
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ze swojej 
działalności 
Komisja Rewizyjna została powołana w składzie: Tomasz Ganicz, Tomasz Nycz, Ryszard 
Mikke, na ostatnim Walnym Zebraniu Członków OSM w Warszawie, 2 lutego 2019. Komisja 
zebrała się w pełnym składzie raz - tuż po Walnym aby wybrać swojego przewodniczącego, 
którym został Tomasz Ganicz. 
 
Tomasz Ganicz w trakcie trwania kadencji został dopuszczony do kanału i chata Zarządu, 
działającego w usłudze Skype i miał dzięki temu możliwość śledzenia dyskusji, spotkań on-line i 
dokumentów, które nawzajem udostępniali sobie członkowie Zarządu. 
 
Ze względu na ogólnie poprawną działalność Zarządu w obecnej kadencji Komisja Rewizyjna 
nie musiała  interweniować bezpośrednio w jego prace oprócz jednego przypadku, kiedy to 
uwagi skierowane do niego zostały wysłuchane i Zarząd zmodyfikował swoje działania pod 
wpływem tych uwag. 
 
Przed Walnym Zebraniem Członków 2020 Komisja Rewizyjna przejrzała dostarczoną 
dokumentację księgową (wyciągi z kont i faktury) i na tej podstawie oceniła sprawozdanie 
finansowe i merytoryczne zarządu za rok 2019, na zebraniu on-line na chacie facebook 
messenger. 
 

  



Ocena sprawozdania finansowego za rok 2019 
 
Komisja Rewizyjna po przejrzeniu dostarczonej dokumentacji w postaci wyciągów z kont 
bankowych oraz faktur za płatności ustaliła, że sprawozdanie finansowe za 2019 jest 
sporządzone prawidłowo.  
 
Jedynym przychodem Stowarzyszenia były składki członkowskie na kwotę: 2 207,00 zł oraz 
darowizna w kwocie 127 zł, zaś jedynymi wydatkami w łącznej kwocie 496 zł: opłacenie domeny 
internetowej osmapa.pl (123 zł) i  openstreetmap.org.pl (123 zł) oraz koszty składki do ZLOP 
(250 zł). 
 
Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Członków przyjęcie przedstawionego 
sprawozdania finansowego za 2019. 
 
W imieniu Komisji Rewizyjnej, 
 
 
Tomasz Ganicz 

  



Ocena sprawozdania merytorycznego Zarządu 
 
Komisja Rewizyjna, biorąc pod uwagę, że nowy zarząd przejął stowarzyszenie w jak to sam ujął 
“stanie agonalnym”, za najważniejsze zadanie uznała dopilnowanie uporządkowanie spraw w 
sądzie KRS oraz odzyskania dostępu do konta bankowego. Mimo pewnych perturbacji z 
wnioskiem do KRS obecnemu zarządowi udało się skutecznie przejść niełatwą w zaistniałej 
sytuacji procedurę sądową i następnie odzyskać dostęp do dawnego konta, po czym przenieść 
środki do nowego konta, które jest znacznie tańsze w użytkowaniu. 
Kolejnym krokiem zarządu było uporządkowanie spraw nie-finansowych aktywów 
Stowarzyszenia - w szczególności domen internetowych i wykupionych serwerów - co również 
udało się z powodzeniem osiągnąć. Zarząd odzyskał też dostęp do środków finansowych 
zgromadzonych w ZLOP, dzięki opłaceniu zaległych w tej instytucji składek.  
Zarząd podjął także starania dotyczące uporządkowania spraw członkowskich poprzez wysyłkę 
do członków maili wzywających do ponownego złożenia deklaracji członkowskich i opłacenia 
zaległych składek. O ile ta druga sprawa nie budziła wątpliwości o tyle pierwsza została przez 
Komisję uznana za nadużycie uprawnień statutowych i po zwróceniu uwagi na to, że od 
aktualnych członków nie można wymagać ponownego przesyłania deklaracji - zarząd zmienił 
procedurę wysyłając do obecnych członków formularz z prośbą o uaktualnienie swoich danych i 
akceptację klauzuli RODO.  
 
Zarząd starał się też, mimo przeciwności formalnych, prowadzić normalną działalność. Podjęto 
współpracę z: 

● Główny Urząd Geodezji i Kartografii  
● Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 
● Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 
●  Urząd Miasta  Warszawy 
● Polskie Towarzystwo Geograficzne 

choć jak na razie większość z tych współprac nie przyniosła wymiernych efektów, jest to na 
pewno duży potencjał na przyszłość.Oprócz tego Zarząd zorganizował 8 szkoleń i prelekcji, 5 
spotkań lokalnych mapowiczów a także przygotował zbiór nowych materiałów 
edukacyjnych.Ogólnie Komisja Rewizyjna ocenia pracę Zarządu bardzo pozytywnie i 
rekomenduje Walnemu Zebraniu Członków przyjęcie sprawozdania merytorycznego i udzielenie 
wszystkim członkom Zarządu absolutorium. 

W imieniu Komisji Rewizyjnej, 

 

Tomasz Ganicz 

 



 

 


