
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  

Stowarzyszenia Wikimedia Polska 

z działalności w roku 2014  
 

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 innych projektów Wikimedia, takich jak 

Wikibooks, Wikicytaty, Wikinews, Wikisłownik, Wikiźródła, Wikimedia Commons, Wikidata oraz 

Wikipodróże. 
3. Od roku 2007 Stowarzyszenie Wikimedia Polska ma status Organizacji Pożytku Publicznego. 
4. Do 10 maja 2014 roku Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wikimedia Polska działała w następującym 

składzie: 
1. Juliusz Zieliński „Julo” Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
2. Małgorzata Wilk „Maire” Członek Komisji Rewizyjnej  
3. Agnieszka Kwiecień „Nova” Członek Komisji Rewizyjnej  

a od 10 maja 2014, po wyborach na nową kadencję – w nowym składzie: 

1. Juliusz Zieliński „Julo” Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (wybrany ponownie) 
2. Agnieszka Kwiecień „Nova” Członek Komisji Rewizyjnej  
3. Daniel Malecki „Leinad” Członek Komisji Rewizyjnej  

5. W dniu 10 maja 2014 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia udzieliło absolutorium Komisji Rewizyjnej 

za działalność w roku 2013. 
6. Działalność Komisji Rewizyjnej polegała w roku 2014, podobnie jak i w latach poprzednich, na obecności 

w znakomitej większości posiedzeń Zarządu (odbywanych raz w tygodniu na kanale komunikacyjnym IRC) 

i w razie potrzeby na aktywnym w nich uczestnictwie z głosem doradczym, a także obserwacji i uczestnictwie 

na e-mailowej liście dyskusyjnej Zarządu Stowarzyszenia boardpl-l@lists.wikimedia.org. Na liście tej 

członkowie Komisji Rewizyjnej w roku 2013 zabierali głos w sprawach dyskutowanych w kilkudziesięciu 

wątkach. Ponadto członkowie Komisji w pełnym składzie spotkali się „na żywo” w maju 2014, a także 

(w składzie niepełnym) w październiku i w listopadzie. W wyniku ustaleń uzgodnionych z Zarządem jeszcze 

w roku 2012 skarbnik Stowarzyszenia począwszy od grudnia 2012 przesyła – także do wiadomości Komisji – 

zanonimizowane raporty z bankowych kont Stowarzyszenia (w szczególności konta OPP), dzięki czemu 

Komisja na bieżąco monitorowała w roku 2014 (i czyni to nadal w roku bieżącym) stan finansowy 

Stowarzyszenia, co przyczynia się do zwiększenia transparentności działań Zarządu. 
7. Od 8 do 19 września 2014 r. Stowarzyszenie zostało poddane kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 

obejmującej dwa lata: 2012-2013. W protokole kontrolerzy nie stwierdzili poważniejszych uchybień 

w działalności Stowarzyszenia, a jedynie drobne uwagi, w tym – wobec Komisji Rewizyjnej, której uchwalany 

kilka lat temu regulamin pracy przewidywał nie mniej niż cztery spotkania w miesiącu na kanale IRC i nie 

mniej niż cztery razy do roku „na żywo”, gdy tymczasem w praktyce spotkania Komisji nie były tak regularne 

i tak częste (między innymi dzięki temu, że działania Zarządu są dostatecznie transparentne i nie wymagają 

ciągłego nadzoru); kontrolerzy wytknęli Komisji nieprzestrzeganie własnego regulaminu. Komisja, przyjąwszy 

te uwagi do wiadomości i biorąc pod uwagę dobrze wypracowaną praktykę swoich działań i współpracy 

z Zarządem, postanowiła na posiedzeniu 24 października 2014 r. dostosować do realiów Stowarzyszenia swój 

regulamin i uchwaliła nowy. 
8. Komisja Rewizyjna przygotowała stronę w wiki Stowarzyszenia (element BIP), na której publikuje protokoły z 

posiedzeń Komisji i podejmowane uchwały. 

(http://pl.wikimedia.org/wiki/Spotkania_Komisji_Rewizyjnej) 
9. Na tym samym posiedzeniu Komisja postanowiła poddać audytowi sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 

za rok 2014. W tym celu zwróciła się do Zarządu o wskazanie kilku kancelarii biegłych rewidentów, którzy 

podjąć by się mogli takiego audytu. Audyt ten został przeprowadzony wiosną 2015 roku przez wybraną do 

tego – przez Komisję Rewizyjną – Kancelarię Biegłych Rewidentów Czupryniak i Wspólnicy sp.z o.o., przy 

czym ze względu na fakt, iż Ustawa o rachunkowości nie pozwala na uznanie wyników badania 

przeprowadzonego przez tak wybranego audytora za mające pełną wartość prawną i formalną, ranga tego 

badania jest nieco niższa (co nie znaczy, że zostało ono przeprowadzone w sposób nieprofesjonalny). Wynik 

tego badania dołączony jest do przedstawionego przez Zarząd Walnemu Zebraniu sprawozdania finansowego. 
 

Gdańsk, 13. czerwca 2015 r. 


