
Dzisiaj, 25 stycznia 2020 roku na godzinę 13:00 w hotelu Port110 w Iławie, Konstytucji 3               

Maja 7, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr UZ 2/2020 z 7 stycznia 2020, zostało               

zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Obrady otworzył         

wiceprezes stowarzyszenia Szymon Grabarczuk 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 wiceprezes zarządu otworzył obrady w drugim terminie o godz. 13:30. Walne              

Zebranie było prowadzone zgodnie z poniższymi punktami. 

1. Szymon Grabarczuk przedstawił treść regulaminu Zebrania (treść regulaminu stanowi         

załącznik do protokołu). Następnie regulamin w postaci zaproponowanej przez zarząd          

został przyjęty jednogłośnie. 

2. Wojciech Pędzich ogłosił wybór prezydium Zebrania. Do prezydium zaproponowano         

Macieja Króla, Sławomira Gicalę i Macieja Nadzikiewicza. Zgłoszone osoby         

zgodziły się kandydować do prezydium do zaproponowanych funkcji. W głosowaniu          

jawnym zostały wybrane jednogłośnie. Do prezydium wybrano Macieja Króla,         

Sławomira Gicalę i Macieja Nadzikiewicza. Zgodnie ze statutem prezydium         

stanowiło komisję skrutacyjną. Prezydium ukonstytuowało się w składzie:        

przewodniczący – Maciej Król, zastępca przewodniczącego – Sławomir Gicala,         

sekretarz – Maciej Nadzikiewicz. 

3. Przewodniczący stwierdził, że dwa pierwsze punkty programu zostały        

przeprowadzone i przeszedł do punktu 3, ogłaszając dyskusję nad zmianami statutu.           

Proponowane zmiany zostały zaprezentowane przez Wojciecha Pędzicha - sekretarza         

stowarzyszenia. 

4. Walne Zgromadzenie podjęło się dyskusji nad zmianami w statucie         

zaproponowanymi przez Zarząd. Zgromadzenie wprowadziło swoje korekty oraz        

redakcje do zaproponowanego nowego tekstu Statutu Stowarzyszenia. Dyskusję        

prowadził przewodniczący Zgromadzenia – Maciej Król. 

5. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałą nr 1, nt.          

przyjęcia zredagowanej propozycji zmian Statutu Stowarzyszenia 

a. Uchwała nr 1/2020 (w załączeniu) ws. zmian w Statucie Stowarzyszenia –           

przyjęta przy 42 głosach popierających i 1 wstrzymującym się 



6. Julo złożył wniosek formalny o usunięcie z agendy punktu dotyczącego prezentacji           

przez Zarząd planu budżetowego Stowarzyszenia na rok 2020. 

7. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad wnioskiem formalnym        

zgłoszonym przez Jula 

a. Wniosek nie został przyjęty. 4 członków stowarzyszenia głosowało za         

poparciem wniosku, 27 głosowało za odrzuceniem wniosku, a 12 członków          

wstrzymało się od głosu. 

8. Przewodniczący oddał głos Dyrektorowi Stowarzyszenia – Łukaszowi       

Garczewskiemu, który przedstawił Zgromadzeniu plan budżetowy Stowarzyszenia na        

rok 2020. 

9. Po prezentacji planu budżetowego odbyła się dyskusja, podczas której członkowie          

zadawali pytania członkom Zarządu dotyczące zaproponowanego planu. 

10. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałą przyjęciem        

planu budżetowego Stowarzyszenia na rok 2020 zaproponowanego przez Zarząd 

a. Uchwała nr 2/2020 (w załączeniu) ws. przyjęcia planu budżetowego na rok           

2020 została przyjęta. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 członków,         

przeciwko przyjęciu planu głosowało 7 członków, a 6 członków wstrzymało          

się od głosu. 

11. Przewodniczący ogłosił zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

Iława, 25 stycznia 2020 r. 

Za zgodność ze stanem faktycznym: 

 

przewodniczący Zebrania – Maciej Król 

 

zastępca przewodniczącego – Sławomir Gicala 

 

sekretarz Zebrania – Maciej Nadzikiewicz 



UCHWAŁA Nr 1/2020 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA 

POLSKA 

z dnia 25 stycznia 2020 roku 

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Stowarzyszenia i nadać mu treść jak w            

załączniku. 

 

 

UCHWAŁA Nr 2/2020 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA 

POLSKA 

z dnia 25 stycznia 2020 roku 

Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany przez Zarząd plan budżetowy        

Stowarzyszenia na 2020 rok 

  



notatki pomocnicze (niestanowiące części protokołu) 
 
 
Artykuły niekontrowersyjne (z zaznaczonym zakresem zmian w odniesieniu do propozycji -           
notatki robocze): 

1. Artykuł 1 
2. Artykuł 4 
3. Artykuł 5 
4. Artykuł 6 
5. Artykuł 7 
6. Artykuł 9 

a. Wykreślenie z punktu 2 “jak np. GNU Free Documentation License, wydaną           
poprzez Free Software Foundation.” 

7. Artykuł 9a 
a. Jeden zamiast dwóch “Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną lub        

nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie” 
b. Dodanie “Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą” 
c. Dodanie “działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów        

wymienionych w art 3. ust.3 w zakresie określonym w pkt 1-12 Ustawy ……… 
8. Artykuł 11 

a. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
b. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, w tym niemający         

miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
9. Artykuł 12 

a. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
10. Artykuł 13 

a. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która 
11. Artykuł 15 
12. Artykuł 17 

a. Bez zmian 
13. Art 19 

a. Bez zmian 
b. Za wyjątkiem zmiany w ust 3. o brzmieniu “podjęcia przez Zarząd uchwały o             

wykreśleniu z listy członków podjętej w przypadku nieopłacenia składek         
członkowskich” 

14. art 21 
15. Artykuł 22 

a. Wykreślenie słowa “tylko” w ust 2 
b. Do ust 1 i 3  zredagować na “w przypadku ustąpienia lub utraty członkostwa” 

16. Artykuł 22a 
17. Artykuł 24 

a. Ust 2. Zmiana z “zwołuje” na “jest zwoływane” 
18. Artykuł 25 

a. wykreślono Ust 2. 
19. Artykuł 27a 
20. Artykuł 28 



21. Artykuł 29 
22. Artykuł 30 
23. Artykuł 31 
24. Artykuł 31a 
25. Artykuł 32 

a. Ustęp 5, wielką literą “Statutem” 
b. Dodać ustęp 3 “Komisja rewizyjna ma prawo żądania wszystkich od szczebli           

pis i ust wyjaśnień dot. kontrolowanych spraw” 
26. Artykuł 34 
27. Artykuł 36 
28. Artykuł 37 
29. Artykuł 38 
30. Artykuł 40 

 
 
Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Stowarzyszenia i nadać mu treść jak w            
załączniku 
 
za 42 
przeciw 
wstrzymujący się 1 
 
 
 
Wniosek formalny Julo 
Za 4 
Wstrzymanie się 12 
Przeciw  
Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty 
 
Łukasz Garczewski prezentuje plan budżetowy 
Dyskusja na temat planu budżetowego 
 
Uchwała 
Walne Zgromadzenie przyjmuje plan budżetowy Stowarzyszenia na 2020 rok 
 
Za 23 
Przeciw 7 
Wstrzymuje się 6 


