Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Wikimedia Polska z działalności w roku 2018
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 projektów siostrzanych, takich jak
Wikibooks, Wikicytaty, Wikinews, Wikisłownik, Wikiźródła, Wikimedia Commons, Wikidane
i Wikipodróże.
3. Od 2007 roku Stowarzyszenie Wikimedia Polska ma status Organizacji Pożytku Publicznego.
4. Przez cały rok 2018 Komisja Rewizyjna działała w niezmienionym składzie:
1. Juliusz Zieliński „Julo” – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Karol Głąb „Karol007” – Sekretarz Komisji Rewizyjnej,
3. Maciej Król „Maikking” – Członek Komisji Rewizyjnej.
Powyższy skład został ukształtowany decyzją Walnego Zebrania Członków z 4 czerwca 2016 roku i
potwierdzony podczas wyborów na kolejną kadencję w dniu 9 czerwca 2018 roku.
5. 9 czerwca 2018 roku Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Komisji Rewizyjnej za
działalność w 2017 roku.
6. W 2018 roku, wzorem lat ubiegłych, działalność Komisji Rewizyjnej polegała na obserwacji działań
Zarządu i udzielaniu głosów doradczych wygłaszanych w toku licznych dyskusji prowadzonych
podczas cotygodniowych spotkań Zarządu za pośrednictwem kanału IRC #wikimedia-pl, komunikatora
Discord i e-mailowej liście dyskusyjnej Zarządu Stowarzyszenia boardpl-l@lists.wikimedia.org. W
ciągu całego roku Komisja Rewizyjna uczestniczyła w większości z 49 spotkań Zarządu, obserwowała
i zabrała głos w kilkudziesięciu wątkach tematycznych omawianych przez Zarząd Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna odbyła w tym czasie sześć spotkań – w tym 2 za pośrednictwem poczty
elektronicznej. W 2018 roku przyjęto łącznie 9 uchwał – dwie przyjęto w głosowaniu za pośrednictwem
poczty elektronicznej, natomiast 7 uchwał przyjęto podczas spotkań w Rochnej k. Koluszek (13 stycznia
2018) i w Katowicach (9 czerwca 2018 ). W mocy pozostały również ustalenia uzgodnione z Zarządem
z 2012 roku w sprawie przesyłania zanonimizowanych raportów z bankowych kont Stowarzyszenia.
Dzięki temu, wzorem lat ubiegłych jak i dotychczasowej praktyki, w 2018 roku Komisja Rewizyjna
mogła na bieżąco monitorować stan finansowy Stowarzyszenia, przyczyniając się tym samym do
zwiększenia transparentności działań Zarządu. Komisja, na mocy uchwały nr UKR 3/2018,
otrzymywała od Zarządu, choć niezbyt systematycznie, logi z spotkań Zarządu na kanale IRC
#wikimedia-pl IRC.
7. Komisja Rewizyjna prowadzi stronę http://pl.wikimedia.org/wiki/Komisja_Rewizyjna w wiki
Stowarzyszenia (element BIP), na której publikuje protokoły z posiedzeń Komisji i podejmowane
uchwały.
8. Podobnie jak w latach poprzednich, kiedy to Komisja postanowiła poddać audytowi sprawozdania
finansowe Stowarzyszenia za lata obrotowe 2014, 2015, 2016, 2017 tak wiosną 2019 roku podjęła
decyzję o przeprowadzeniu podobnego audytu sprawozdań finansowych za rok 2018. Audyt ten został
przeprowadzony wiosną 2019 roku przez firmę Eliks Audytorska Spółka z o.o. Raport z tego badania
dołączony jest do przedstawionego przez Zarząd Walnemu Zebraniu sprawozdania finansowego.
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