
Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Wikimedia Polska

z dnia 26 czerwca 2021 r.

Dzisiaj, 26 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 w przestrzeni wirtualnej oraz w Poznaniu przy
ul. Święty Marcin 80/82, pokój 233, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 13/2021
z 11 czerwca br., zostało zwołane Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Wikimedia Polska.

Obrady otworzył wiceprezes zarządu i sekretarz 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 ogłosił, że Zebranie odbędzie
się o godzinie 10:30 i będzie procedowało na zasadzie art. 24 ust. 9 statutu.

Prezes zarządu Michał Buczyński otworzył obrady w drugim terminie o godz. 11:05.
Zebranie było odtąd prowadzone zgodnie z poniższymi punktami.

1. Michał Buczyński przedstawił treść proponowanego regulaminu Zebrania (treść
regulaminu stanowi załącznik do protokołu). Tomasz Ganicz zgłosił propozycję
doprecyzowania punktu drugiego regulaminu (osoby obecne/członkowie
stowarzyszenia) oraz punktu 3, ust. b (brak głosu/wstrzymanie się). Następnie
regulamin w zaproponowanej postaci został przyjęty przez aklamację.

2. Michał Buczyński ogłosił wybór prezydium Zebrania. Do prezydium zaproponowano
Macieja Króla, Macieja Nadzikiewicza, Piotra Cywińskiego, Tomasza Bladyńca i
Pawła Zienowicza. Jedynie pierwsze cztery z wymienionych osób zgodziły się
kandydować. Tomasz Bladyniec wycofał następnie swoją zgodę. Przez aklamację
wybrano: Macieja Króla, Piotra Cywińskiego i Macieja Nadzikiewicza. Prezydium
ukonstytuowało się w składzie: przewodniczący – Maciej Król, sekretarz – Maciej
Nadzikiewicz, zastępca przewodniczącego – Piotr Cywiński.

3. Przewodniczący stwierdził, że obecnych na walnym jest 46 członków, którzy
posiadają 26 pełnomocnictw (72 głosy).

4. Przewodniczący ponownie przedstawił zasady zabierania głosu podczas walnego.
5. Przewodniczący oddał głos Łukaszowi Garczewskiemu, który przedstawił informacje

na temat działań Stowarzyszenia w 2020 r. Przedstawiono sprawozdanie z ogólnej
działalności zarządu za rok 2020.

6. Przewodniczący rozpoczął dyskusję co do sprawozdania z ogólnej działalności
Zarządu za rok 2020

7. Głos zabrał Piotr Cywiński. Od Zarządu oczekuje się angażowania aktywów i
zasobów ludzkich. Na jakiej podstawie analizować tylko sprawozdanie merytoryczne,
bez finansowego? Nie można poruszać kwestii absolutorium bez pełnego obrazu, a
kompetencje Walnego w tej kwestii są opisane w paragrafach 24 i 25 statutu.
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8. Głos zabrał Tadeusz Rudzki, który zadał pytanie o liczbę członków stowarzyszenia
na dzień 1.01.2020 oraz 31.12.2020. Dodatkowo poprosił o komentarz zarządu w tej
sprawie.

9. Michał Buczyński odpowiedział Piotrowi Cywińskiemu, że w poprzednim roku
sytuacja była identyczna. W statucie nie ma napisane, że Walne musi zatwierdzić
sprawozdanie finansowe. Spotykamy się dlatego, że statut jest powtórzeniem
terminów ustawowych. Problem jest, gdy ustawodawca zmieni terminy w ustawach.
Z powodu opóźnienia księgowości nastąpiło opóźnienie audytu, a z tego powodu nie
było pewności, że na 100% będzie gotowe sprawozdanie przed walnym. Zgodnie z
prawem WMPL ma jeszcze ponad kwartał na zatwierdzenie sprawozdania (do
15.10).

10. Szymon Grabarczuk odpowiedział Tadeuszowi Rudzkiemu. Na wiki jest na bieżąco
aktualizowana liczba członków. Wyjaśnił również zmiany statutu ze stycznia 2020, o
tym, że do Stowarzyszenia można przyjmować również osoby z wkładem w Ruch
Wikimedia, poza edytowaniem. Celem stowarzyszenia nie jest nagły wzrost liczby
członków, ani zmiana charakteru organizacji.

11. Rosewood napisała, a Maciej Król przeczytał: “18 gru 2019 - 126 członków; 7
czerwca 2020 - 129; 25 sierpnia 2020 - 130; 10 września 2020 - 129; 22 września
2020 - 128; 24 września 2020 - 127”. Na dzień Walnego - 130 członków.

12. Rzuwig udzielił pełnomocnictwa Nostrixowi. Prezydium zapisuje udzielenie
pełnomocnictwa do protokołu,

13. Głos zabrał Jarosław Błaszczak
a. Czy dalej aktualny jest model, że docelowo będą odbywały się 2 walne w

roku?
b. Prośba o rozszerzenie wątków:

i. Komunikacja wewnętrzna. Polecam Discorda WMPL. Właściwa
prośba: czy wobec bardzo licznych spraw, jakimi zajmują się obie
specjalistki ds. wspierania społeczności, planowane jest nadanie
większego priorytetu ich zadaniom związanym z komunikacją
wewnętrzną?

ii. Zespół Zarządczy (dalej: ZZ), wczoraj zrezygnował Gdarin. Czy w
ocenie Zarządu to (ZZ) działa dobrze? Spór o kompetencje Dyrektor
vs. ZZ.

14. Głos zabrał Szymon Grabarczuk i odpowiedział na powyższe. Nie ma decyzji co do
modelu 2 walnych. Komunikacja wewnętrzna, a zwłaszcza ostatnie dni wskazują, że
komunikacja jest zbyt nisko na liście spraw. Do tej pory skupiano się na Wsparciu
(konkursy, grupy wolontariuszy etc), przynosiło to konsekwencje, które Zarząd chce
zminimalizować. Dzisiaj jesteśmy przekonani, że komunikację wewnętrzną trzeba
priorytetyzować. Nie ma jeszcze decyzji co do konkretnych dat.

15. Głos zabiera Tomasz Ganicz.
a. Jakie są efekty współpracy z Wawelem? W przeszłości Wawel chciał PR, a

sam nic nie oferował. Jakie są obecne działania i co oferują (zasoby etc).
b. W jakich instytucjach sa wikirezydenci, jaki jest efekt ich pracy? Nie ma tego

na pl.wikimedia.org.
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c. Czy jest gdzieś aktualna liczba projektów GLAM i opisów ich wyników?
d. Jakie dokładnie szkolenia glamowe przeprowadzone? Gdzie jest ich aktualna

publicznie dostępna lista i analiza efektów?
16. Głos zabrał Łukasz Garczewski i odpowiada Tomaszowi Ganiczowi. Oczekiwania

wobec Wawelu: dostaniemy wikirezydenta spośród ich pracowników. Chcemy zrobić
tandem wikirezydent+wikipedysta, którzy współpracują. Efekty na początku były
niewielkie. Na Wawelu działa Borys i robił wawelskie podcasty. Rezydentami są ci,
którzy są na wiki (niekompletny spis na stronach glamowych). Z informacji
dostępnych od ręki: Szkolenia glamowe: branie ludzi zupełnie zielonych i wdrażanie
ich w Wikipedię, szkolenia mają bardzo małe efekty, mało tych osób zostaje.
Próbujemy przestawić się na osoby, które mają swój konik i same chcą edytować.
Jako grupa z konikiem, jest większa szansa na złapanie bakcyla. Pomaga w tym
wejście na uniwersytety (pilotaż na UAM) i szkolenie gotowych grup.

17. Głos zabiera Marcin Cieślak. Na dzień dzisiejszy w ocenie sprawozdania audytor
podaje adres na Narutowicza w Łodzi. Jaki jest obecnie adres prawny
stowarzyszenia. Łukasz Garczewski potwierdził (biuro wirtualne w Łodzi) jest
aktualnym adresem rejestrowym. Ma się to zmienić po dograniu kwestii biura w
Warszawie.

18. Głos zabiera Julia Maria Koszewska. Wspiera Piotra Cywińskiego w sprawie
sprawozdania finansowego.

a. Przy braku dokumentów finansowych odczuwa zaniepokojenie:
stowarzyszenie dostarczało do księgowości dokumenty z półrocznych
opóźnieniem. W połowie marca był oficjalny termin na złożenie sprawozdania;
Niepokoi zapis, że po wizycie skarbnika w biurze jeszcze potem znalazły się
dokumenty finansowe.

b. Otworzyliśmy biuro w Poznaniu, zlikwidowaliśmy biuro w Łodzi. Gdzie
jesteśmy z przenosinami do Warszawy?

c. Co z radą programową? Teraz jest tam tylko dr Cywiński.
19. Głos zabrał Łukasz Garczewski. Opóźnienie w dostarczeniu dokumentów do

księgowości wynikało z powodów zdrowotnych dyrektora. Problem jest obecnie
rozwiązany zatrudnieniem pracownika ds. administracji. Siedziba w Warszawie jest
własnością Dzielnicy Śródmieście. Czekamy na zmianę umowy między oryginalnym
najemcą i dzielnicą, żeby mogli nam podnajmować. Rada nie jest jeszcze
ukonstytuowana. Nie chcemy tego robić zdalnie, bo ranga tego ciała jest dość
wysoka + szacunek do jej członków. Ma spotykać się rzadko, ale intensywnie. Nie
jest tak, że w Radzie jest tylko dr Cywiński - Rada jeszcze nie powstała, nie ma w
niej nikogo.

20. Głos zabiera Bonvol. Twierdzi, że w 2016 pracownicy stanowili 20% kosztów WMPL.
Obecnie 20% to sama administracja. Maciej Król zapytał, czy chodzi o plany
zatrudnienia, Bonvol potwierdził.

21. Łukasz Garczewski: W 2021 planujemy zatrudnić 2 osoby, dodatkowo jedną na ⅓
etatu na kontrakt (programista).

22. Michał Buczyński: Udział pracowników administracyjnych, w 2016 100% to był
pracownik administracji. Zatrudnienie ma być adekwatne do zadań i oczekiwań
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członków. Ponieważ członkowie zgłaszają bardzo duże oczekiwania, to
zapotrzebowanie rośnie, a nie maleje. Stowarzyszenie zatrudnia coraz więcej
pracowników merytorycznych (2 w edu, 2 w WS, wakat w GLAMie). Będą dodatkowe
osoby, m.in. eventy. W stowarzyszeniu większość wydatków to będą pensje, a na co
innego? W Wikigrantach jest 25k budżetu, a i tak nie został zrealizowany. Nie
zbieramy pieniędzy na subkonta, zbieramy na konkretną działalność pracowników.

23. Tadeusz Rudzki:
a. Na liście mailingowej jest zarzut, że w ubiegłym roku był problem z

terminowością płatności. Czy zarzut jest prawdziwy, jakie to były opóźnie?
b. Dlaczego zaniechano rejestru umów?
c. Co zdaniem Zarządu jest główną rzeczą, która powinna być naprawiona w

2021?
24. Garczewski:

a. Opóźnienia z wypłatą. Problem jak z opóźnieniami dokumentów finansowych.
b. Rejestr umów. Po zwolnieniu Anny Matusiak całkowicie zaprzestano

prowadzenia, teraz nadrabiane są braki (kierownik biura). Rejestr nie był
prowadzony w sposób faktyczny jeszcze podczas jej zatrudnienia.

c. Do naprawy: to się szybko zmienia. Na dzień dzisiejszy do pilnej naprawy jest
współpraca w stowarzyszeniu, zarząd z członkami i członków z zarządem.
Celem jest naprawa komunikacji i więcej partnerskich relacji.

25. Wojciech Kuchta przekazał pełnomocnictwo Wojtkowi Pędzichowi. Prezydium
zapisuje udzielenie pełnomocnictwa do protokołu.

26. Tomasz Ganicz: Jak są liczone koszty stałe? W sprawozdaniu nie ma takiej pozycji.
Jak długo trwały opóźnienia w wypłacie zleceń?

27. Garczewski: Koszty będą rosnąć, bo się rozwijamy. Pozycje, na których
zaoszczędziliśmy to takie koszty (które i tak będziemy zawsze ponosić) jak: transfery
bankowe, opłata za domeny, opłata za serwery. W sumie zaoszczędzono ponad 10
tysięcy złotych w skali roku. Opóźnienie płatności osobom w sprawie zleceń GLAM
trwały ok. 3 miesięcy (były to umowy o dzieło/zlecenia poniżej 500 zł).

28. Robert Drózd: co do umowy z maja 2020 na zamówienie audytu komunikacyjnego i
strategii. Czy umowa została zrealizowana, jakie są jej efekty?

29. Garczewski: W ramach grantu WMF WMPL wykonano powyższy audyt częściowo.
Element miał prowadzić do rekrutacji rzeczniczki w celu naprawy tego obszaru.
Magda (zleceniobiorczyni), zrobiła audyt (część komunikacyjna), ale nie dokończyła
go (część strategiczna), z powodu innych zobowiązań. Odpowiednio mniej zapłacono
za wykonaną pracę.

30. Celina Strzelecka: Nie ma sprawozdania finansowego. Wysłałam uwagi do
sprawozdania merytorycznego. Sprawozdanie zostało udostępnione społeczności
dwa dni przed zebraniem. Brak wspomnień niektórych dokonań GLAM (m.in.
Biblioteka Narodowa). Sugestia, aby w takim raporcie przedstawić link do
podsumowania i sposobu tworzenia takich statystyk. Pytanie o wymienienie
wikirezydentów i ich instytucji w 2020. Czy sugestie zostaną uwzględnione?

31. Garczewski: Sprawozdania nie zmienimy, sugestie nie będą uwzględnione. Nie
zmieniamy dokumentów już przedstawionych członkom/publicznych. Dziękujemy za
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uwagi i ich wysłanie członkom. Celina powinna znać tych wikirezydentów, bo jej
zadaniem było tego koordynowanie. Jeżeli Celina nie umie się doliczyć 5
wikirezydentów (Caban, Gogacz, ???, Pacholak Powierz), a na podstawie jej
informacji Zarząd uznał to zdanie za wykonane. To Celina raportowała i była za
wikirezydentów odpowiedzialna. Dziwię się, że o to się dopytuje - to leżało w
zakresie jej obowiązków i jest przedstawione na podstawie podanych przez nią
zarządowi i dyrektorowi informacji.

32. Przewodniczący: Członkowie nie mogą tworzyć sprawozdania, to prerogatywa
Zarządu.

33. Robert Drózd wyraził opinię, że Łukasz jako dyrektor realizuje usługę zarządzania.
Gdyby był pracownikiem, na czas niedyspozycji powinien wziąć zwolnienie. Zarząd
powinien przemyśleć formę zatrudnienia dyrektora.

34. Przewodniczący oddał głos Łukaszowi Garczewskiemu, który przedstawił informacje
na temat działań Stowarzyszenia w 2021 r.

35. Przewodniczący rozpoczął dyskusję co do sprawozdania działań Stowarzyszenia w
2021.

36. Tadeusz Rudzki: Jeżeli czeka nas kolejne Walne, czy będzie obejmować
zatwierdzenie sprawozdania finansowego? Gorąca prośba o podawanie terminu
walnego z większym wyprzedzeniem niż minimalne 2 tygodnie. Prośba o dodanie
gotowej propozycji pełnomocnictwa, co ułatwi organizację.

37. Zarząd odpowiedział, że na ten moment nie przewiduje zatwierdzenia sprawozdania
finansowego przez Walne. Zarząd zamierza najpewniej skorzystać z prerogatyw
przypisanych Komisji Rewizyjnej.

38. Przewodniczący: Uprawnienie Komisji Rewizyjnej (art. 32 ust. 8 statutu) nie likwiduje
kompetencji walnego z artykułu 25.

39. Magalia: Zwróćcie uwagę na atmosferę i to jak traktujecie pracowników.
40. Buczyński: Popieram, według Zarządu relacje wewnątrz stowarzyszenia (zespół,

zarząd, wolontariusze) wyglądają bardzo dobrze. Należy walczyć o to, co budujemy.
Zachowujmy się jakoś. Reagujmy na złe zachowanie innych.

41. Garczewski: Badamy satysfakcję pracowników. Wdrożyliśmy rozwiązania, o których
rozmawialiśmy na poprzednim Walnym, co do badania osób zatrudnionych
(Piramida). Co kwartał wypełniane są ankiety i prowadzone rozmowy z dyrektorem.
Wszyscy pracownicy dostają dostęp do zanonimizowanych ankiet, zarząd do całości
informacji.

42. Michał Skąpski oraz Karol Głąb przedstawili sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Karol
Głąb zapewnił, że sprawozdanie będzie publicznie dostępne możliwie szybko.
Konkluzja sprawozdania: Oceniono pozytywnie działania Zarządu i wnioskowane jest
udzielić mu absolutorium.

43. Przewodniczący zarządził dyskusję nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
44. Adrian Grycuk: Kiedy Komisja Rewizyjna dowiedziała się o opóźnieniu w

płatnościach za umowy GLAM. Kiedy dokładnie uregulowano zaległe płatności? Jak
to rozwiązano od strony prawnej?

45. Głąb: Komisja Rewizyjna dowiedziała się w marcu 2021, działania podjęto od razu.
Wymiana informacji Komisja Rewizyjna-zarząd była wzorowa. Komisja Rewizyjna
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śledziła jakie są podejmowane czynności. Ostateczna zapłata była opóźniona z
powodu zawirowania informacyjnego.

46. Nostrix wyraził podziękowanie Karolowi Głąbowi za pracę dla WMPL wraz z jego
obowiązkami w ochronie zdrowia podczas pandemii COVID-19.

47. Garczewski: korygując i doprecyzowując wypowiedź Karola Głąba, umowy GLAM
zostały anulowane i podpisane ponownie.

48. Błaszczak: Pytanie o szerszą wizję pracy Komisji Rewizyjnej w kryzysie zaufania.
Dużo emocji w ostatnim czasie. Jak postrzegasz pracę Komisji Rewizyjnej. Czy
widzisz jakąś zmianę roli KR? Przewodniczący stwierdził, że pytanie dotyczy
działalności własnej Komisji Rewizyjnej i zasugerował przeniesienie go po złożeniu
przez Komisji Rewizyjnej sprawozdania. Pytanie zostało przeniesione do kolejnego
punktu.

49. Tadeusz Rudzki: Rozstanie z Anią Matusiak. Kilka osób skierowało prośbę do
Zarządu. Odpowiedź mało satysfakcjonująca. Jak Komisja ocenia kwestię
gwałtowności zakończenia umowy o pracę z ww.?

50. Głąb: Członkowie zawsze będą widzieć nagłość, bo zawsze dowiadują się o takich
rzeczach ostatni. To nie jest nigdy decyzja podjęta na raz, Komisja Rewizyjna była
zaangażowana w proces zwolnienia Ani Matusiak. Społeczność wydaje się
zaskoczona, ponieważ nie ma pełnych informacji. Garczewski wspomniał, że
obowiązki spadły na jego barki, większość wykonał tak jak powinien. Część została
opóźniona lub przełożona w czasie. Zwolnienie było poprzedzone długą dyskusją,
nie nastąpiło nagle (z punktu widzenia osób decyzyjnych).

51. Głąb: Sprawy pracownicze nie powinny być upubliczniane przez pracodawcę, może
to robić tylko pracownik z własnej woli. Na temat pracowników powinno się stosować
wstrzemięźliwość informacyjną.

52. Koniec dyskusji.
53. Przewodniczący: wyjaśnia zasady głosowania. Przewodniczący odczytał projekt

uchwały oraz pokazał ją obecnym na komunikatorze zoom. Poddano pod głosowanie
uchwałę nr 1, w głosowaniu jawnym. Prezydium udało się do osobnego pokoju na
komunikatorze zoom i obliczono wyniki głosowania (w związku z dużą liczbą
udzielonych pełnomocnictw).

54. Przewodniczący ogłosił, że oddano łącznie 70 głosów: Za 37, wstrzymało się 3,
przeciw 30. Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały nr 1. Uprawnione do
głosowania były 74 osoby.

55. Przedstawiono sprawozdanie z działalności własnej Komisji Rewizyjnej - Michał
Skąpski.

56. Błaszczak: przeniesiono pytanie wskazane w punkcie 48.
57. Zmiany roli Komisji Rewizyjnej: KR jest od doradzania, a nie od stania z palcem i

grożenia. Współpraca się zacieśnia. Zarząd otrzymuje pomoc od zespołu,
wolontariuszy i członków komisji rewizyjnej. KR jest od ew. doradzania, a nie
zarządzania.

58. Ganicz: Czy KR zamierza zmienić datę publikacji dokumentów (na wcześniejszą)?
Czy Komisja uważa, że jej opinia sprawozdania jest wnikliwa?
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59. Głąb: Można rozważyć zmiany w publikacji sprawozdania w terminie wcześniejszym.
Komisja ma stały dostęp do wielu dokumentów, ciężko nad nimi pracuje. Swoje
decyzje podejmuje na podstawie dokumentów, co może oznaczać, że proces musi
trwać dłużej. Sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo.

60. Grycuk: Czy Walne czy KR powinna zatwierdzać sprawozdanie finansowe?
61. Głąb: Komisja być może skorzysta ze zdolności do zatwierdzania sprawozdania.

Zapis został już wykorzystany w momencie wyboru firmy audytorskiej. Ta
kompetencja może być traktowana rozłącznie, jeśli walne będzie chciało to przyjmie
sprawozdanie, a jak nie to nie.

62. Grabarczuk: Trudno jest się odnieść do ogromu uwag w krótkim czasie.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego jest obligatoryjne (wynika z ustaw o opp i
o stow). Jeśli walne uważa, że walne powinno zatwierdzać sprawozdanie finansowe,
to można rozważyć skierowanie sprawozdania finansowego do zatwierdzenia przez
KR. Skierowanie tego do komisji rewizyjnej nie jest nielegalne, umożliwia
elastyczność.

63. Król: jako Członek stowarzyszenia, apeluję o przedstawienie rekomendacji Komisji
Rewizyjnej i przyjęciu sprawozdania finansowego przez Walne.

64. Małgorzata Wilk: przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego. Żadne sprawy
w kadencji 2018-2020 nie wpłynęły. Posiedzenie 16 czerwca 2020, na którym
zatwierdzono sprawozdanie za 2019. W lipcu 2020 wybrano na przewodniczącą
Małgorzatę Wilk. Żadnych spraw w 2020 roku, brak posiedzeń. Posiedzenie odbyło
się mailowo 16 czerwca 2021, na nim zatwierdzono sprawozdanie za 2020.

65. Przewodniczący przypomniał reguły głosowania, poddano pod głosowanie uchwałę
nr 2 i 3 (zatwierdzenie sprawozdania KR i SK).

66. Złożono wniosek formalny o przyjęcie projektu uchwały nr 2 przez aklamację. Wobec
wyrażenia chęci głosowania przez co najmniej jednego Członka, Przewodniczący
odczytał uchwałę oraz okazał ją na komunikatorze zoom obecnym. Poddano pod
głosowanie projekt uchwały nr 2, w głosowaniu jawnym.

67. Złożono wniosek formalny o przyjęcie projektu uchwały nr 3 przez aklamację. Wobec
wyrażenia chęci głosowania przez co najmniej jednego Członka, Przewodniczący
odczytał projekt uchwały oraz okazał ją na komunikatorze zoom obecnym. Poddano
pod głosowanie uchwałę nr 3, w głosowaniu jawnym.

68. Prezydium udało się do osobnego pokoju, w celu ustalenia wyników głosowania. Po
powrocie Przewodniczący ogłosił wyniki głosowań.

69. Co do uchwały nr 2 Przewodniczący ogłosił, że oddano łącznie 70 głosów: Za 42,
wstrzymało się 3, przeciw 25. Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały nr 2.
Uprawnionych do głosowania - 74 osoby.

70. Co do uchwały nr 2 Przewodniczący ogłosił, że oddano łącznie 73 głosów: Za 72,
wstrzymanie się 1, przeciw 0. Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały nr 3.
Uprawnionych do głosowania - 74 osoby.

71. Wolne wnioski.
72. Piotr Cywiński: Wniosek o zatwierdzenie sprawozdanie finansowego na kolejnym

walnym. Przewodniczący osobiście popiera wniosek.
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73. Paweł Zaręba. Czy do KR nie powinni się zgłaszać ekonomiści/osoby z
doświadczeniem kontrolerów? (apel o zgłaszanie).

74. Grycuk + Bonvol: jak wygląda sytuacja ze zmianą statutu?
75. Grabarczuk: Będzie zmieniany statut jak będziemy zmieniać artykuł dot. siedziby.

Była zmiana statutu duża w styczniu 2020 (akceptacja przez sąd w grudniu 2020).
76. Tadeusz Rudzki: wnoszę o przygotowanie przestrzeni co do zmian statutu. Efekt

będzie taki, że nie trzeba będzie tego robić na kolanie. Trzeba odnotować, że było 30
głosów przeciw. Dlaczego tak się stało, co możemy wspólnie zmienić?

77. Nadzikiewicz: Zachęca do zgłaszania się do działania. Pracy wystarczy dla
wszystkich, najlepszy sposób na zmianę w stowarzyszeniu to wzięcie na siebie
odpowiedzialności i rozpoczęcie robienia czegoś.

78. Marcin Tarnowski: Wikioligarchowie (z poprzednich wypowiedzi) to nie jest Zespół
Zarządczy

79. Paweł Zienowicz: Ustosunkować się do apelu. Uważa, że oceny negatywne nie
wynikaja z braku rąk do pracy. Zostały popełnione błędy i dlatego głosowali
przeciwko. Zarząd powinien wyciągnąć wnioski i stosować się do tego w przyszłości.

80. Michał Buczyński: Czy Zarząd zrobił za wiele i nie w tym kierunku, które zdaniem
kolegów powinien był zrobić? Informacja zwrotna jest coraz bardziej konfundująca,
czasami wręcz sprzeczna ze sobą. Wiele głosów było o to, że nie spełniono
oczekiwań, bez wskazania jakie oczekiwania miano spełnić. Bez wyrażenia
oczekiwań, czy zastrzeżeń nie jesteśmy w stanie działać.

81. Buczyński 2: Rozważyć czy Zespół Zarządczy powinien być w statucie, czy sąd
koleżeński ma sens. Bycie w Zarządzie jest dużą presją i odpowiedzialnością. Czy
dalej szukamy formuły w rolach niestatutowych. Co nie zadziałało w 2021 roku?
Dalej musimy szukać formuły Zespołu Zarządczego.

82. Tomasz Ganicz: Wniosek w kontekście ZZ, należy się zastanowić, czy on ma szansę
działać. Błędem Zarządu i Dyrektora jest to, że raportowanie idzie w złym kierunku.
Uważa, że kiedyś sprawozdania były lepsze (3-4 lata temu). Jakość raportu jest
gorsza, brakuje informacji. Na czym polega zarządzanie GLAMem w ZZ? “Mniej w
stowarzyszeniu PRu i więcej rzeczowych informacji.”

83. Garczewski: Przemyślimy i co da się zrobić w kolejnym roku rozliczeniowym.
Prosimy o większe konkrety od Pawła Ziemowicza i pozostałych członków.
Zaapelował o większą transparentność zamiast ogólników przy krytyce. Nie jesteśmy
w stanie reagować na frazesy.

84. Julia Koszewska zadała dwa pytania.
a. W związku z wakatem na stanowisku specjalisty/specjalistki ds. GLAM, kiedy

można spodziewać się rozpoczęcia rekrutacji na to stanowisko?
b. Kiedy można się spodziewać biura w Warszawie?

85. Łukasz Garczewski udzielił informacji, że rekrutacja na stanowisko GLAM jest już
przygotowana i ruszy w kolejnym tygodniu. Stowarzyszenie jest przygotowane na
wprowadzenie się do biura, jednak dalej oczekuje na niezbędne dokumenty z od
właściciela nieruchomości (jednostka samorządowa), które opóźniają się o kilka
tygodni.
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86. Adrian Grycuk zapytał czy otwarcie biura stowarzyszenia w Warszawie będzie
oznaczało likwidację obecnego biura w Poznaniu.

87. Łukasz Garczewski odpowiedział, że biuro w Poznaniu pozostanie otwarte, jako
miejsce pracy dyrektora ds. operacyjnych oraz specjalistki ds. wsparcia
społeczności. Biuro w Warszawie będzie służyć jako miejsce pracy kierownika biura,
specjalistki ds. edukacji i specjalisty ds. pozyskiwania funduszy (fundrisera).
Warszawskie biuro będzie również służyło do obsługi zarządu, który w większości
znajduje się w Warszawie. Z sali padły słowa poparcia dla biura w Warszawie, jako
głównego ośrodka administracji/kultury/biznesu w kraju.

88. Wojciech Pędzich złożył podziękowanie i podziw dla pracy zespołu WMPL. Złożył
dwa wnioski:

a. Członkowie walnego (stowarzyszenia) powinni bardziej angażować się w
pracę stowarzyszenia. Ułatwi to komunikację, ponieważ wraz ze wzrostem
zaangażowania zwiększa się poziom wiedzy o bieżącym stanie
stowarzyszenia.

b. Wniosek o zakończenie walnego.
89. Maciej Król powtórzył wniosek Piotra Cywińskiego o zatwierdzenie przez kolejne

walne sprawozdania finansowego za rok 2020 i ponownie wyraził dla niego poparcie.
90. Paweł Zaręba zadał pytanie dotyczące działań fundraisera w okresie od grudnia

2020 do dnia walnego.
91. Maciej Król zwrócił uwagę, że czas na to pytanie był podczas prezentacji

sprawozdania, a podsumowanie działań w roku 2021 zostaną przedstawione w
sprawozdaniu z działalności za 2021 rok.

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

Poznań – 26 czerwca 2021

przewodniczący – Maciej Król

zastępca przewodniczącego – Piotr Cywiński

sekretarz – Maciej Nadzikiewicz

załączniki:
- regulamin
- treść uchwał podjętych przez Walne Zabranie
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