Ocena pracy Zarządu
Stowarzyszenia Wikimedia Polska
w roku 2015
1. W roku 2015 Zarząd funkcjonował w składzie:









Prezes Zarządu: Tomasz Ganicz (Polimerek)
Wiceprezes: Michał Buczyński (Aegis Maelstrom)
Skarbnik: Marek Stelmasik (Masti)
Sekretarz: Karol Głąb (Karol007)
Małgorzata Wilk (Maire)
Wojciech Pędzich (Wpedzich)
Maciej Król (Maikking, do 13.06.2015))
Tomasz Skibiński (Elfhelm, od 13.06.2015)

2. W dniu 13 czerwca 2015 roku roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia udzieliło absolutorium
Zarządowi za rok obrotowy 2014.
3. Zarząd w ciągu całego roku 2015 odbył 31 posiedzeń, głównie na kanale komunikacyjnym IRC,
poddając na nich pod głosowanie łącznie 63 uchwały (w tym jedną z nich dwukrotnie, unieważniając
poprzednią wersję).
4. Komisja Rewizyjna z satysfakcją zauważyła w roku 2015, pomimo nieco mniejszej niż rok wcześniej
liczby posiedzeń Zarządu, nadal sporą jego aktywność (dla porównania: w roku 2014 odbyło się 50
posiedzeń, podjęto 68 uchwał, w 2013 odbyły się 44 posiedzenia i rozpatrzywszy ponad setkę tematów
podjęto 61 uchwał, w 2012 – 53 posiedzenia, na których rozpatrzono 224 tematy i podjęto 62 uchwały,
w roku 2011 odpowiednio 41 spotkań, 136 tematów i 57 uchwał, a w 2010 – także 41 spotkań, 136
tematów i 33 uchwały).
5. Komisja Rewizyjna przyjmuje wciąż z zadowoleniem skrupulatność i transparentność w prowadzeniu
spraw przez cały skład Zarządu.
6. Komisja Rewizyjna zleciła przeprowadzenie przez zewnętrzną specjalistyczną firmę audytorską
badania prawidłowości ksiąg rachunkowych oraz sprawdzenia poprawności sporządzenia
sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2015. Do przeprowadzenia tego badania
Komisja Rewizyjna wybrała Kancelarię Biegłych Rewidentów „CONSULTUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
7. Raport Kancelarii „CONSULTUS” dołączony jest do przedstawionego przez Zarząd Walnemu Zebraniu
sprawozdania finansowego. Kancelaria zawarła w ni spostrzeżenie, iż „w Rachunku Zysków i Strat (…)
nie wykazano następujących pozycji: #E ‘podatek dochodowy’. W pozycji tej powinno wykazać się
wartość zerową pomimo tego, że Stowarzyszenie jest podmiotem zwolnionym w świetle przepisów
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; #GI/GII – w pozycji tej powinno wykazać się
nadwyżkę przychodów nad kosztami w wartości dodatniej, bądź też nadwyżkę kosztów nad
przychodami w wartości ujemnej.” Spostrzeżenie to zostało przedstawione Zarządowi, w imieniu
którego Prezes złożył następujące wyjaśnienie: „Nie możemy mieć dwóch wersji tego samego
dokumentu. Skoro system ministerialny nie przewiduje takich rubryk, to raczej nic na to nie
możemy poradzić, ponieważ nas obowiązuje sprawozdawczość zgodnie z tym systemem. Nie
będziemy mogli opublikować innej wersji w Bazie Sprawozdań OPP niż tej, jaka jest możliwa
do umieszczenia w tym systemie.” Wyjaśnienie to zdaniem Komisji Rewizyjnej uznać należy za
satysfakcjonujące.
8. Komisja Rewizyjna z zadowoleniem zauważa, że Zarząd kieruje się w swej działalności celami
nakreślonymi Stowarzyszeniu przez jego członków, i spełnia wszystkie szczególne wymagania, jakim
sprostać musi ono jako Organizacja Pożytku Publicznego.
9. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu wniosek o udzielenie absolutorium wszystkim
członkom Zarządu za ich pracę w roku 2015.
Lublin, 4 czerwca 2016 r.

