Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia
Polska z działalności w roku 2020
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. W 2020 roku Decyzją Walnego Zebrania Członków z 27 czerwca 2020 roku, z powodu upływu kadencji,
skład osobowy Komisji Rewizyjnej uległ zmianie. Dokooptowany 28 czerwca 2019 roku Paweł Drozd
(Drozdp) ustąpił miejsca Michałowi Skąpskiemu „Viatoro”. W związku z powyższym, skład osobowy
Komisji Rewizyjnej po zmianie był następujący:
1. Karol Głąb „Karol007”– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Juliusz Zieliński „Julo” – Sekretarz Komisji Rewizyjnej,
3. Michał Skąpski „Viatoro”– Członek Komisji Rewizyjnej.
5. 27 czerwca 2020 roku Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność
w 2019 roku.
6. W 2020 roku, wzorem lat ubiegłych, działalność Komisji Rewizyjnej polegała na obserwacji działań Zarządu
i udzielaniu głosów doradczych wygłaszanych w toku licznych dyskusji prowadzonych na bieżąco
w podczas procesów decyzyjnych komunikatora Slack a także e-mailowej liście dyskusyjnej Zarządu
Stowarzyszenia boardpl-l@lists.wikimedia.org. Ze względu na wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia
epidemicznego a następnie ogłoszenia stanu epidemii częstotliwość spotkań na żywo Komisji Rewizyjnej
była znacząco mniejsza niż w latach poprzednich. W ciągu całego roku Komisja Rewizyjna uczestniczyła
w spotkaniach on-line z Zarządem, obserwowała i zabrała głos w wielu wątkach tematycznych omawianych
przez Zarząd Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna odbyła w tym czasie jedno spotkanie. W 2020 roku
przyjęto łącznie 4 uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej Członkowie Komisji Rewizyjnej brali
również udział w licznych rozmowach nieformalnych drogą telefoniczną i w spotkaniach nieformalnych z
członkami Zarządu Stowarzyszenia. Celem tych rozmów była wymiana informacji i doradztwo
minimalizujące błędy decyzyjne oraz dalsze, wzajemne rozwijanie wizji kierunków rozwoju Stowarzyszenia
i usprawnienie komunikacji. W mocy pozostały również ustalenia uzgodnione z Zarządem z 2012 roku
w sprawie przesyłania zanimizowanych raportów z bankowych kont Stowarzyszenia. Dzięki temu, wzorem
lat ubiegłych jak i dotychczasowej praktyki, w 2020 roku Komisja Rewizyjna mogła na bieżąco
monitorować stan finansowy Stowarzyszenia, przyczyniając się tym samym do zwiększenia transparentności
działań Zarządu. Ponadto Komisja Rewizyjna nieprzerwanie od 2016 roku posiada bezpośredni dostęp do
systemu bankowości internetowej w banku, co uważa za dobrą praktykę wspierającą niezależność Komisji
Rewizyjnej podczas bieżących czynności kontrolnych.
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.
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