
Protokół z posiedzenia zarządu

Organizacja spotkania
● Data: 15 kwietnia 2021
● Miejsce: telekonferencja
● Członkowie organów:

○ zarząd: Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Wojciech Mężyk
○ komisja rewizyjna: Michał Skąpski, Juliusz Zieliński

● Agenda
1. Punkty wpadkowe

a. przyjęcia Zasad przyjmowania i skreślania z listy członków, opłacania
składek członkowskich oraz przyznawania i użytkowania legitymacji
Wikimedia Polska

b. Grzegorz w roli asystenta zarządu
c. Linki do strony 1% w artykułach Wikipedii

2. Wolne wnioski

1a Przyjęcie Zasad przyjmowania i skreślania z listy
członków, opłacania składek członkowskich oraz
przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia
Polska
Szymon Grabarczuk przedstawił propozycję zasad dotyczących:

● przyjmowania i skreślania z listy członków oraz opłacania składek członkowskich,
● przyznawania i użytkowania legitymacji WMPL.

Pierwszy dokument ułatwia zgłaszanie się przez kandydatów do Stowarzyszenia. Uwzględnia
zmiany statutu przegłosowane przez Walne Zebranie Członków.

Drugi dokument wprowadza legitymacje wolontariackie, użytkowe. Celem jest udzielenie pomocy
osobom, które działają na rzecz wolnej wiedzy, ale nie są członkami Stowarzyszenia. Legitymacje
członkowskie będą miały walor wyłącznie symboliczny, pamiątkowy.

Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę nr 10/2021.
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1b Grzegorz w roli asystenta zarządu
W ocenie dyrektora kierownik biura dobrze usprawnia załatwianie spraw związanych z
funkcjonowaniem biura. Jest w stanie i chce wziąć na siebie dodatkowe obowiązki, te, które
zostały przypisane do roli typu “asystent zarządu”.

W ocenie Michała Buczyńskiego dyrektor może zacząć od wyznaczania zadań typu: upewnianie
się, że dane działanie zostało wykonane. W szczególności chodzi o sprawy związane z
dokumentami i fakturami.

Zarząd postanowił, że sekretarz i dyrektor będą mogli wyznaczać kierownikowi biura zadania
związane z pracą zarządu.

1c Linki do strony 1% w artykułach Wikipedii
Dyrektor zadał pytanie, czy Wikimedia Polska zwróci się do społeczności polskojęzycznej Wikipedii
z prośbą o umieszczenie linku prowadzącego do strony zbiórki 1% PIT w artykułach dotyczących
działalności pożytku publicznego.

Szymon Grabarczuk zauważył, że link już od dawna widnieje w artykule o 1% PIT. Wyraził ponadto
opinię, że warto zachęcić do merytorycznej rozbudowy artykułów o trzecim sektorze w Polsce, a w
nich zamieścić linki do 1% dla WMPL.

Zdaniem Michała Buczyńskiego metastrona Wikipedii [[Wikipedia:1% podatku dla Wikipedii]] jest
dodatkowym uwierzytelnieniem. Gdyby w artykułach widniał link zewnętrzny, część czytelników
mogłaby myśleć, że trafia na stronę zewnętrzną na zasadzie reklamy czy popupu. Prezes zgodził
się z argumentem o rozwoju artykułów o 3. sektorze, linkujących do 1% dla WMPL.

Zarząd postanowił, że WMPL będzie dbało o dobrą relację ze społecznością polskojęzycznej
Wikipedii, dzięki czemu linki do strony strony zbiórki 1% PIT pozo

2 Wolne wnioski
Na następnym posiedzeniu albo w trybie obiegowym zarząd rozpozna propozycje dyrektora
odnośnie do korekty budżetu.

Michał Buczyński zapytał o wniosek o uchwałę ws. druku pomocy edukacyjnych dla szkół. Łukasz
Garczewski odpowiedział, że chodzi o przybliżenie pewnej szkoły “tysiąclatki” do programu
Wikiszkoły, przeprowadzenie pilotażowego projektu i wykorzystanie doświadczeń do całej
Wikiszkoły.
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Na tym spotkanie zakończono.

Michał Buczyński Szymon Grabarczuk

Wojciech Mężyk
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