
Ocena pracy Zarządu
Stowarzyszenia Wikimedia Polska

w roku 2012

1. W roku 2012 Zarząd funkcjonował – do 2. czerwca w składzie: 
• Prezes Zarządu: Tomasz Ganicz (Polimerek)

• Wiceprezes: Marek Stelmasik (masti)

• Skarbnik: Paweł Drozd (Drozdp)

• Sekretarz: Agnieszka Kwiecień (Nova)
• Daniel Malecki   (Leinad)

• Maciej Król   (Maikking)

• Patryk Korzeniecki   (Patrol110) 

a od 2. czerwca – już w nowej kadencji, w składzie:
• Prezes Zarządu: Tomasz Ganicz (Polimerek)

• Wiceprezes: Michał Buczyński (Aegis Maelstrom)

• Skarbnik: Marek Stelmasik (Masti)

• Sekretarz: Karol Głąb (Karol007)
• Natalia Szafran-Kozakowska   (Magalia)

• Maciej Król   (Maikking)

• Daniel Malecki   (Leinad)

2. W dniu 2. czerwca 2012 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, w związku z 
upływającą kadencją władz, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i dokonało 
wyboru nowego jego składu. 

3. Zarząd starej kadencji w ciągu pięciu miesięcy roku 2012 odbył 23 posiedzenia, 
podejmując na nich łącznie 25 uchwał. W nowej kadencji w ciągu siedmiu miesięcy 2012 
roku Zarząd spotykał się łącznie 30 razy, podejmując na swych posiedzeniach 37 uchwał. 

4. Komisja Rewizyjna z satysfakcją konstatuje, że w roku 2012 kolejny już rok z rzędu 
wzrastała aktywność Zarządu w porównaniu z rokiem poprzednim (w roku 2012 odbyły się 
53 posiedzenia, na których rozpatrzono 224 tematy i podjęto 62 uchwały, w roku 2011 
odpowiednio 41 spotkań, 136 tematów i 57 uchwał, a w 2010 – także 41 spotkań, 136 
tematów, ale tylko 33 uchwały).

5. Komisja Rewizyjna zauważa, że Zarząd nie ustrzegł się z w swej pracy drobnych 
błędów, które wprawdzie nie stanowią dla Stowarzyszenia nadmiernego problemu, ale 
wymagać będą zaangażowania profesjonalnych prawników w celu rozwiązania sporów, które 
wynikły z powodu niedostatecznej ostrożności przy realizowaniu przedsięwzięć 
organizowanych przez Stowarzyszenie1.

6. Komisja Rewizyjna przyjmuje zadowoleniem skrupulatność i transparentność w 
prowadzeniu spraw przez cały skład Zarządu, który ma nieustannie na uwadze misję 
przyświecającą Stowarzyszeniu, i równocześnie szczególne wymagania, jakim sprostać ono 
musi jako Organizacja Pożytku Publicznego. W szczególności akceptuje bardziej szczegółowe 
procedury w rozliczaniu budżetów poszczególnych projektów.

7. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu wniosek o udzielenie absolutorium 
wszystkim członkom Zarządu za ich pracę w roku 2012.

1 Dokument niniejszy nie jest miejscem na szczegółowe przedstawienie tych usterek, toteż zaznaczyć tu tylko trzeba 
tylko, iż chodzi o spór w sprawie odszkodowania za uszkodzenie kampera, które być może dałoby się załatwić 
wybierając inny wariant umowy najmu i ubezpieczenia, oraz o spór w sprawie mylnie z winy Stowarzyszenia 
zapłaconą fakturę za usługi poligraficzne.
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