
Plan benefitów dla członków i członkiń zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

W poprzednich kadencjach zarządów Stowarzyszenia Wikimedia Polska mieliśmy do

czynienia z częstym wypaleniem członków i członkiń zarządu. Benefity zapewniane przez

WMPL członkom i członkiniom zarządu mają na celu zadbanie o ich rozwój, a także

dobrostan, dzięki czemu będą mogli działać wydajniej na rzecz stowarzyszenia. Program

benefitów jest zgodny z czwartym celem strategicznym Strategii Wikimedia Polska na lata

2023–2025 (Jesteśmy przyjaznym środowiskiem pracy i współpracy dla naszych członków i
członkiń, wolontariuszy i wolontariuszek, pracowników i pracownic, partnerów) i jego celem

cząstkowym (Aktywnie zapobiegamy wypaleniu [pracownicy i pracownice, wolontariusze i
wolontariuszki, członkowie i członkinie zarządu]). Uwzględniony też został w planie działań

na 2023 r. przygotowanym przez zarząd, dyrekcję i zespół pracowniczy.

W planie ujęto następujący pakiet benefitów dla członków i członkiń zarządu Wikimedia

Polska, realizowany od 2023 r.:

UBEZPIECZENIA

● OC, tzw. Directors and Officers (dla wszystkich)

● NNW i Podróży (dla wszystkich)

● Zdrowotne w ZUS (dla chętnych, nie mających ubezpieczenia zdrowotnego z

innego tytułu)

● pakiet medyczny – analogiczny do pakietu pracowniczego (dla chętnych)

● ubezpieczenie grupowe na życie  (dla wszystkich)

ZDROWIE  (dla chętnych)

● dofinansowanie karty MultiSport Light – współpłatność 50/50

● dofinansowanie zakupu okularów w wysokości 400 zł na osobę

SZKOLENIA  (dla chętnych)

● dofinansowanie szkoleń rozwojowych, które pozwolą zdobyć lub zwiększyć

umiejętności przydatne osobom zarządzającym stowarzyszeniem.

Ponadto w ramach pełnienia obowiązków członkowie i członkinie zarządu mogą

korzystać ze sprzętów i biura stowarzyszenia, a także bezpłatnie uczestniczyć w

organizowanych przez WMPL zlotach i konferencjach (zwolnienie z opłat

konferencyjnych) i brać udział w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty.

Szacunkowy koszt powyższego programu benefitów w 2023 r. wynosi 41 334 zł: ubezpieczenie
OC i NNW oraz Podróży 4000 zł, zdrowotne w ZUS 6930 zł, pakiet medyczny 3069 zł,



ubezpieczenie grupowe na życie 3575 zł, dofinansowanie karty MultiSport Light 1760 zł,
dofinansowanie zakupu okularów 2000 zł, dofinansowanie szkoleń rozwojowych 20 000 zł.


