Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia
Polska z działalności w roku 2021
1. Stowarzyszenie Wikimedia Polska (SWMPL, WMPL) wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego
(KRS) dla m. Łodzi, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 15 listopada 2005 r. z siedzibą
w mieście Łodzi, pod numerem KRS: 0000244732. 27 października 2021 r. w KRS nastąpiła zmiana
siedziby Stowarzyszenia WMPL pod adres w mieście Warszawa przy ul. Aleja Jana Chrystiana Szucha,
nr 16, lok. 15, 00-580 Warszawa.
2. W 2021 r. działały równolegle dwa biura Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2021 – pod adresem siedziby,
tj. w Warszawie przy al. Szucha 16/15 i w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 80/82, pokój 233.
3. Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia, zrzeszającego polską społeczność Projektów
Wikimedia, jest wspieranie środowiska redaktorów Wikipedii oraz projektów siostrzanych, takich jak
Wikibooks, Wikicytaty, Wikinews, Wikisłownik, Wikiźródła, Wikimedia Commons, Wikidane
i Wikipodróże.
4. Od 2007 roku Stowarzyszenie Wikimedia Polska ma status Organizacji Pożytku Publicznego.
5. W 2018 roku Komisja Rewizyjna działała w niezmienionym składzie:
1. Karol Głąb „Karol007”– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Juliusz Zieliński „Julo” – Sekretarz Komisji Rewizyjnej,
3. Michał Skąpski „Viatoro”– Członek Komisji Rewizyjnej.
6. 26 czerwca 2021 roku Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność
w 2020 roku.
7. W 2021 roku, wzorem lat ubiegłych, działalność Komisji Rewizyjnej polegała na obserwacji działań Zarządu
i udzielaniu głosów doradczych wygłaszanych w toku licznych dyskusji prowadzonych na bieżąco podczas
procesów decyzyjnych w rozmowach bezpośrednich i za pośrednictwem wiadomości e-mail. Ze względu na
trwający w Polsce stan epidemii Komisja Rewizyjna nie zorganizowała żadnego spotkania na żywo.
W ciągu całego roku Komisja Rewizyjna uczestniczyła w spotkaniach on-line z Zarządem jak również na
żywo. W okresie wakacyjnym w 2021 Michał Skąpski odbył spotkanie z Michałem Buczyńskim poświęcone
problemom kadrowym w SWMPL. 20 listopada 2021 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie Michała
Buczyńskiego i Szymona Grabarczuka z Juliuszem Zielińskim i Michałem Skąpskim, którego celem było
omówienie działań Zarządu, finansowania, dyrektora, pracowników i komunikacji. Komisja Rewizyjna
bacznie obserwowała działania Zarządu i zabrała głos w wielu wątkach tematycznych omawianych przez
Zarząd Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna odbyła w tym czasie jedno spotkanie on-line 26 czerwca 2021 r.
W 2021 roku przyjęto łącznie 3 uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej. Członkowie Komisji
Rewizyjnej brali również udział w licznych rozmowach nieformalnych drogą telefoniczną i w spotkaniach
nieformalnych z członkami Zarządu Stowarzyszenia. Celem tych rozmów była wymiana informacji
i doradztwo minimalizujące błędy decyzyjne oraz dalsze, wzajemne rozwijanie wizji kierunków rozwoju
Stowarzyszenia i usprawnienie komunikacji. W mocy pozostały również ustalenia uzgodnione z Zarządem
z 2012 roku w sprawie przesyłania zanimizowanych raportów z bankowych kont Stowarzyszenia. Dzięki
temu, wzorem lat ubiegłych jak i dotychczasowej praktyki, w 2021 roku Komisja Rewizyjna mogła na
bieżąco monitorować stan finansowy Stowarzyszenia, przyczyniając się tym samym do zwiększenia
transparentności działań Zarządu. Ponadto Komisja Rewizyjna nieprzerwanie od 2016 roku posiada
bezpośredni dostęp do systemu bankowości internetowej w ING Banku Śląskim SA, co uważa za dobrą
praktykę wspierającą niezależność Komisji Rewizyjnej podczas bieżących czynności kontrolnych.
8. Komisja Rewizyjna prowadzi stronę http://pl.wikimedia.org/wiki/Komisja_Rewizyjna w wiki
Stowarzyszenia (element BIP), na której publikuje protokoły z posiedzeń Komisji i podejmowane uchwały.
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