
Protokół Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Wikimedia Polska

z dnia 27 marca 2021 r.

Dzisiaj, 27 marca 2021 r. na godzinę 11:00 w przestrzeni wirtualnej oraz w Poznaniu przy ul.
Święty Marcin 80/82, pokój 233, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 8/2021 z 11 marca
br., zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Obrady otworzył sekretarz zarządu Stowarzyszenia Szymon Grabarczuk jako tymczasowy
przewodniczący i stwierdził na podstawie listy obecności, że na Zebraniu nie stawiła się
wystarczająca liczba członków. W związku z tym sekretarz zarządu ogłosił, że Zebranie odbędzie
się o godzinie 11:30 i będzie procedowało na zasadzie art. 24 ust. 9 statutu.

Prezes zarządu Michał Buczyński otworzył obrady w drugim terminie o godz. 11:30. Zebranie było
odtąd prowadzone zgodnie z poniższymi punktami.

1. Michał Buczyński przedstawił treść proponowanego regulaminu Zebrania (treść regulaminu
stanowi załącznik do protokołu). Zgłoszono propozycje doprecyzowania zasad
uczestnictwa osób niebędących członkami obecnych na Zebraniu za pośrednictwem
aplikacji Zoom. Następnie regulamin w zaproponowanej postaci został przyjęty przez
aklamację.Odbyła się dyskusja na temat protokołu z Walnego z czerwca i lipca 2020 roku.

2. Michał Buczyński ogłosił wybór prezydium Zebrania. Do prezydium zaproponowano
Macieja Króla, Piotra Gackowskiego, Macieja Nadzikiewicza i Katarzynę de Latour. Jedynie
pierwsze trzy z wymienionych osób zgodziły się kandydować. Przez aklamację wybrano:
Macieja Króla, Piotra Gackowskiego i Macieja Nadzikiewicza. Prezydium ukonstytuowało
się w składzie: przewodniczący – Maciej Król, sekretarz – Maciej Nadzikiewicz, zastępca
przewodniczącego – Piotr Gackowski.

3. Przewodniczący ponownie przedstawił zasady zabierania głosu i oddawania głosów.
4. Przewodniczący oddał głos prezesowi zarządu, który przedstawił wstępne informacje na

temat działań Stowarzyszenia w 2020 r. Następnie głos zabrał Wojciech Mężyk, skarbnik
Stowarzyszenia, przedstawił działania finansowe, póżniej Łukasz Garczewski, dyrektor ds.
operacyjnych kontynuował udzielanie informacji na temat działań Stowarzyszenia w 2020
r.. Szymon Grabarczuk, wiceprezes zarządu i sekretarz, omówił działania z zakresu
rozwoju instytucjonalnego. Ze strony członków zebrani zadali pytania o dalszy rozwój
strategii, banery niezbędne do pozyskiwania 1% PIT i związane z tym relacje z Wikimedia
Foundation, pomoc z Tarcz Antykryzysowych oraz obecności w mediach
społecznościowych. Na pytania odpowiadali członkowie zarządu oraz Łukasz Garczewski.

5. Następnie Michał Buczyński przedstawił wstęp do planu działań na 2021. Po nim głos
przejął Łukasz Garczewski, który kontynuował prezentację planu działań. Zebrani zadali
pytania o dołączenie do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz
komunikację “na zewnątrz” planów urlopowych pracowników z wyprzedzeniem.

6. Po dyskusji na temat przedstawionego planu prezydium Zebrania stwierdziło na podstawie
listy obecności, że na Zebraniu jest obecnych 33 członków dysponujących 33 głosami.

7. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałą nr 1 w sprawie
zatwierdzenia planu działania Zarządu na rok 2021– przyjęta większością 29 głosów przy 0
głosach sprzeciwu i 2 wstrzymujących się.



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

9. Tadeusz Rudzki zadał pytanie w sprawie zakończenia stosunku pracy Anny Matusiak.
Zapytał, czy z perspektywy czasu zarząd postąpiłby tak samo, czy zmieniłby sposób
zrealizowania tej sprawy. Odpowiedzi udzielił Michał Buczyński.

10. Maciej Nadzikiewicz złożył członkom życzenia z okazji nadchodzących Świąt
Wielkanocnych.

11. Jarosław Błaszczak zadał Zarządowi pytanie związane ze sposobem oceny satysfakcji
pracowników. Odpowiedzi udzielił Michał Buczyński.

12. Leszek Dobrowolski zadał Zarządowi pytanie w związki z warunkami zakończenia stosunku
pracy z jedną z pracownic Stowarzyszenia. Przewodniczący przedstawił, bazując na
wcześniejszej wypowiedzi Łukasza Garczewskiego, że odpowiedź na pytanie już padła.

13. Tadeusz Rudzki, Janusz Dorożyński oraz Maciej Król wystosowali prośbę do Zarządu o
wcześniejsze informowanie o terminach Walnych Zgromadzeń Członków.

14. Przewodniczący wobec braku innych wolnych wniosków i tym samym wyczerpania
porządku obrad ogłosił zamknięcie Zebrania.

Poznań – 27 marca 2021

przewodniczący – Maciej Król

zastępca przewodniczącego – Piotr Gackowski

sekretarz – Maciej Nadzikiewicz


