Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Wikimedia Polska
z działalności w roku 2015
1. Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego dla m. Łodzi,
VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000244732. Siedzibą
Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
2. Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia, zrzeszającego polską społeczność
projektów Wikimedia, jest wspieranie środowiska redaktorów Wikipedii oraz innych projektów
Wikimedia, takich jak Wikibooks, Wikicytaty, Wikinews, Wikisłownik, Wikiźródła, Wikimedia Commons,
Wikidata oraz Wikipodróże.
3. Od roku 2007 Stowarzyszenie Wikimedia Polska ma status Organizacji Pożytku Publicznego.
4. W 2015 roku Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wikimedia Polska działała w następującym
składzie:
 Juliusz Zieliński „Julo” Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 Agnieszka Kwiecień „Nova” Członek Komisji Rewizyjnej
 Daniel Malecki „Leinad” Członek Komisji Rewizyjnej
5. W dniu 13 czerwca 2015 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia udzieliło absolutorium Komisji
Rewizyjnej za działalność w roku 2014.
6. Działalność Komisji Rewizyjnej polegała w roku 2015, podobnie jak i w latach poprzednich, na
obecności w posiedzeniach Zarządu (odbywanych raz w tygodniu na kanale komunikacyjnym IRC) i w
razie potrzeby na aktywnym w nich uczestnictwie z głosem doradczym, a także obserwacji i
uczestnictwie na e-mailowej liście dyskusyjnej Zarządu Stowarzyszenia
boardpl-l@lists.wikimedia.org
Na liście tej członkowie Komisji Rewizyjnej w roku 2015 zabierali głos w sprawach dyskutowanych w
kilkudziesięciu wątkach. Ponadto członkowie Komisji w pełnym składzie spotkali się „na żywo” w
czerwcu 2015. W wyniku ustaleń uzgodnionych z Zarządem jeszcze w roku 2012 skarbnik
Stowarzyszenia przesyła – także do wiadomości Komisji – zanonimizowane raporty z bankowych kont
Stowarzyszenia (w szczególności konta OPP), dzięki czemu Komisja na bieżąco monitorowała w roku
2015 (i czyni to nadal w roku bieżącym) stan finansowy Stowarzyszenia, co przyczynia się do
zwiększenia transparentności działań Zarządu.
7. Komisja Rewizyjna przygotowała stronę w wiki Stowarzyszenia (element BIP), na której publikuje
protokoły z posiedzeń Komisji i podejmowane uchwały

http://pl.wikimedia.org/wiki/Spotkania_Komisji_Rewizyjnej

8. W drugiej połowie roku 2015 część członków Komisji z przyczyn osobistych zmniejszyła swoją
aktywność w Stowarzyszeniu, przez co jej zdolność do bieżącej oceny napływających od Zarządu
informacji. Wobec tego stanu rzeczy przewodniczący Komisji postanowił także i tym razem, tak jak rok
wcześniej, poddać audytowi sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia – za rok 2015. W tym celu zwrócił
się do Kancelarii Czupryniak i Wspólnicy, z którą Stowarzyszenie współpracowało już rok wcześniej, z
propozycją przeprowadzenia takiego badania. Portfel zamówień w tej kancelarii był jednak w tym roku
już zapełniony, zatem ostatecznie badanie zlecone zostało Kancelarii Biegłych Rewidentów
„CONSULTUS” w Łodzi. Raport z tego badania dołączony jest do przedstawionego przez Zarząd
Walnemu Zebraniu sprawozdania finansowego.
Lublin, 4 czerwca 2016 r.

