie
wchodzących w skład Zarządu i
Komisji Rewizyjnej.
Członek ustępujących organów
nie może wejść w skład
Prezydium Walnego Zebrania
Członków.
Uchwały Walnego Zebrania

4. Przedmiotem Zwyczajnego
Walnego Zebrania Członków jest:
1. udzielenie absolutorium
członkom Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego za poprzedni
rok obrotowy pełnienia
funkcji,
2. rozpatrywanie i
zatwierdzanie sprawozdań z
działalności organów
Stowarzyszenia.
5. Obradami Walnego Zebrania
Członków kieruje Prezydium w
składzie: przewodniczący,
zastępca, sekretarz.
6. Prezydium Walnego Zebrania
Członków jest wybierane w
głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością obecnych członków,
spośród członków
Stowarzyszenia obecnych na
Walnym Zebraniu Członków,
niewchodzących w skład Zarządu
i Komisji Rewizyjnej.
7. Członek ustępujących organów
nie może wejść w skład
Prezydium Walnego Zebrania
Członków.
8. Uchwały Walnego Zebrania
Członków zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością

Poza tym kosmetyczne:
Ust. 2: nie zwołuje “się”, tylko zwołuje
Zarząd.
Podział ust. 2 na trzy ustępy (dobrą
praktyką jest zasada: jedno zdanie jeden ustęp czy punkt).
Zmiana z kółek na numery.
Ust. 3 przeniesiony do art. 21.
Do Prezydium wchodzą tylko
członkowie obecni na WZC.

Niekrytyczne
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Członków zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością
głosów, przy obecności ponad
połowy ogólnej liczby członków.
8. Jeśli jest to zaznaczone w
rozesłanym do członków
zawiadomieniu, Walne Zebranie
Członków może być zwołane w
dwóch terminach, z których drugi
może nastąpić już w 30 minut po
pierwszym. W drugim terminie nie
obowiązuje konieczność
uzyskania kworum. Zebranie
odbywające się w drugim terminie
nie może zmienić treści
rozesłanego porządku obrad.

głosów, przy obecności ponad
połowy ogólnej liczby członków.
9. Jeżeli jest to zaznaczone w
zawiadomieniu, o którym mowa w
ust. 2, Walne Zebranie Członków
może być zwołane w dwóch
terminach, z których drugi może
nastąpić nie wcześniej niż 30
minut po pierwszym. W drugim
terminie nie obowiązuje
konieczność uzyskania kworum.
Walne Zebranie Członków
odbywające się w drugim terminie
nie może zmienić porządku obrad
określonego w zawiadomieniu, o
którym mowa w ust. 2.

Do kompetencji Walnego Zebrania w
szczególności należy:
1. uchwalenie statutu i jego zmian,
przy czym zmiana statutu może
być poddana pod głosowanie
wyłącznie wówczas, gdy w
zawiadomieniu o Walnym
Zebraniu znajdzie się zapowiedź
takich zmian,
2. wybór i odwoływanie członków
pozostałych organów
Stowarzyszenia,
3. udzielenie absolutorium
Zarządowi za poprzedni rok
kalendarzowy,

Do kompetencji Walnego Zebrania
Członków należy w szczególności:
1. uchwalenie Statutu i jego zmian,
przy czym zmiana Statutu może
być poddana pod głosowanie
wyłącznie wówczas, gdy w
zawiadomieniu o Walnym
Zebraniu Członków znajdzie się
zapowiedź takich zmian,
2. przyjmowanie w poczet członków
honorowych Stowarzyszenia oraz
pozbawianie członkostwa
honorowego,
3. wybór i odwoływanie członków
pozostałych organów

Merytoryczna:

Krytyczna

ust. 4 i 5: zmiana roku
kalendarzowego na obrotowy.
Kosmetyczne:
ust: 1: pisownia “Statutu”, pełna
nazwa WZC,
ust. 2: dopisanie kompetencji dot.
członków honorowych (wynika to też z
art. 17, ale powtórzenie nie jest
szkodliwe),

Niekrytyczne
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4. zatwierdzenie planu działania
Zarządu na przyszły rok
kalendarzowy,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie
sprawozdań organów
Stowarzyszenia oraz sprawozdań
finansowych,
6. podejmowanie uchwały o
rozwiązaniu Stowarzyszenia i
przeznaczeniu jego majątku.

Stowarzyszenia,
4. udzielenie absolutorium
Zarządowi za poprzedni rok
obrotowy,
5. zatwierdzenie planu działania
Zarządu na przyszły rok
obrotowy,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie
sprawozdań pozostałych organów
Stowarzyszenia oraz sprawozdań
finansowych,
7. podejmowanie uchwały o
rozwiązaniu Stowarzyszenia i
przeznaczeniu jego majątku,
8. podejmowanie uchwał w
sprawach, w których Statut nie
określa właściwości innych
organów Stowarzyszenia.

wstęp i ust. 8: zgodnie z ustawą,
Walne podejmuje uchwały w
sprawach, w których nie upoważniono
innych organów.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego
Zebrania Członków,
2. ustalanie budżetu
Stowarzyszenia,
3. sprawowanie zarządu nad
majątkiem Stowarzyszenia,
4. podejmowanie decyzji w sprawie
nabycia lub zbycia majątku
nieruchomego i ruchomego,
5. podejmowanie decyzji w sprawie
zaciągania zobowiązań
przekraczających kwotę 1000 zł,

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego
Zebrania Członków,
2. ustalanie budżetu
Stowarzyszenia,
3. sprawowanie zarządu nad
majątkiem Stowarzyszenia,
4. podejmowanie decyzji w sprawie
nabycia lub zbycia majątku
nieruchomego i ruchomego,
5. zwoływanie Walnego Zebrania
Członków,
6. podejmowanie uchwał i decyzji w

Merytoryczna:

Krytyczna

dodanie ust. 11.
Kosmetyczne:
Ust. 5 jest bez sensu - jeśli chodziło o
to, że cały zarząd musi podejmować
decyzję w takiej sprawie (a nie
pojedynczy członek), to należało to
zaznaczyć. Bo teraz, zgodnie z
ustawowym domniemaniem
kompetencji walnego wychodzi na to,

Niekrytyczne
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6. zwoływanie Walnego Zebrania
Członków,
7. podejmowanie uchwał w
sprawach przyjmowania i
wykluczania członków,
8. składanie sprawozdań ze swej
działalności na Walnym Zebraniu
Członków,
9. uchwalanie regulaminów
przewidzianych w statucie,
10. kierowanie działalnością
Stowarzyszenia pomiędzy
Walnymi Zebraniami,
11. reprezentowanie Stowarzyszenia
na zewnątrz.

sprawach przyjmowania i
wykluczania członków,
7. składanie sprawozdań ze swej
działalności na Walnym Zebraniu
Członków,
8. uchwalanie regulaminów
określonych w statucie,
9. kierowanie działalnością
Stowarzyszenia,
10. reprezentowanie Stowarzyszenia,
11. ustalanie terminów rozpoczęcia i
zakończenia roku obrotowego.

1. Źródłami powstania majątku
Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie,
2. darowizny, dotacje, zapisy i
spadki,
3. wpływy z działalności
statutowej Stowarzyszenia
(dochody z własnej
działalności, dochody z
majątku Stowarzyszenia).
2. Składki członkowskie powinny
być wpłacane do końca I kwartału
każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie wpłacają składki, wg
zasad określonych przez Zarząd,
w ciągu 30 dni od otrzymania

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1. składki członkowskie,
2. przychody z działalności
pożytku publicznego,
3. darowizny finansowe i
rzeczowe,
4. zapisy i spadki,
5. dotacje i granty od instytucji
państwowych,
samorządowych oraz Unii
Europejskiej i
funkcjonujących w ramach
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, oraz
krajowych i zagranicznych
osób prawnych,

że poniżej 1000 zł uprawnione jest
Walne.
Uchwały i decyzje ws. członków dotąd przyjmowaliśmy członków w
formie decyzji (z głosowaniem), ale
nie w formie uchwały. Nie
zamierzamy zmieniać tej praktyki.
Usunięcie “pomiędzy Walnymi
Zebraniami” - to jest ustawowo
domyślne i w statucie jest zbędne.
Usunięcie “na zewnątrz” - to samo
uzasadnienie.
Urealniamy i poszerzamy możliwości
Krytyczna
zbierania pieniędzy przez
Stowarzyszenie. Efektem samego
zróżnicowania źródeł dochodu będzie
większe bezpieczeństwo finansowe (o
którym mówiło się na wielu ostatnich
walnych zebraniach). Z kolei zbieranie
funduszy niepochodzących z 1% da
możliwość wydawania większych
pieniędzy na sprawy wewnętrzne,
takie jak szkolenia (rozwój
kompetencji), pensje, utrzymanie
biura w lepszej lokalizacji.
Uwzględnienie przychodów z
odpłatnej działalności pożytku

powiadomienia o przyjęciu do
Stowarzyszenia. Wysokość
składek określa Zarząd w
uchwalonym przez siebie
regulaminie.
3. Stowarzyszenie prowadzi
gospodarkę finansową oraz
rachunkowość, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

6. wpływy z działalności
statutowej Stowarzyszenia
(dochody z własnej
działalności, dochody z
majątku Stowarzyszenia),
7. dochody ze zbiórek
publicznych,
8. dochody z majątku
Stowarzyszenia, w tym
pożytki naturalne i cywilne,
wpływy z czynszu najmu lub
dzierżawy, wynagrodzenie z
tytułu ustanowienia
służebności;
9. wierzytelności oraz prawa
majątkowe.
2. Wysokość i terminy wpłacania
składek członkowskich określa
Zarząd.

publicznego. Dodanie rodzajów
darowizn i wydzielenie ich od zapisów
i spadków. Dodanie dotacji i grantów
oraz dochodów ze zbiórek
publicznych, dochodów z majątku (np.
lokaty), wierzytelności i praw
majątkowych.
Usunięcie postanowień o składkach to wszystko powinien zawierać
regulamin i nie ma potrzeby, żeby
statut był taki szczegółowy.

Niekrytyczne

Usunięcie postanowienia o tym, że
Stowarzyszenie działa zgodnie z
przepisami. Bo jakże inaczej miałoby
działać?

Propozycje kosmetyczne
Art.

Jest

Proponujemy

Uzasadnienie

1

Tworzy się stowarzyszenie działające na
podstawie niniejszego statutu o nazwie
"Wikimedia Polska", zwane dalej
"Stowarzyszeniem"

Stowarzyszenie działa pod nazwą
„Wikimedia Polska”.

Sformułowanie “tworzy się” jest błędne.
Kiedy statut obowiązuje, to stowarzyszenie
już istnieje.

Końcówka jest zbędna. Już na początku
piszemy “Stowarzyszenie”, więc jest to już
zdefiniowane.
4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność
na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać
pracowników.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność
na pracy społecznej członków.
Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.

Usunięcie “do prowadzenia swych spraw”.
Statut powinien być pozbawiony
pustosłowia.

5

Stowarzyszenie może używać odznak i
pieczęci na zasadach określonych w
uchwałach Zarządu. Stowarzyszenie może
używać logo projektów Wikimedia na
podstawie odrębnej umowy podpisanej z
Wikimedia Foundation, Inc., która jest
zarejestrowana na Florydzie, w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Stowarzyszenie może używać odznak i
pieczęci na zasadach określonych w
uchwałach Zarządu.

Statut nie musi wspominać o tym, co i tak
jest przedmiotem osobnych umów. Zmiana
nie wpływa na status organizacji
afiliowanej.

7

W przypadku ubiegania się o i uzyskania
statusu Organizacji Pożytku Publicznego
Stowarzyszenie będzie sporządzać roczne
sprawozdanie merytoryczne ze swojej
działalności, przekazywać je ministrowi
właściwemu do spraw zabezpieczenia
społecznego oraz podawać je do publicznej
wiadomości w sposób umożliwiający
zapoznanie się z tym sprawozdaniem
przez zainteresowane podmioty.

Wykreślić

Jest to postanowienie nieaktualne w
świetle obowiązującego prawa. Raporty
OPP przesyłane są nie do ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego, a do rządowego Narodowego
Instytutu Wolności.

EWENTUALNIE
Stowarzyszenie spełnia standardy
wymagane wobec organizacji pożytku
publicznego.

Kolejną wadą takich postanowień jest sam
fakt dublowania tego, co jest już
uregulowane ustawą (tzw. "materii
ustawowej"):
1. Nie ma potrzeby umieszczać
przepisów ustawy, które i tak nas
wiążą.
2. Mając takie postanowienia w statucie,

skazujemy się na obowiązek
aktualizacji statutu w razie zmiany
prawa.
3. Jest to też tworzenie zbędnego ryzyka
prawnego.
12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się
na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
2. Osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która posiada na
mocy ustawy zdolność prawną, mogą
być jedynie członkiem wspierającym
Stowarzyszenia.

Przeniesienie obecnego ust. 2 z art. 11 do
ust. 2 w art. 12.

1. Członkiem wspierającym może być
osoba prawna bądź fizyczna
zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała
na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową.
2. Członków wspierających przyjmuje
Zarząd.
3. Członek wspierający będący osobą
prawną działa w Stowarzyszeniu przez
swojego przedstawiciela.

1. Członkiem wspierającym może być
osoba zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała
na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową.
2. Przyjęcie w poczet członków
wspierających następuje na podstawie
decyzji Zarządu.

Usunięcie tego, jaka osoba (to reguluje
inny artykuł - art. 11).

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje
na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu
następuje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z

Ustawowe sformułowanie “utrata
członkostwa”.

1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

15
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Doprecyzowujemy członków wspierających
po tym, kiedy ich wymieniliśmy (a nie
przed).

Ust. 3 jest zbędny - dubluje obowiązujące
prawo.

21

przynależności do
Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi,
2. śmierci członka lub utraty
osobowości prawnej przez członka
wspierającego,
3. skreślenia z listy członków z
powodu nieopłacenia składek
członkowskich, zgodnie z decyzją
Zarządu.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma
prawo wniesienia odwołania do
Zarządu w terminie 30 dni od daty
doręczenia stosownej decyzji.

członkostwa w Stowarzyszeniu,
“Rezygnacja z członkostwa”.
zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2. śmierci członka, utraty osobowości Uwzględnienie utraty statusu jednostki
prawnej lub wykreślenia jednostki
mającej zdolność prawną.
organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej, która
posiada na mocy ustawy zdolność
prawną, z właściwego rejestru,
3. podjęcia przez Zarząd uchwały o
wykreśleniu z listy członków
podjętej w przypadku nieopłacenia
składek członkowskich.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma
prawo wniesienia odwołania do
Zarządu w terminie 30 dni od daty
doręczenia stosownej decyzji.

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata i upływa
z dniem odbycia Walnego Zebrania
Członków za ostatni pełny rok urzędowania
tych organów. Wybór składów osobowych
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego odbywa się w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów
członków zwyczajnych obecnych na
Walnym Zebraniu Członków.

1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata i
upływa z dniem zakończenia Walnego
Zebrania Członków za ostatni pełny
rok urzędowania tych organów.
2. Wybór składów osobowych Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego odbywa się w
głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów członków
zwyczajnych obecnych na Walnym
Zebraniu Członków.
3. Członkowie Zarządu oraz członkowie
Komisji Rewizyjnej nie mogą być
skazani prawomocnym wyrokiem za

Podział na ustępy - dla ułatwienia czytania.
Pozbieranie uregulowań z artykułów
poświęconych różnym organom i
umieszczenie w jednym miejscu.

przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
4. Kandydaci na członków Zarządu oraz
kandydaci na członków Komisji
Rewizyjnej składają na Walnym
Zebraniu Członków przed
przystąpieniem do głosowania w
sprawie ich wyboru oświadczenia o
niekaralności za przestępstwa
wymienione w ust. 3 w formie ustnej, a
w formie pisemnej – najpóźniej do
zakończenia obrad. Osoby, które nie
złożą oświadczenia, nie mogą
kandydować.
5. W razie, gdy oświadczenie, o którym
mowa ust. 4 okaże się niezgodne z
prawdą lub w razie niespełnienia
warunków określonych w ust. 3 w
trakcie trwania kadencji, mandat
członka organu wygasa. W celu
uzupełnienia składu organu stosuje się
postanowienie art. 22.
22a (Brak - nowy artykuł)

1. Organy Stowarzyszenia działają na
podstawie wydanych przez siebie
regulaminów, z zachowaniem
postanowień Statutu.
2. Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd
Koleżeński podejmują uchwały w
głosowaniu jawnym bezwzględną
większością głosów, przy obecności co

Pozbieranie uregulowań z artykułów
poświęconych różnym organom i
umieszczenie w jednym miejscu.

najmniej połowy ogólnej liczby
członków organu. Na wniosek członka
organu w głosowaniu wprowadza się
tryb tajny.
27a

1. Członkowie Zarządu nie mogą być
skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
2. Kandydaci na członków Zarządu
składają na Walnym Zebraniu
Członków przed przystąpieniem do
głosowania w sprawie ich wyboru
oświadczenia o niekaralności za
przestępstwa wymienione w ust. 1 w
formie pisemnej, osoby, które nie złożą
oświadczenia nie mogą kandydować.
3. W razie, gdy oświadczenie, o którym
mowa ust. 2 okaże się niezgodne z
prawdą oraz w razie niespełnienia
warunków określonych w ust. 1 w
trakcie trwania kadencji, mandat
członka Zarządu wygasa. W celu
uzupełnienia składu Zarządu stosuje
się przepis art. 22.

Wykreślić

Przeniesienie do art. 21.

28

1. Oświadczenia i akty prawne,
zobowiązania finansowe i majątkowe
podpisują w imieniu Stowarzyszenia
łącznie: Prezes z Sekretarzem,
względnie Prezes ze Skarbnikiem,

1. Oświadczenia i akty prawne,
zobowiązania finansowe i majątkowe
podpisują w imieniu Stowarzyszenia
łącznie: Prezes z Sekretarzem,
względnie Prezes ze Skarbnikiem,

Usunięcie ust. 3 - przeniesienie do art. 21.
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Sekretarz ze Skarbnikiem lub, na
podstawie upoważnienia Zarządu,
dwóch członków Zarządu.
2. Uchwały i decyzje Zarządu dotyczące
kwestii finansowych wykonuje
Skarbnik.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w
głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych członków Zarządu. Na
specjalne życzenie każdego członka
Zarządu w każdym głosowaniu należy
wprowadzić tryb tajny.

Sekretarz ze Skarbnikiem lub, na
podstawie upoważnienia Zarządu,
dwóch członków Zarządu.
2. Uchwały i decyzje Zarządu dotyczące
kwestii finansowych wykonuje
Skarbnik.

1. Komisja Rewizyjna jest organem
Stowarzyszenia powołanym do
sprawowania kontroli nad działalnością
Zarządu i Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech
członków.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej są
osoby wybrane w głosowaniu tajnym,
bezwzględną większością głosów
członków zwyczajnych obecnych na
Walnym Zebraniu Członków.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie
mogą pełnić innych funkcji w organach
Stowarzyszenia.
5. (skreślony)
6. (skreślony)
7. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego

1. Komisja Rewizyjna jest organem
kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech
członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie
mogą pełnić innych funkcji w organach
Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego
składu Przewodniczącego.

Funkcję organu kontrolnego określa
ustawa i nie ma potrzeby tutaj tego
doprecyzowywać.
Ust. 3 przeniesiony do art. 21.
Ust. 8 zbędny - KR może to zrobić tak czy
inaczej.

składu Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
8. Komisja Rewizyjna może w miarę
potrzeb ustanowić inne funkcje w
ramach swego składu.
31a

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie
mogą:
1. być skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo
skarbowe;
2. pozostawać w związku
małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej z członkami
Zarządu.
2. Kandydaci na członków Komisji
Rewizyjnej składają na Walnym
Zebraniu Członków przed
przystąpieniem do głosowania w
sprawie ich wyboru oświadczenia o
niekaralności za przestępstwa
wymienione w ust. 1 pkt a oraz
oświadczenia o niepozostawaniu z
członkami Zarządu w stosunkach
wymienionych w ust. 1 pkt b w formie
pisemnej w ciągu 30 dni licząc od dnia
wyboru przez Walne Zgromadzenie
Członków, osoby, które nie złożą

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie
mogą pozostawać w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w
stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości
służbowej z członkami Zarządu.
2. W przedmiocie określonym w ust. 1
stosuje się odpowiednio postanowienie
art. 21 ust. 5.

Ust. 1.1., 2 i 3 przeniesione do art. 21.
W ust. 2 chodzi o automatyczną utratę
statusu członka KR w razie wejścia w
określoną relację z członkiem Zarządu i o
uruchomienie trybu uzupełnienia wakatu
przez kooptację (o tym mówi art. 21 ust. 5).

oświadczenia nie mogą kandydować.
3. W razie, gdy oświadczenie, o którym
mowa ust. 2 okaże się niezgodne z
prawdą oraz w razie niespełnienia
warunków określonych w ust. 1 w
trakcie trwania kadencji mandat
członka Komisji Rewizyjnej wygasa. W
celu uzupełnienia składu Komisji
Rewizyjnej stosuje się przepis art. 22.
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Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej
należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności
Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami
wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli,
3. prawo żądania zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków, a także prawo żądania
zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków,
w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu
Członków wniosków o udzielenie (lub
odmowę udzielenia) absolutorium
Zarządowi Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań ze swej
działalności na Walnym Zebraniu
Członków,
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej
należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności
Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami
wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli,
3. prawo żądania od członków i organów
Stowarzyszenia złożenia pisemnych
lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw,
4. prawo żądania zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków, a także prawo żądania
zwołania posiedzenia Zarządu,
5. zwołanie Walnego Zebrania Członków
w razie niezwołania go przez Zarząd w
terminie ustalonym Statutem,
6. składanie na Walnym Zebraniu
Członków wniosków o udzielenie (lub
odmowę udzielenia) absolutorium
Zarządowi Stowarzyszenia,

Przeniesienie ust. 2 z art. 33 do ust. 3.
Zmiany językowe i pisownia “niezwołania”, “Statutem”.

sprawozdania finansowego.

7. składanie sprawozdań ze swej
działalności na Walnym Zebraniu
Członków,
8. rozpatrywanie i zatwierdzanie
sprawozdania finansowego.
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1. Komisja Rewizyjna działa na
Skreślić
podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania
od członków i organów Stowarzyszenia
wszystkich szczebli złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień
dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej
podejmowane są w głosowaniu
jawnym bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków. Na specjalne życzenie
każdego członka Komisji Rewizyjnej w
każdym głosowaniu należy wprowadzić
tryb tajny.

Ust. 1 i 3 przeniesione do art. 21, ust. 2
przeniesiony do art. 32.
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1. Sąd Koleżeński składa się z 3
członków wybranych w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością
głosów członków zwyczajnych
obecnych na Walnym Zebraniu
Członków
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie
mogą pełnić innych funkcji w organach

Ust. 1: sposób wyboru jest w art. 21.

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech
członków.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie
mogą pełnić innych funkcji w organach
Stowarzyszenia.
3. W przedmiocie określonym w ust. 2
stosuje się odpowiednio postanowienie
art. 21 ust. 5.

Ust. 3: jeżeli jednak członek SK zacznie
pełnić inną funkcję, automatycznie traci ją
w SK (analogicznie jak kwestia relacji
członka KR i Zarządu).
Ust. 4 zbędny (podobnie jak w KR).

Stowarzyszenia.
3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego
grona przewodniczącego.
4. Sąd Koleżeński może w miarę potrzeb
ustanowić inne funkcje w ramach
swego składu.

4. Sąd Koleżeński wybiera ze swego
grona Przewodniczącego.
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1. Sąd Koleżeński może orzekać
następujące kary:
1. upomnienie;
2. wykluczenie ze Stowarzyszenia;
3. skierowanie do Walnego Zebrania
Członków wniosku o pozbawienie
członka honorowego tytułu.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni od
daty doręczenia odpisu orzeczenia, w taki
sposób że osoba, której dotyczy, mogła się
z nim zapoznać.

1. Sąd Koleżeński może orzekać
następujące kary:
1. upomnienie;
2. wykluczenie ze Stowarzyszenia;
3. skierowanie do Walnego Zebrania
Członków wniosku o pozbawienie
członka honorowego tytułu.
2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni
od daty doręczenia odpisu orzeczenia,
w taki sposób że osoba, której dotyczy,
mogła się z nim zapoznać.

Drobne redakcyjne - przed “od orzeczenia”
brakowało numeru ustępu.

37

Majątek Stowarzyszenia stanowią
nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Wykreślić

Artykuł duplikuje ustawę - zbędne.
Narażamy się na to, że jeżeli ustawa się
zmieni, to nasz statut będzie z nią
niezgodny, szkodliwie niepełny lub za
szeroki.
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1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana
oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie
Członków wymaga kwalifikowanej
większości 2/3 głosów oddanych przez
członków uprawnionych do głosowania

1. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie
Stowarzyszenia wymagają podjęcia
przez Walne Zebranie Członków
uchwały większością 2/3 ważnie
oddanych głosów przez członków
uprawnionych do głosowania

Usunięcie “uchwalenia statutu” (już jest
uchwalony).
Zmiany redakcyjne, np. “ważnie oddanych
głosów”, pełna nazwa Walnego Zebrania

obecnych na Zebraniu.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia Walne Zebranie
Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz
przeznaczenia majątku
Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i
likwidacji Stowarzyszenia, nie
uregulowanych w statucie, mają
odpowiednie zastosowanie przepisy
rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach"
(Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z
późniejszymi zmianami.

obecnych na Walnym Zebraniu
Członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia, Walne Zebranie
Członków określa na jaki cel zostanie
przeznaczony majątek zlikwidowanego
Stowarzyszenia.

Ponadto
Proponujemy wprowadzić następujące jednostki systematyzacyjne:
●
●
●
●
●

Przed art. 20: “Dział 1: Postanowienia ogólne”
Przed art. 23: “Dział 2: Walne Zebranie Członków”
Przed art. 27: “Dział 3: Zarząd”
Przed art. 31: “Dział 4: Komisja Rewizyjna”
Przed art. 34: “Dział 5: Sąd Koleżeński”

Członków.
Ust. 3 - przepis odsyłający do ustawy jest
zbędny. Ustawa obowiązuje tak czy
inaczej. “Z późniejszymi zmianami” - nie
ma “wcześniejszych”.

