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WSTĘP
Przedstawiam Państwu syntetyczne sprawozdanie z działań Zarządu i Stowarzyszenia w roku
2021. Mimo drugiego roku pandemii i wielu niespodziewanych trudności i wydarzeń był to
także czas pozytywnych zmian, a naszemu Stowarzyszeniu udało utrzymać się kurs
wzrostowy. Zmieniliśmy siedzibę na Warszawę, tworząc nowe biuro w jej śródmieściu.
Rok kończyliśmy z dziewięcioosobowym zespołem pracowniczym i rekordowym budżetem
w historii Stowarzyszenia, kończąc realizację grantu APG 2020-2021. Z powodów trudności,
m.in. przedłużających się obostrzeń pandemicznych oraz zmiany pracownika w obszarze
instytucji kultury nie spożytkowaliśmy całości budżetu i nie mogliśmy osiągnąć wszystkich
zamierzeń. Mimo tych przeszkód zrealizowaliśmy urozmaicony i nowatorski program: od
wsparcia społeczności, przez edukację i kulturę, po rozwój organizacyjny i międzynarodowy.

Dzięki pracy całego zespołu kontynuowanej po zamknięciu roku sprawozdawczego, mimo
kolejnych niekorzystnych zmian w naszym otoczeniu ustępujący w połowie 2022 roku
Zarząd przekaże Stowarzyszenie w stanie co najmniej zadowalającym: poszerzającą się bazą
członkowską, zespołem pracowniczym i bazą techniczną, rekordowymi środkami
finansowymi, największym w historii, dwuletnim grantem i wieloaspektowym prowadzonym
programem.

Zapraszam do lektury!

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Michał Buczyński
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JAK CZYTAĆ SPRAWOZDANIE
Niniejsze sprawozdanie przedstawia:

■ działania podjęte w roku 2021 na podstawie planu rocznego
■ wykonanie uchwały budżetowej na rok 2021 z późniejszymi zmianami

Przedstawione w tym dokumencie cele i stan ich realizacji odnoszą się do celów
zdefiniowanych w tych dwóch dokumentach.

https://pl.wikimedia.org/wiki/Plan_dzia%C5%82a%C5%84_2021
https://upload.wikimedia.org/wikimedia/pl/3/37/Za%C5%82%C4%85cznik_do_UZ_15-2021.pdf
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WSPARCIE SPOŁECZNOŚCI
W roku 2021 zespół koncentrował się na budowie fundamentów swoich działań. Dzięki
regularnemu korzystaniu z narzędzi do zarządzania projektami oraz automatyzacji niektórych
procesów i przygotowaniu gotowych szablonów oraz regularnemu zaangażowaniu
wolontariuszy, wsparcie społeczności mogło usprawnić swoje działanie i lepiej planować.

Nie udało się jednak wykonać pełnego planu rekrutacji (inżynier automatyzacji, pion
badawczy, event manager), co z kolei przełożyło się na niepełną realizację niektórych działań.

Pomimo pandemii udało się działać na rzecz integracji społeczności, udoskonalając
wypracowane w 2020 roku rozwiązania zdalne, a także eksperymentować z pewnymi
nowymi formami (np. Jednoczesne małe spotkania na żywo, w wielu miejscach na raz).

Angażowaliśmy się także w działalność międzynarodową, m.in. składając wspólnie z
Wikimedia Austria grant na wzmocnienie działań międzynarodowej sieci wsparcia
społeczności - Volunteer Supporters Network.

Poszerzyliśmy też znacząco nasze programy wsparcia społeczności, cieszące się
powodzeniem wśród wikiemedian i wikimedianek.

Cele roczne dla obszaru

Wskaźnik Oczekiwana wartość Wartość osiągnięta

Liczba spotkań (online i
offline) dla społeczności

50 31

Liczba przeszkolonych
zaawansowanych
użytkowników

100 84

liczba projektów z
organizacjami afiliowanymi
spoza regionu CEE

2 2
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Wykonanie budżetu w ramach obszaru

Pozycja budżetowa Zabudżetowane na
rok 2021

Wydane środki w
roku 2021

% wykorzystania
środków

Wsparcie
Społeczności*

441 250 zł 253 317 zł 57%

*łącznie z wynagrodzeniami pracowników obszaru

Niższe niż założone wykorzystanie środków było spowodowane wstrzymaniem rekrutacji na
dwa stanowiska pracy (event menadżera i inżyniera automatyzacji) oraz przeniesieniem na
dalszy termin projektu Badanie społeczności Wikipedii.

Szerszy opis kluczowych działań

Konkursy pozyskiwania treści

Konkursy pozostają jednym z najbardziej popularnych sposobów angażowania społeczności
w nasze działania oraz działaniem na rzecz powiększania zasobów Wikipedii. Jednocześnie
ich przygotowania pochłania sporo zasobów. Dlatego w 2021 roku skupiliśmy się na
uporządkowaniu i usprawnieniu ich organizacji. W tym zakresie:

● Opracowaliśmy stały kalendarz konkursowy
● Usprawniliśmy przygotowanie konkursów poprzez gotowe szablony projektów,

regulaminów, stron konkursowych

Łącznie w Wikipedii odbyło się 9 konkursów (#1lib1ref, 10-lecie Tygodni Tematycznych,
(Nie)znane kobiety Wikipedii, CEE Spring, Batuta, Wikiolimpiada, Dzwon, Miesiąc
wyróżnionego artykułu oraz Wikipedia bez barier).

Jednocześnie, poprzez konstrukcję regulaminów i zastąpienie konkursu Wikiwyzwanie
konkursem BATUTA, poświęconemu uźródławianiu haseł, zwiększyliśmy nacisk na jakość
haseł, co było jednym z postulatów społeczności w rozmowach o konkursach edycyjnych.

Warto jednak zaznaczyć, że generalnie hasła konkursowe charakteryzują się wyższą jakością
niż projekty powstające spontanicznie. Projekt badawczy prowadzony przez…. Wykazał, że
hasła konkursowe cechują się wyższą jakością, niż hasła, powstające spontanicznie.
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W 2021 roku eksperymentowaliśmy z nowym typem nagród. Nagrody kaskadowe
wprowadzone w konkursie CEE Spring mają za zadanie zamienić pierwiastek rywalizacji na
element współpracy wikimedian wokół wspólnego celu. Dzięki nowym nagrodom konkurs
przyniósł łącznie 1253 nowe lub rozbudowane artykuły, co było najlepszym rezultatem
uzyskanym przez polską edycję CEE Spring.

Zrealizowaliśmy też konkurs fotograficzny Wiki Lubi Zabytki, w ramach którego uzyskano
7054 fotografii. Nowością był podkonkurs Wiki Lubi Zabytki Junior, skierowany do uczniów i
uczennic, połączony z działaniami edukacyjnymi i wystawą fotograficzną.

Rezultaty działania

Wskaźnik Wartość osiągnięta

Liczba nowych haseł konkursowych 5735

Liczba osób uczestniczących w konkursach tworzenia haseł 324

Liczba haseł czywieszowych pozyskanych w ramach konkursów 262

Liczba haseł wyróżnionych pozyskanych w ramach konkursów 127

Liczba zorganizowanych konkursów 9

Liczba fotografii pozyskanych w  ramach konkursów 7054

Integracja społeczności

W 2021 spotkania społeczności odbywały się przede wszystkim w formie zdalnej lub w
formie mniejszych spotkań lokalnych. Aby zapewnić lepszy przebieg spotkań zdalnych
przyjęliśmy i wdrożyliśmy Zasady bezpiecznej przestrzeni dla spotkań online.

W ramach integracji społeczności odbyły się m.in. spotkania:

● Zdalne spotkanie integracyjne dla polskiej społeczności z okazji 20 urodzin angielskiej
Wikipedii

● Zdalne spotkanie integracyjne dla międzynarodowej społeczności w ramach sieci
Volunteer Supporters Network

● Wikispotkanie 2021 - hybrydowe wydarzenie dla społeczności, złożone z 6 spotkań
lokalnych i spotkania integracyjnego na żywo
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● Wspólne oglądanie Wikimanii 2021 w Warszawie
● 20 urodziny Wikipedii: 5 spotkań lokalnych dla społeczności
● Wikigrill 2021
● Regularne Piątki z Wikipedią

Jedyną dużą konferencją był Źródłosłów, zorganizowany dla społeczności Wikiźródeł i
Wikisłownika i we współpracy z tymi społecznościami. W spotkaniu wzięło udział 20 osób,
było to pierwsze tak duże spotkanie od czasu wybuchu pandemii.

Cele w programie nie zostały do końca spełnione, ze względu na brak zatrudnienia Event
Managera oraz trwającej pandemii.

Szkolenia dla społeczności

Zorganizowaliśmy szkolenia podnoszące umiejętności społeczności, m.in.

● Szkolenia z mindfulness prowadzone przez Zuzę Ziomecką
● Profesjonalne szkolenia z mediacji dla wikipedystów i wikipedystek, prowadzone

przez Polskie Centrum Mediacji
● Wikiponiedziałki - zdalne spotkania integracyjno-szkoleniowe dla społeczności

Wikimedia

Ze względu na brak rekrutacji event managera, program został zrealizowany w mniejszej skali
niż wstępnie zakładaliśmy, dalsza część jego realizacji została przesunięta na 2022 rok.

Wsparcie nowicjuszy i zdrowie społeczności

W tym zakresie kontynuowaliśmy dwa współpracę z grupą Wikitrernerów, zwieńczoną
pierwszym Szkoleniem Wikitrenerów. Podczas szkolenia uczestnicy zwiększyli poziom swojej
wiedzy teoretycznej na temat szkoleń, a także przećwiczyli zdobyte umiejętności w praktyce.
W 2022 roku grupa będzie kontynuować pracę, a jej zadaniem będzie przygotowanie
gotowego scenariusza szkolenia z Wikipedii.

Dodatkowo współpracowaliśmy z zespołem Growth w zakresie wdrażania narzędzi
technicznych. Nawiązaliśmy też współpracę z zespołem badawczym, którego zadaniem było
przeprowadzenie badania dotyczącego Poczekalni (współpraca zawieszona ze względu na
zawieszenie działania badawczego Wikimedia Polska).
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Inne działania na rzecz dobrostanu społeczności:

● Pakiety podarunkowe dla administratorów, budzące ich identyfikację z rolą (połączone
z kampanią fundraisingową Zostań #Wikihero)

● Spotkania z grupą ekspercką ds. Zdrowia Społeczności
● Drobne upominki i podziękowania dla zaangażowanych edytorów
● Kontynuacja programu przyznawania medali za staż edycyjny
● Współpraca z zespołem Community Health Metrics i pozyskanie metryk dotyczących

aktualnego stanu polskiej społeczności

Przesunięciu uległ program Podziękuj edytorowi wikigadżetem (ze względu na mnogość innych
programów wysyłkowych i niejakie przeciążenie społeczności podarunkami).

Dodatkowo dbaliśmy też o zapobieganie wypaleniu wolontariuszy stowarzyszenia -
prowadziliśmy pierwsze próby wdrożenia monitoringu ich obciążenia zadaniami
stowarzyszeniowymi (projekt dokończony w 2022, za pomocą innego rozwiązania
technicznego).

Kontynuacja i poszerzenie programów wsparcia społeczności

Kontynuowaliśmy działania w zakresie dostarczania społeczności potrzebnych narzędzi i
źródeł.

● Kolejny rok działała Komisja Wikigrantów. Złożono łącznie 37 wniosków, z których
zaakceptowano do realizacji 26 (o wartości 10 964,16 zł). W porównowaniu z rokiem
ubiegłym zantoowano wzrost zarówno w zakresie złożonych (o 10), przyjętych (o 2)
grantów oraz ich wartości (o 4 078,38 zł). Grantobiorcy chętnie korzystali z nowej
możliwości pozyskania sprzętu: zakupiono laptop oraz aparat fotograficzny.

● Wydaliśmy 35 legitymacji użytkowych.
● Wykupiliśmy 15 prenumerat lub dostępów do baz danych dla wikimedian, a także

oferowaliśmy innego rodzaju wsparcie: zakup książki, wsparcie uczestnictwa w
WikidataCon, zakup oprogramowania.
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EDUKACJA
W 2021 r. Edukacja kontynuowała długoletnie działania zaplanowane w roku wcześniejszym i
rozpoczęła nowe projekty. Było to możliwe dzięki powiększeniu zespołu edukacyjnego w
połowie roku o nową pracowniczkę Wiolettę Matusiak - doświadczoną edukatorkę i
działaczkę organizacji pozarządowych.

Wykonanie budżetu w ramach obszaru

Pozycja budżetowa Zabudżetowane na
rok 2021

Wydane środki w
roku 2021

% wykorzystania
środków

Edukacja* 207 000 zł 172 598 zł 83%
*łącznie z wynagrodzeniami pracowników obszaru

Cele wieloletnie:

1. Stworzenie metodami partycypacyjnymi narzędzi edukacyjnych do prowadzenia
pilotażowych lekcji na temat kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem Wikipedii,

2. Zwiększenie wiedzy i znaczące podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie
nauczania kluczowych kompetencji cyfrowych,

3. Wzmocnienie postaw prospołecznych w społecznościach uczniowskich
uczestniczących szkół,

4. Trwała obecność zaszczepionej wiedzy i narzędzi w programie i ekosystemie szkoły.

Cele na rok 2021:

Wikiszkoła

● uruchomienie strony Wikiszkola.pl - 100 %.
● przygotowanie scenariuszy wikilekcji, czyli zajęć z wykorzystaniem zasobów Wikipedii

- wykonano w  100%
● prowadzenie i uczestnictwo w lekcjach online w klasach w całej Polsce- wykonano w

100%
● Zorganizowanie konferencji online (2) - wykonano w 100%
● Realizacja (projektowanie i produkcja oraz wersja online) Eko Wiki Paczek z firmą

Interseroh - wykonane w 100%
● Opracowanie i wydanie broszury o edukacji - 100%
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● 5 filmów ruszyło w świat: Wikipedia – znasz?, Ocean multimediów, Edytuj śmiało,
Oaza bezpieczeństwa, Edukacja

Tworzenie kursu online dla nauczycieli/ek, wykładowców/czyń oraz bibliotekarzy/-rek zostało
przesunięte na 2022 r.

Sieciowanie i inne działania w obszarze edukacji

Poszerzamy współpracę z nauczycielami, szkołami i środowiskiem ngo.

Cele na 2021:

● rozwój kontaktów osób ze Stowarzyszenia, w tym wolontariuszy, ze środowiskiem
nauczycielskim - 80 %

● oswajanie środowiska nauczycielskiego ze Stowarzyszeniem i marką Wikimedia
Polska oraz Wikipedii  100%

● Stała obecność projektów Wikimedia wraz z narzędziami jako wartościowego
elementu zajęć lekcyjnych 75%

● ciągłe szkolenie nauczycieli z Wikimediów - 100%
● monitorowanie już wprowadzonych w danych szkołach wikimodułów, otwartość na

propozycje zmian zgłaszanych przez środowisko - 100%

Współpraca z uniwersytetami

Rozwijamy współpracę z uczelniami na poziomie ponad- lub międzywydziałowym.

Cele na 2021:

● rozwinięcie współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu
● Pogłębienie współpracy z Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Warszawskim

Projekt Wiki-UAM rozwijał się w różnym tempie - zależnie od sytuacji pandemicznej: część
kierunków edytowała hasła, poszukiwała konsultacji itd. Spotkanie robocze WS- EDU-
koordynatorzy z UAM przyniosło plany na dalsze działania, jednak np. Wiki Liga Kół
Naukowych została przełożona na później.
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Poza tym w 2021 r. dołączyliśmy do Zespołu Partnerów Strategicznych Instytutu Etnologii i
Antropologii Kulturowej UAM. Nasza reprezentantka uczestniczyła w posiedzeniu zespołu,
planując wspólnie dalsze działania, połączyliśmy także kierujących tą inicjatywą z
koordynatorką Wiki-UAM ze strony uczelni, by zespolić działania.

Współpraca z UŁ ruszyła w podobnym modelu do zastosowanego w UAM w 2021 r.
Zrealizowaliśmy serię szkoleń do pracowników naukowych uczelni oraz działu promocji, w
tym samym roku poszczególne zakłady/kierunki wprowadziły edytowanie Wikipedii wraz z
teoretycznym wprowadzeniem do programu zajęć dla studentów.

Rozmowy o bardziej kompleksowej współpracy z UW z powodu pandemii zostały
przełożone na później. Z Etnologią UG z kolei dokonaliśmy szczegółowych ustaleń co do
współpracy w 2022 r.

Zobacz też

Poniżej przedstawiamy odnośniki do innych ciekawych materiałów dotyczących działań w
Edukacji:

■ https://wikiszkola.pl/
■ https://pl.wikimedia.org/wiki/Plik:Wikipedia-dla-edukacji.-Broszura.pdf
■ https://www.youtube.com/playlist?list=PLGthWZtDb6-DHIW8O1CtQzhUWy50KcFra
■ Nagrania z Jednodniówek Edukacyjnych w 2021 r.- playlisty na YT: marzec, listopad

http://etnologia.amu.edu.pl/rady-i-zespoly-ieiak/
https://wikiszkola.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=_ZNI_clNbm8&list=PLGthWZtDb6-DJO01YkO42P0aJGTgtw1y9&ab_channel=WikimediaPolska
https://www.youtube.com/watch?v=UMSfV2qnF0g&list=PLGthWZtDb6-Do6GlrRYqKB13PyxaUDZ-0&ab_channel=WikimediaPolska
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KULTURA
Działania w obszarze kultury przez większą część 2021 r. były wstrzymane z powodu wakatu
na stanowisku specjalistki ds. GLAM. W październiku zatrudniliśmy Kamilę Neuman, która
przyszła do nas z toruńskiego Centrum Sztuki Współczesnej i na nowo zorganizowała
stanowisko oraz styl pracy w obszarze GLAM.

Cele roczne dla obszaru

Wskaźnik Oczekiwana wartość Wartość osiągnięta Wynik

Liczba nowych
pozyskanych plików
multimedialnych

50 000 68 435
(dane dot. wszystkich
współprac z
19.01.2021)
155 956 plików
(dane dot. POLONY
wg stanu na 31.12.2021)

✔

% pozyskanych
zasobów używanych
w projektach
Wikimedia

2% 10 790 (15,76%)
(dane dot. wszystkich
współprac z
19.01.2021)
2 469
(dane dot. POLONY
wg stanu na 31.12.2021)

✔

pozyskiwanie
rezydentur i
rezydentów

10 4
✘

szkolenia
instytucjonalne

12 ?

nawiązanie
współpracy z
uczelniami
wyższymi
(ilość uczelni
aktywnie
współpracujących )

15 ?
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Wykonanie budżetu w ramach obszaru

Pozycja budżetowa Zabudżetowane na
rok 2021

Wydane środki w
roku 2021

% wykorzystania
środków

Otwarta Kultura* 132 568 zł 95 000 zł 72%
*łącznie z wynagrodzeniami pracowników obszaru

Współpraca z instytucjami

Pod koniec 2021 r. zaktywizowaliśmy kontakty z naszymi rezydentami w instytucjach kultury.
W 2021 r. wikipedyści pracujący nad powiększeniem cyfrowych zasobów kultury oraz haseł
dotyczących dziedzictwa kulturowego byli formalnie osadzeni w następujących instytucjach:

● Bibliotece Narodowej w Warszawie,
● Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa

Mazowieckiego,
● Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Wikirezydencja w POLONIE

Znaczny wzrost plików załadowanych do Wikimedia Commons miał miejsce w przypadku
wikirezydencji w Polonie. Dzięki pracy wikipedysty zatrudnionego w Bibliotece Wikimedia
wzbogaciły się o ponad 150 tys. plików z Polony, gdzie prawie 2,5 tys. z nich zostało użytych
2469 na 4165 stronach (dane na koniec 2021). Były wśród nich obiekty ze wszelkich kategorii
dostępnych w Polonie, a zwłaszcza portrety osób, archiwalne widoki miejscowości i        
budynków, tablice przedstawiające faunę i florę, ilustracje z książek, manuskrypty. Miesięczna
liczba wyświetleń plików z Polony we wszystkich projektach Wikimedia mieściła się w
granicach średnio 1,5 mln odsłon.

Inną część pracy wikirezydenta w Polonie stanowiło edytowanie polskiej Wikipedii. Tu w
większości dodawane były linki zewnętrzne do Polony (np. link do prac danego autora lub do
treści dzieł), artykuły uźródławiano publikacjami z Polony, a także ilustrowano je plikami
wgrywanymi z Polony. Tego typu edycje zostały wykonane na kilku tysiącach stron.
Kilkadziesiąt artykułów zostało utworzonych od podstaw lub znacząco rozwiniętych. Były to
przede wszystkim hasła o najcenniejszych manuskryptach Biblioteki Narodowej.
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Wiki Science Competition

Jesienią 2021 r. zorganizowaliśmy konkurs fotografii naukowej Wiki Science Competition,
który trwał od 5.11 do 31.12.2021. Pozyskaliśmy również sponsora nagród dla laureatów
konkursu, którym były szklanestatuetki.pl.

Na konkurs wpłynęło 821 zdjęć i innych mulimediów od 65 uczestników.

Sukcesem konkursu są również ponowne zgłoszenia od jego dotychczasowych laureatów -
między innymi fotografie mikroskopowe od Pana Marka Misia, którego zdjęcie rodzącej dafni
zdobyło główną nagrodę w poprzedniej, międzynarodowej edycji konkursu.

KOMUNIKACJA I FUNDRAISING

PLAN DZIAŁAŃ 2021

Rozwijaliśmy markę Wikimedia Polska jako wiarygodnego źródła informacji o ruchu
Wikimedia w mediach ogólnopolskich. Stworzona została siatka kontaktów medialnych, które
znają specyfikę Wikipedii i projektów siostrzanych. Większe projekty Wikimedia pozyskiwały
poważnych i dużych partnerów - patronów medialnych.

Dla przykładu: Wiki Science Competition otrzymało rekomendację Państwowej Akademii Nauk, a
oficjalnymi partnerami konkursu byli Centrum Badań Kosmosu PAN, Hewelianum, Urania (polski
portal astronomiczny), CiekaWizja (program dziennikarza Wiktora Niedzickiego na Youtube) , 100
inspirujących fizyczek i Świat Konkursów. O konkursie pisał magazyn Focus.pl, a nasze
pracowniczki Klara i Kamila udzieliły w CiekaWizji wywiadu Wiktorowi Niedzickiemu.

W roku 2021 r. Część działań, szczególnie w okresie kampanii 1% wspierała zewnętrzna
agencja reklamowa.

Odnotowaliśmy rosnące zasięgi i liczby polubień na kanałach social media:

● Facebook: Polska Wikipedia Polska

2020 r. : 10488 /  2022 r. : 13 384

● Facebook: Wikimedia Polska

2020 r. : 2026 /  2022 r. : 6159

● Instagram
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2020 r. : 742  / 2022 r. 1236

● Linkedin: Wikimedia Polska

2020 r. : 140 / 2022 r. : 356

W 2021 przygotowane zostały profesjonalne materiały promocyjne dot. Edukacji

(https://wikiszkola.pl/wp-content/uploads/2021/10/wikipedia-dla-edukacji.-Broszura.pdf)

oraz GLAM ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Broszura_GLAM_commons.pdf).

W ciągu roku z poziomu działu Komunikacji prowadzone było wsparcie wszystkich działań

całego zespołu Wikimedia o oprawę graficzną, komunikację i copywriting przy bieżących

projektach.
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Przykładowe materiały promocyjne dla projektów:

Wykonanie budżetu w ramach obszaru

Pozycja budżetowa Zabudżetowane na
rok 2021

Wydane środki w
roku 2021

% wykorzystania
środków

Komunikacja i
Fundraising*

211 500 zł 214 357 zł 103 %

*łącznie z wynagrodzeniami pracowników obszaru

Głównym zadaniem w obszarze Fundraising i Komunikacja było zwiększenie wysokości
przychodów.

Cele na 2021:

● Zwiększyć przychody o 10% względem roku 2020 - wykonane w 140%

Kampania jednoprocentowa “Zostań #WikiHero”

W okresie od lutego 2021 roku do końca kwietnia 2021 roku prowadziliśmy naszą coroczną
kampanię jednoprocentową. Tematem przewodnim kampanii było hasło “Zostań #WikiHero”
mające na celu zachęcić darczyńców do zostania bohaterem Wikipedii poprzez przekazanie
nam swojego 1% podatku jak również podkreślić działania Wikipedystów jako tych
bohaterów, którzy tworzą Wolną Wiedzę. W trakcie kampanii promowane były działania i
projekty realizowane przez WMPL. Działania skupiały się głównie na Facebooku i Instagramie
- publikowane były regularne posty kampanijne oraz prowadzona była płatna promocja
kampanii (ponadto w końcówce kampanii uzyskaliśmy grant od Googla na darmowe reklamy
tekstowe w wynikach googla). Jednym z ważniejszych elementów kampanii był baner
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widoczny na Wikipedii w kluczowych momentach kampanii - którego widoczność wynosiła
łącznie 30 dni (maksymalny okres jaki mogliśmy wykorzystać zgodnie z wytycznymi WMF),
został również wysłany mailing do darczyńców WMF z terenu polski. Kampania okazała się
dużym sukcesem i przyniosła wpływy większe niż zostało to założone w planach kampanii.

Wskaźnik Planowany wynik Wynik w 2021 roku Wynik

Wynik kampanii 1% 830000,00 879178,99 ✔

Dywersyfikacja źródeł dochodów

Cele na 2021:

● obniżyć udział 1% PIT w przychodach o 5% poprzez pozyskanie stałych darczyńców -
wykonane w 100%

● uzyskać większy o co najmniej 20% grant od Wikimedia Foundation na rok 2022 -
wykonane w 100%

W 2021 roku nastąpiła dywersyfikacja źródeł dochodów i możliwości przekazywania
darowizn przez darczyńców. Zaczęliśmy wykorzystywać różne narzędzia do zbierania
darowizn, tworzyć komunikaty fundraisingowe oraz w większym stopniu budować relację z
darczyńcami.

Nowe narzędzia do przekazywania darowizn:

● Zrzutki i datki na Facebooku
● Portal Zrzutka.pl
● Benevity
● System do wpłat on-line (z możliwością wpłat BLIKiem) z Przelewy24
● FaniMani.pl
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Zwiększenie kanałów dotarcia do potencjalnych odbiorców i możliwości wsparcia WMPL
przyczyniła się w znaczącym stopniu do zwiększenia liczby darczyńców i darowizn jakie
wpłynęły na nasze konto w 2021 roku:

Wskaźnik Wartość w 2020
roku

Wartość w 2021
roku

Wynik

Liczba darczyńców
jednorazowych i
wielorazowych

144 160 ✔

Liczba darczyńców
regularnych

25 50 ✔

Liczba darczyńców
FaniMani

0 23 ✔
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ADMINISTRACJA I ROZWÓJ ORGANIZACJI

W 2021 r. zespół pracowniczy powiększył się o trójkę pracowników: kierownika biura,
specjalistkę ds. szkoleń edukacyjnych i specjalistkę ds. otwartej kultury.

Zwiększenie liczby pracowników, realizowanych projektów oraz wyposażenie nowego biura
wymagało podniesienia nakładów na narzędzia pracy: zarówno software jak i sprzęt
elektroniczny oraz meble biurowe. Te wydatki, w większości jednorazowe, stanowiły
największą część kosztów administracyjnych (poza wynagrodzeniami).

Szerokie zastosowanie narzędzi informatycznych pozwoliło lepiej organizować i kontrolować
pracę zespołu oraz planować zarówno na gruncie organizacyjnym jak i finansowym. Należy
jednak zauważyć, że koszty stałe oprogramowania, usług telefonicznych, utrzymania domen i
serwerów, zapisane w pozycji “Infrastruktura teleinformatyczna” wzrosły dość znacznie w
ostatnich latach i stały się znaczącą pozycją w budżecie. Planujemy zatrzymać dynamikę
wzrostu i następnie utrzymać wydatki na stałym poziomie.

Innym istotnym kosztem działalności były również opłaty za usługi księgowe. Na wzrost cen
usług biura księgowego miały wpływ powiększająca się ilość dokumentów finansowych i
pracowniczych oraz wzrost wynagrodzeń obserwowany we wszystkich branżach narodowej
gospodarki.

Forma współpracy z biurem księgowym została w 2021 zmieniona i w całości odbywa się
obecnie cyfrowo.

Pozycja budżetowa Zabudżetowane
na rok 2021

Wydane środki
w roku 2021

% wykorzystania
środków

Administracja* 433 927 zł 389 617 zł 90 %

Wzrost organizacyjny i pozycje
planu strategicznego

97 330 zł 48 231 zł 49%

*łącznie z wynagrodzeniami pracowników obszaru
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Cele roczne dla obszaru

Wikiprzestrzenie

● Cel - otwarcie dwóch przyjaznych miejsc spotkań - osiągnięty w 50%

Założyliśmy stworzenie dwóch przyjaznych przestrzeni dla Wikipedystów w różnych
miejscach kraju. Otworzyliśmy jedną, tj. biuro Stowarzyszenia przy al. Szucha w Warszawie.
Pandemia ograniczyła możliwości organizacji spotkań, stąd brak aktywności w poszukiwaniu
miejsca dla drugiej wikiprzestrzeni.

Biuro i administracja

● otwarcie biura w Warszawie - cel osiągnięty
● usprawnienie procedury zawierania standardowych umów - cel osiągnięty
● przyjęcie całościowych zasad rozliczania diet, kosztów podróży i wydatków

pracowników i wolontariuszy (warunkowy, w razie złagodzenia ograniczeń
epidemicznych) - cel osiągnięty



Stowarzyszenie Wikimedia Polska · sprawozdanie merytoryczne za rok 2021 23

Biuro w al. Szucha działa od września 2021 r. Odświeżenie pomieszczenia i jego wyposażenie
w meble oraz sprzęt biurowy zostało zakończone w grudniu 2021.

Proces tworzenia i podpisywania umów został usprawniony, dzięki stworzeniu szablonów
umów i innych pism oraz wprowadzeniu zwyczaju elektronicznego podpisywania. Opierając
się na zasadzie swobody zawierania umów, tam gdzie to możliwe zachęcamy strony umów
do posługiwania się podpisem elektronicznym kwalifikowanym, a w przypadku jego braku do
nanoszenia podpisu darmowym profilem zaufanym.

Zmieniliśmy sposób rozliczania kosztów podróży. W miejsce dotyczasowego druku
wyjazdowego, którego wypełnienie wymagało samodzielnego wypełnienia i policzenia,
stworzyliśmy excelowski szablon podliczający wydatki i zaliczki na podróże. Całość procedury
odbywa się w chmurze, bez konieczności drukowania i samodzielnego liczenia. Przejęliśmy
na siebie rozliczanie podróży wolontariuszy. Zasadą stało się kupowanie biletów i opłacanie
noclegów przez nas, tak, żeby wolontariusz nie wykładał pieniędzy z własnej kieszeni.

Zarządzanie finansowe

● lepsze zarządzanie płynnością - cel osiągnięty
● ustanowienie funduszu żelaznego - cel nieosiągnięty

Dzięki stworzeniu dostępnego dla zarządu, pracowników i Komisji Rewizyjnej arkusza z
uzupełnianą na bieżąco historią transakcji mamy wgląd w bieżącą sytuację finansową.
Formuły arkusza automatycznie przeliczają zużycie środków finansowych danego obszaru
oraz danej kategorii budżetowej. Skarbnikowi łatwiej podjąć decyzję o zamrożeniu części
środków w papierach wartościowych. Pracownicy sami mogą sprawdzać bieżące salda swoich
projektów. Arkusz automatycznie zlicza również wydatki z grantu od Fundacji. Dzięki
gromadzeniu i przetwarzaniu w arkuszu danych tworzymy elementy księgowości zarządczej.

Fundusz żelazny nie został ustanowiony. Rozmowy z Fundacją o statusie środków z funduszu
żelaznego będą kontynuowana w 2022 r.

Współpraca w Zespole Zarządczym

● przydzielenie merytorycznych opiekunów do danych obszarów działania - cel nie
został osiągnięty

Celem długofalowym jest ustanowienie obszarów zainteresowania i odpowiedzialności dla
członków zarządu i Zespołu Zarządczego i taki ich podział, żeby jeden “opiekun”
merytoryczny troszczył się o jeden obszar odpowiadający jego kwalifikacjom.
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Realizacja tego celu nie postępuje, a przyczyną jest wąski skład zespołu zarządzającego,
przepracowanie i wypalenie.

Komunikacja o działaniach Zarządu i Stowarzyszenia

● cykliczne informowanie o działaniach organizacji - cel nie został osiągnięty

Celem na 2021 r. było ustanowienie metod kontaktu Zarządu ze społecznością. Cel nie został
zrealizowany. Prace są kontynuowane w 2022 r.
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WOLONTARIAT I CZŁONKOWIE

Wolontariusze

Wolontariusze swoim poświęceniem nie tylko pomagają w realizacji zadań. Ich wysiłek jest
inspiracją i daje pracownikom dodatkową motywację. W 2021 r. 40 wolontariuszy wspierało
naszą pracę. Wśród nich byli i członkowie naszego Stowarzyszenia i osoby z zewnątrz.
Wszystkim Wam serdecznie dziękujemy!

Statystyki dotyczące liczby członków

Na koniec 2021 r. Stowarzyszenie liczyło 135 członków
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PRZYCHODY
W 2021 znacznie wzrosła kwota pozyskana z 1%. W 2020 r. było to 806 550 zł, w 2021
wzrosła do 879 178 zł. Kontynuowaliśmy projekty finansowane przez duży grant z Fundacji,
ale aplikowaliśmy też o mniejsze granty. Sukcesem zakończył się wniosek o dofinansowanie
uczestnictwa polskiej społeczności w Wikimanii i na grant badawczy CEE Needs Research.

Źródło przychodu Oczekiwana Zrealizowana % realizacji

1% podatku doch. 830 000 zł 879 178 zł 106%

Odpłatna działalność pożytku publicznego 21 000 zł 2 323 zł 11%

Darowizny od osób fizycznych 40 000 zł 31 653 zł 79%

Darowizny od osób prawnych 35 000 zł 2 385 zł 7%

Przychody z dotacji WMF 0 32 527 zł

Przychody z działalności finansowej 15 500 zł 29 478 zł 190 %

Granty publiczne 10 000 zł 0 0%

Grant z Fundacji 315 019 zł

Składki członkowskie 3000 zł 4510 zł 150 %

Pozostałe przychody operacyjne 0 zł 600 zł

Przychody w 2021 razem: 1 297 676, 22 zł.
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Porównanie wysokości przychodów z lat poprzednich

Struktura przychodów
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KOSZTY
Największą pozycją po stronie kosztów były w 2021 r. wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych na umowy o pracę i współpracę w formie B2B. Wynagrodzenia (liczone jako
całość kosztów pracodawcy i pracownika, tzw. “brutto brutto”) stanowiły 52% wszystkich
kosztów.

Wysokość wynagrodzenia specjalistów i kierownika biura zatrudnionych na pełny etat
mieściła się między 5300 zł a 5800 zł brutto miesięcznie. Młodsza specjalistka otrzymywała
4000 zł brutto.

Wynagrodzenie dyrektora, zatrudnionego na kontrakt w formacie B2B wynosiło 10 399 zł
miesięcznie.

Na koniec roku 2021 Stowarzyszenie zatrudniało osiem osób na podstawie umowy o pracę.
Dwie osoby współpracowały na kontraktach B2B.

Koszty 2021 razem 1 189 195,69 zł.
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Porównanie wysokości kosztów z lat poprzednich
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OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ STOWARZYSZENIA
Wysokość przychodów: 1 297 676, 22 zł + 40,5% rok

Wysokość kosztów: 1 189 195,69 zł + 49,5% rok

Wynik finansowy: 108 480,53 zł - 14,5% rok

Środki finansowe na koniec roku

Typ środków Wartość

Na rachunku bankowym 365.009,77 zł

600,00 EUR

88.103,83 USD

Konto pomocnicze PayPal 4.119,40 zł

Obligacje Skarbu Państwa 1.125.900 zł

WSPÓŁPRACE MIĘDZYNARODOWE
W 2021 r. Stowarzyszenie rozwijało współpracę w ramach światowego Ruchu Wikimedia,
szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) oraz z Wikimedia Foundation,
realizując kolejne granty (grant APG 2020-2021, grant stypendialny na Wikimanię 2021,
grant badawczy potrzeb społeczności regionu CEE na potrzeby utworzenia hubu).

Stowarzyszenie było aktywne na polu realizacji strategii Ruchu (Wikimedia Movement Strategy
2030), także przez uczestnictwo członków Stowarzyszenia w ciałach globalnych (Michał
Buczyński w MCDC, Piotr Cywiński w komitecie UCoC). W szczególności dotyczyło to prac
nad utworzeniem hubu regionalnego: w toku prac strategicznych globalna społeczność
przyjęła szereg zasad, w tym decentralizacji ruchu, equity oraz subsydiarności, a istotnym
sposobem na ich realizację miały być huby - swoiste centra kompetencji powstające w
różnych miejscach globu, mające zajmować się obsługą pewnych regionów (huby regionalne)
lub tematów (huby tematyczne). Takie huby byłyby częścią ruchu Wikimedia, finansowaną z
jego środków i miałyby służyć kompetencją społecznościom i afiliantom (takim jak Wikimedia
Polska).
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W 2021 r. przedstawiciele Stowarzyszenia (Michał Buczyński, Natalia Szafran-Kozakowska,
Łukasz Garczewski i inni) aktywnie uczestniczyli w rozmowach i badaniach potrzeb hubu,
skutkujących kolejnym wnioskiem grantowym do Fundacji Wikimedia, złożonym i
pozytywnie rozpatrzonym już w roku 2022. Operatorem tego grantu ma być Stowarzyszenie
Wikimedia Polska.

Dodatkowo rozwijana była praca w ramach sieci wsparcia Volunteers Supporters Network.

PROCESY SĄDOWE I SPRAWY ADMINISTRACYJNE
W 2021 r. rozpoczął się spór sądowy z byłą pracownicą Stowarzyszenia na tle sposobu oraz
powodów rozwiązania stosunku pracy, a także roszczeń stron, w tym dotyczących sprzętu
przekazanego pracownicy. O sprawie informowana była Komisja Rewizyjna oraz, z uwagi na
dobra osobiste w sposób skrótowy, członkowie Stowarzyszenia. Prowadzone mediacje nie
przyniosły skutku.
Spór kontynuowany był po roku sprawozdawczym; już w 2022 roku w pierwszym
postępowaniu sąd I instancji oddalił powództwo byłej pracownicy, a Stowarzyszenie
wystąpiło z ostrożności z apelacją od uzasadnienia wyroku i zażaleniem oraz z własnym
powództwem. Sprawa jest w dalszym toku.

W 2021 r. Stowarzyszenie zmieniło adres z łódzkiego na warszawski. Nową siedzibą
organizacji jest biura przy al. Szucha 16/15. Lokal, znajdujący się w zasobach gminy Warszawa
Śródmieście, jest dzielony ze Stowarzyszeniem Konard. Współużytkowanie przestrzeni
zaowocowało wspólnym przedsięwzięciem. Pod koniec 2021 r. rozpoczęliśmy prace nad
projektem Warszawskie Zabytki w Wikipedii. To konkurs adresowany do uczniów szkół
podstawowych i średnich dzielnicy Śródmieście.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE
W roku 2021 w Stowarzyszeniu przeprowadzona została kontrola przez Państwową Inspekcję
Pracy.

W podsumowaniu działań Inspekcja wniosła o skorygowanie niektórych dokumentów
pracowniczych i procedur związanych głównie z ewidencją czasu pracy.
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Efektem kontroli było również wydanie nakazu stworzenia i udostępnienia pracownikom
instrukcji obsługi sprzętów elektrycznych znajdujących się w poznańskim biurze
Stowarzyszenia oraz wyznaczenie spośród pracowników osób odpowiedzialnych za
udzielania pierwszej pomocy i poinformowanie o tym zespołu.

Na Stowarzyszenie nie został nałożony mandat karny.

W odpowiedzi na wyniki kontroli Stowarzyszenie przeprowadziło zalecane zmiany i
informację o wprowadzonych procedurach przesłało do Państwowej Inspekcji Pracy.
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