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Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 25 czerwca 2022 r. 

 

Dzisiaj, 25 czerwca 2022 roku na godzinę 10:00 w hotelu Mercury w Toruniu, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/3, 

zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia UZ 2022-8 z 10 czerwca 2022 r., zostało zwołane Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Wikimedia Polska.  

Obrady otworzył prezes Zarządu Stowarzyszenia Michał Buczyński jako tymczasowy przewodniczący i stwierdził na 

podstawie listy obecności, przy podpisaniu której wydawano mandaty do głosowania jawnego, że na Zebraniu nie 

stawiła się wystarczająca liczba członków. W związku z tym prezes Zarządu otworzył obrady w drugim terminie o godz. 

10:30. Walne Zebranie było prowadzone zgodnie z poniższymi punktami. 

1. Michał Buczyński przedstawił treść regulaminu Zebrania (treść regulaminu stanowi załącznik do protokołu). 
Janusz Dorożyński w związku ze znaczną liczbą pełnomocnictw okazanych przy rejestracji zgłosił propozycję 
modyfikacji regulaminu dotyczącej stwierdzenia, iż głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie rąk i 
wprowadzenie zapisu „podniesienie ręki z mandatami”. W dyskusji uznano, iż stwierdzenie „podniesienie ręki” 
będzie rozumiane jako „podniesienie ręki z mandatami”. Ponadto Janusz Dorożyński w związku z zapisem 
regulaminu w p. 9 dotyczącym możliwości zdalnego udziału zgłosił konieczność wskazania osoby technicznej 
obsługującej aplikację zdalna Zoom, wspierającej prezydium walnego – do tej roli prezes Zarządu wskazał 
Grzegorza Kopaczewskiego, kierownika biura zarządu. Regulamin w postaci zaproponowanej przez Zarząd 
został przyjęty jednomyślnie.  

2. Michał Buczyński ogłosił wybór prezydium Zebrania. Do prezydium zaproponowano Janusza Dorożyńskiego, 
Marię Drozdek i Macieja Nadzikiewicza. Wskazanie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu 
jawnym an bloc zostały one wybrane jednomyślnie. Prezydium ukonstytuowało się w składzie: przewodniczący 
– Janusz Dorożyński, zastępca przewodniczącego – Maciej Nadzikiewicz, sekretarz – Maria Drozdek. Zgodnie 
ze statutem prezydium stanowiło komisję skrutacyjną.  

3. Przewodniczący zebrania oddał głos prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Michałowi Buczyńskiemu, który 
przedstawił sprawozdanie z ogólnej działalności Zarządu za rok 2021. Po przedstawieniu sprawozdania 
przewodniczący otworzył dyskusję.  

4. Następnie przewodniczący oddał głos prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Michałowi Buczyńskiemu, który 
przedstawił informację nt. sprawozdania finansowego za rok 2021. Po przedstawieniu informacji 
przewodniczący otworzył dyskusję.  

5. W trakcie dyskusji przewodniczący głosił krótką przerwę. Po jej zakończeniu poinformował zebranych o 
otrzymanej wiadomości. dotyczącej zwolnieniu na sali sądowej na Białorusi z trzymiesięcznego aresztu 
znanego wikipedianina rosyjskojęzycznej Wikipedii Marka Bernsztejna, nick Pessimist2006, co zostało przyjęte 
z aplauzem. Następnie wznowiono dyskusję nad sprawozdaniem z ogólnej działalności Zarządu. 

6. Prezydium Walnego Zebrania stwierdziło na podstawie listy obecności (w załączeniu1), że na zebraniu jest   
obecnych 29 członków stowarzyszenia dysponujących 95 głosami, w tym 66 głosów na podstawie pisemnych 
lub cyfrowych pełnomocnictw załączonych2 do protokołu. W związku z tym bezwzględna większość to 48 
głosów. 

7. Przewodniczący oddał głos Maciejowi Królowi, pełnomocnikowi wszystkich nieobecnych na zebraniu członków 
Komisji Rewizyjnej, który odczytał w imieniu Komisji ocenę pracy Zarządu za rok 2021. W imieniu Komisji 
zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium. Sprawozdanie w postaci cyfrowej zostało 
złożone do prezydium. Nad sprawozdaniem przeprowadzono dyskusję. 

8. Michał Buczyński zgłosił uwagi co do posiadanych przez siebie pełnomocnictw w związku z artykułem 108 
kodeksu cywilnego i potencjalnym konfliktem interesów przy głosowaniu nad absolutorium dla Zarządu. Po 
dyskusji, w której wypowiedziało się dwóch obecnych na sali czynnych prawników: Maciej Król i Tomasz 

                                                 
1  Dany załącznik występuje w postaci papierowej i na wiki stowarzyszania nie jest publikowany – oryginał został 
złożony w siedzibie stowarzyszenia. 
2  Dane załączniki występują w postaci papierowej lub elektronicznej z podpisem cyfrowym  i na wiki 
stowarzyszania nie są publikowane – oryginały zostały złożony w siedzibie stowarzyszenia. 
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Skibiński, przewodniczący zaproponował przegłosowanie przez zebranych potraktowanie pełnomocnictw tak 
jak na wszystkich poprzednich walnych zebraniach WM Pl, ale na wniosek z sali Macieja Króla przeszedł do 
następnego punktu. 

9. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałą 1/2022 zatwierdzenia sprawozdania z 
ogólnej działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021.  Sprawozdanie zatwierdzono stosunkiem głosów 79 
za, 1 przeciw, 15 wstrzymujących się. 

10. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałą 2/2022 o udzielenie absolutorium 
Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w roku 2021. Za udzieleniem absolutorium było 45 głosów, 45 
przeciw, 5 wstrzymujących się, w związku z tym zwykłą większością Walne Zebranie nie udzieliło absolutorium 
Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w roku 2021.  

11. Przewodniczący oddał głos Maciejowi Królowi, pełnomocnikowi wszystkich nieobecnych na zebraniu członków 
Komisji Rewizyjnej, który odczytał w imieniu komisji sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku  
2021. Sprawozdanie w postaci cyfrowej zostało złożone do prezydium. 

12. Przewodniczący oddał głos Małgorzacie Wilk, przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego, która przedstawiła  
sprawozdanie z działalności sądu w kadencji 2020-2022.  

13. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałą 3/2022 o udzielenie absolutorium 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2021. Stosunkiem głosów 45 za, 34 przeciw, 16 wstrzymujących się  
Walne Zebranie udzieliło Komisji absolutorium za działalność w roku 2021.  

14. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałą 4/2022 o udzielenie absolutorium 
Sądowi Koleżeńskiemu Stowarzyszenia w kadencji 2020-2022. Stosunkiem głosów 91 za, 1 przeciw, 3 
wstrzymujące się  walne zebranie udzieliło absolutorium Sądowi za działalność w kadencji 2020-2022.  

15. Następnie przewodniczący oddał głos prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Michałowi Buczyńskiego, który 
przedstawił informację bieżącą nt. spraw kadrowych i rekrutacji, w tym na stanowisko dyrektora 
operacyjnego; wniosków grantowych; działalności biura; współpracy międzynarodowej. Po przedstawieniu 
informacji przewodniczący otworzył dyskusję.  

16. W związku z kolejnym punktem porządku dotyczącym dyskusji i głosowania nad uchwałą dotyczącą rekrutacji 
dyrektora operacyjnego został zgłoszony przez Tomasza Skibińskiego wniosek formalny, aby w związku z 
nieprzedstawieniem przez zarząd propozycji danej uchwały oraz ze względu na to, że zatrudnianie 
pracowników jest zadaniem zarządu, nie procedować tego punktu. Przewodniczący poddał wniosek pod 
głosowanie jawne. Wniosek został przyjęty. 

17. W kolejnym punkcie porządku obrad przewodniczący otworzył dyskusję nad zarządzaniem konfliktami 
interesu w Stowarzyszeniu. Toczące się prace krótko zreferowali Michał Buczyński oraz wskazany przez niego 
jako wolontariusz zajmujący się tą kwestią Maciej Nadzikiewicz. Następnie odbyła się dyskusja. 

18. Przewodniczący otworzył punkt dotyczący Regulaminu Głosowań Tajnych na członków organów statutowych 
Stowarzyszenia. Maciej Król zgłosił wniosek dodania do p. 5 regulaminu zdania: „W kolejnym głosowaniu nie 
uczestniczy kandydat, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów w poprzednim głosowaniu.”. Regulamin został 
uzupełniony i w treści załączonej do protokołu przyjęty stosunkiem głosów 94 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący 
się. 

19. Przewodniczący ogłosił przerwę obiadową do godz. 16. 

20. Następnie przewodniczący ogłosił rozpoczęcie dyskusji nad liczebnością Zarządu Stowarzyszenia kadencji 
2022-2024. Maciej Król zaproponował liczbę 5 osób w zarządzie, wliczając w to prezesa wybieranego 
oddzielnie. 

21. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałą 5/2022 ws. liczebności Zarządu Stowarzyszenia w 
kadencji 2022-2024. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 80 za, 0 przeciw, 14 wstrzymujących się. 

22. Przewodniczący ogłosił zgłaszanie kandydatów na prezesa Zarządu. Zgłoszono jedną kandydaturę na prezesa: 
Tomasza Wszeborowskiego. Kandydat zgodził się na kandydowanie i złożył pisemne oświadczenie załączone do 
protokołu, że nie był karany za przestępstwa z winy umyślnej. Po wystąpieniu kandydata rozpoczęła się  
dyskusja. Maciej Nadzikiewicz zgłosił wniosek, aby prezes ogłosił swoje wskazania kandydatów na członków 
zarządu, gdyż to ułatwi podjęcie decyzji w głosowaniu na prezesa. Przewodniczący udzielił zgody na 
przedstawienie propozycji bez dyskusji, która będzie miała miejsce w kolejnym punkcie. Kandydat przedstawił 
swoje propozycje.  
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23. Po wypełnieniu kart do głosowania przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym. Po zebraniu 
głosów komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów. 

24. Po podliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu na prezesa Zarządu 
oddano 55 głosów za, 39 głosów nieważnych. Tomasz Wszeborowski został wybrany na prezesa Zarządu 
kadencji 2022–2024. 

25. Na wniosek wybranego prezesa przewodniczący oddał mu głos. Wybrany prezes Tomasz Wszeborowski 
przedstawił swoje plany na nadchodzącą kadencję.  

26. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur na członków Zarządu Stowarzyszenia. Po 
zamknięciu zgłoszeń i uzyskaniu przez przewodniczącego od zgłoszonych osób zgody na kandydowanie oraz 
oświadczeniu pisemnym złożonym do prezydium o niekaraniu za przestępstwa z winy umyślnej ustalono 
następującą listę kandydatur: Buczyński Michał, Bukowski Marek, Kmoch Maria, Koszewska Julia, Król Maciej. 

27.  Przewodniczący poprosił obecnych kandydatów lub ich pełnomocników o przedstawienie się lub osoby 
kandydującej zebranym, co zostało wykonane. Po wystąpieniach rozpoczęto dyskusję. 

28. Po wypełnieniu kart do głosowania przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym. Po zebraniu 
głosów komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów. 

29. Po podliczeniu głosów na członków Zarządu przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu 
na członków zarządu poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów za:  

 Buczyński Michał – 82,  
 Bukowski Marek – 83,  
 Kmoch Maria – 67,  
 Koszewska Julia - 48,  
 Król Maciej – 47.  

 Do Zarządu wybrano następujące osoby: Buczyński Michał, Bukowski Marek, Kmoch Maria, Koszewska Julia. 

30. Następnie przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur do Komisji Rewizyjnej. Po zamknięciu 
zgłoszeń i uzyskaniu przez przewodniczącego od zgłoszonych osób zgody na kandydowanie oraz oświadczeniu 
o niekaraniu za przestępstwa z winy umyślnej i o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach 
określonych statutem ustalono następującą listę kandydatur do komisji rewizyjnej: Dobrowolski Leszek, Głąb 
Karol, Mężyk Wojciech, Rudzki Tadeusz, Skąpski Michał. 

31. Przewodniczący poprosił obecnych kandydatów lub ich pełnomocników o przedstawienie się lub osoby 
kandydującej zebranym, co zostało wykonane. Po wystąpieniach rozpoczęto dyskusję. Maciej Nadzikiewicz 
wielokrotnie wnioskował, aby kandydujący Tadeusz Rudzki odniósł się do kwestii, czy jako członek Komisji 
Rewizyjnej nie będzie pozostawał w konflikcie interesów ze Stowarzyszeniem w związku z powództwem 
z prawa pracy byłej pracownicy Stowarzyszenia oraz czy w związku z tym jego członkostwo w Zarządzie nie 
będzie wbrew interesom Stowarzyszenia w relacjach z Wikimedia Fundation (USA). Po odpowiedzi Tadeusza 
Rudzkiego, że w kwestii sprawy sądowej, po zapoznaniu się z dostępnymi dla Komisji Rewizyjnej danymi, jego 
działalność będzie zgodna z interesem Stowarzyszenia, oraz po odpowiedzi byłego prezesa Michała 
Buczyńskiego na zapytanie przewodniczącego, że Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia nie pozostaje w relacji z 
Wikimedia Fundation, przewodniczący zamknął tę kwestię jako przedyskutowaną. Michał Buczyński złożył 
wniosek, by kandydaci przedstawili swoje kompetencje do pracy w Komisji Rewizyjnej , co zostało wykonane. 

32. Na wniosek Macieja Króla przewodniczący oddał mu głos. Maciej Król podziękował ustępującemu składowi 
Komisji Rewizyjnej za jej działalność, a w szczególności za wieloletnią aktywność Juliusza Zielińskiego. Do 
podziękowań dołączył się przewodniczący zebrania podkreślając wnikliwą dbałość Juliusza Zielińskiego o 
interesy Stowarzyszenia, jednocześnie przypominając ogłoszoną przez niego na forum komunikacyjnym 
Stowarzyszenia propozycję nadania m.in. Juliuszowi Zielińskiego członkowska honorowego. 

33. Po wypełnieniu kart do głosowania przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym. Po zebraniu 
głosów komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów. 

34. Po podliczeniu głosów na członków Komisji Rewizyjnej przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W 
głosowaniu na członków Komisji Rewizyjnej poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów za: 
Dobrowolski Leszek – 52, Głąb Karol – 84, Mężyk Wojciech – 45, Rudzki Tadeusz – 49, Skąpski Michał – 40. 
Wymaganą liczbę głosów uzyskali: Dobrowolski Leszek, Głąb Karol, Rudzki Tadeusz, i tym samym weszli  do 
Komisji Rewizyjnej kadencji 2022-2024. 
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35. Następnie przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur do Sądu Koleżeńskiego. Po zamknięciu 
zgłoszeń i uzyskaniu przez przewodniczącego od zgłoszonych osób zgody na kandydowanie ustalono 
następującą listę kandydatur do Sądu Koleżeńskiego: Drózd Robert, Gogacz Grzegorz, Knabe Justyna, Turzyński 
Piotr, Wilk Małgorzata. 

36. Po wypełnieniu kart do głosowania przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym. Po zebraniu 
głosów komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów. 

37. Po podliczeniu głosów na członków Sądu Koleżeńskiego przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W 
głosowaniu na członków Sądu Koleżeńskiego poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów za: 
Drózd Robert – 50, Gogacz Grzegorz – 31, Knabe Justyna – 20, Turzyński Piotr – 50, Wilk Małgorzata – 80. 
Wymaganą liczbę głosów uzyskali: Drózd Robert, Turzyński Piotr, Wilk Małgorzata, i tym samym weszli  do 
Sądu Koleżeńskiego kadencji 2022-2024. 

38. Przewodniczący zebrania przeszedł do ostatniego punktu obrad i zadał pytanie zebranym, czy ktoś zgłasza  
wolne wnioski.  

39. Przewodniczący zebrania oddał głos Michałowi Buczyńskiemu, byłemu prezesowi Stowarzyszenia, który 
przekazał podziękowania aktywnym uczestnikom działalności stowarzyszenie – członkom wolontariuszom oraz 
pracownikom. Do podziękowań dołączyli się inny uczestnicy zebrania. 

40. Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad ogłosił zamknięcie walnego zebrania. 

 

Za zgodność ze stanem faktycznym: 

 

Przewodniczący Zebrania Janusz Dorożyński Sekretarz Zebrania Maria Drozdek 

 --- --- 

Zastępca przewodniczącego Zebrania Maciej Nadzikiewicz  

 ---  

 

Maciej Nadzikiewicz
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