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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu 
Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska kadencji 2019/2020

Zarząd Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska rozpoczął swoją kadencję w wyniku 
wyborów przeprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, które 
odbyło się dnia 2 lutego 2019 roku w Warszawie, w siedzibie zaprzyjaźnionej Fundacji 
Nowoczesna Polska. W wyniku głosowania do zarządu wybrane zostały cztery osoby - Olga 
Barańczyk, Włodzimierz Bartczak, Michał Brzozowski oraz Andrzej Kępys. Pierwsze spotkanie 
Zarządu odbyło się tego samego dnia, po zakończeniu Walnego Zgromadzenia. Na tym 
spotkaniu ukonstytuował się Zarząd w składzie:

 Prezes - Andrzej Kępys
 Wiceprezes - Olga Barańczyk
 Wiceprezes - Włodzimierz Bartczak
 Skarbnik - Michał Brzozowski

Zarząd sprawował władzę w stowarzyszeniu w niezmienionym składzie w czasie całej 
kadencji.

Na wstępie należy zaznaczyć, że aktualny zarząd przejął stowarzyszenie w kondycji 
agonalnej - rejestr KRS nie był aktualizowany od 2012 roku, w wyniku czego bank, który 
zauważył że środkami finansowymi stowarzyszenia dysponuje inna osoba niż ta widniejąca w 
KRS zablokował dostęp do konta bankowego, po czym konto zamknął, a pozostające na nim 
środki zabezpieczył. Walne Zgromadzenie, które wybrało aktualnie ustępujący zarząd zwołane
zostało w trybie nadzwyczajnym ponieważ liczba osób, która stawiła się na poprzednie nie 
dawała możliwości obsadzenia minimalnej wymaganej ilości stanowisk we władzach 
stowarzyszenia, a samo stowarzyszenie miało zostać rozwiązane, jeśli na tym zgromadzeniu 
również frekwencja będzie niewystarczająca. Jedyną dokumentacją dotyczącą stowarzyszenia,
którą nowy zarząd otrzymał w chwili przejęcia stowarzyszenia były wyciągi bankowe 
zabezpieczone przez poprzedniego skarbnika przed zablokowaniem dostępu do konta.

W świetle powyższego najważniejszymi zadaniami Zarządu na nadchodzącą kadencję 
było jak najszybsze odzyskanie dostępu do konta bankowego, do czego konieczne było 
natychmiastowe uporządkowanie dokumentacji stowarzyszenia w KRS. 

Dzięki pomocy kolegi Marka Stelmasika - skarbnika ustępującego zarządu - komplet 
dokumentów, które należało złożyć do KRS został sporządzony już w dniu Walnego 
Zgromadzenia i złożony we właściwym oddziale KRS w tygodniu następującym. Mimo to cała 
procedura przedłużyła się do 3 miesięcy, a w jej trakcie Zarząd został wezwany do 
uzupełnienia wniosku, który mimo uzupełnienia zgodnie z wytycznymi został później 
odrzucony, co spowodowało konieczność złożenia go ponownie.

Niezwłocznie po uzyskaniu wpisu do KRS przystąpiliśmy do procedury odzyskania 
dostępu do konta bankowego, która ze względu na konieczność przesłania w procedurze 
bankowej kompletu dokumentów do 2 członków zarządu przedłużyła się do 3 miesięcy, a 
sama procedura odzyskania zabezpieczonych środków zakończyła się kilka tygodni przed 
aktualnym walnym zgromadzeniem.

Mając na uwadze dwie powyższe sprawy Zarząd nie był w stanie skutecznie kierować 



stowarzyszeniem przez połowę swojej kadencji, skutkiem czego zgłaszamy pod głosowanie 
wniosek o zmianę statutu w zakresie przedłużenia kadencji kolejnych zarządów do 2 lat, co 
naszym zdaniem powinno wpłynąć pozytywnie na dalszy rozwój stowarzyszenia.

W trakcie powyższych działań kilka tygodni po przejęciu stowarzyszenia Zarząd 
otrzymał pismo z Urzędu Skarbowego wzywające do złożenia zaległej deklaracji finansowej. 
Zeznanie udało się przygotować i złożyć dzięki pomocy Pani Księgowej Katarzyny Ganicz, 
która zgodziła się nieodpłatnie przygotować potrzebne sprawozdania i prowadzić księgowość 
w stowarzyszeniu w trakcie bieżącej kadencji, za co bardzo dziękujemy.

Kolejnym bardzo istotnym zadaniem było odtworzenie dokumentacji stowarzyszenia, 
która mimo jasnych wytycznych statutu oraz obowiązującego prawa nie była prowadzona 
prawidłowo, a w znacznej części nie istniała wogóle. Dokumentację w znacznym stopniu udało 
się odtworzyć, zebrać w jednym zasobie i uporządkować. Przy tej okazji wypracowane zostały 
również procedury obiegu dokumentów oraz zasady tworzenia dokumentacji stowarzyszenia.

Analogicznie do poprzedniego zadania konieczne było również zebranie informacji o 
aktualnych zasobach stowarzyszenia, takich jak istniejące serwery, wykupione domeny, ich 
delegacje, adresy poczty elektronicznej itp. Wiedza ta wcześniej rozproszona między wielu  
została również zebrana w jednym miejscu i udostępniona wszystkim członkom zarządu.

Odzyskanie dostępu do konta bankowego otworzył zarządowi możliwość aktualizacji 
listy członków stowarzyszenia. Przeprowadzona została kampania mająca na celu aktualizację 
danych kontaktowych członków. Osoby zalegające ze składkami zostały o tym fakcie 
kilkukrotnie powiadomione i poproszone o uregulowanie zaległości. Jednocześnie mając na 
uwadze znikomą działalność stowarzyszenia w kilku poprzednich latach zarząd podjął decyzję 
o objęciu abolicją osoby zalegające ze składkami za rok 2018 i poprzednie - osoby te zostały 
poinformowane że składki za te lata nie są wymagane - mogą je mimo to wpłacić jako wolne 
datki na wsparcie działalności stowarzyszenia. Po serii ponagleń osoby, które nie uregulowały 
składek członkowskich za bieżący rok do dnia 15 grudnia 2019r. zgodnie ze statutem 
stowarzyszenia zostały skreślone z listy członków. Dzięki tym działaniom jesteśmy w stanie 
autorytatywnie stwierdzić że na dzień 15 stycznia bieżącego roku stowarzyszenie ma 45 
członków.

Odzyskanie dostępu do konta pozwoliło również na uregulowanie zaległych (od 5 lat) 
składek do Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, dzięki któremu stowarzyszenie 
może pozyskiwać środki z 1% podatku przeznaczone dla OPP. Aktualnie, dzięki 
przeprowadzonej początkiem roku 2019 akcji promocyjnej na naszym koncie w ZLOP mamy 
zgromadzone 2908zł do wykorzystania na działalność stowarzyszenia w bieżącym roku.

Mimo znacznych ograniczeń formalnych zarząd starał się pracować normalnie w miarę 
możliwości prowadząc działania określone przez Statut Stowarzyszenia:

 23 kwietnia odbyło się spotkanie zarządu w osobach Andrzeja oraz 
Włodzimierza z Głównym Geodetą Kraju Panem Ministrem Waldemarem 
Izdebskim, na którym omówione zostały zasady na których społeczność 
OpenStreetMap może używać zasobów zarządzanych przez Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii do celów tworzenia mapy OSM. Na tym spotkaniu 
również wyrażone zostały deklaracje dotyczące podpisania porozumienia. Samo
porozumienie nie mogło zostać podpisane ponieważ aktualny zarząd nie miał 
umocowania prawnego w postaci wpisu do KRS. Ze względu na zmiany kadrowe
w GUGiK oraz problemy z kontaktem procedura powinna zostać ukończona w 
lutym bieżącego roku podpisaniem porozumienia. 

 1 czerwca kol. Andrzej Kępys przeprowadził szkolenie w zakresie tworzenia 



danych OSM dla członków stowarzyszenia Koalicja Turystyczna gminy Leśna. W 
wyniku szkolenia i konsultacji członkowie koalicji zaczęli tworzyć dane OSM o 
które będą chcieli w przyszłości oprzeć portal promujący turystykę w ich 
regionie.  

 14 czerwca rozpoczęliśmy korespondencję której wynikiem było nawiązanie 
współpracy z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody - wydziałem 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W wyniku tej współpracy przekazane 
zostały zasoby CRFOP z prawem do publikacji ich w projekcie.

 25-26 czerwca zarząd w osobach Olgi, Włodzimierza i Andrzeja brał udział w II 
Spotkaniu Użytkowników QGIS w Poznaniu. Podczas konferencji, która 
zgromadziła ponad 200 uczestników wygłoszona została prelekcja na temat 
użycia danych OpenStreetMap w oprogramowaniu QGIS oraz przeprowadzone 
zostały 2 tury warsztatów, na których w trakcie 4h uczestnicy poznali historię 
projektu, zasady jego tworzenia oraz pozyskiwania z niego danych, jak również 
warunki licencyjne projektu.

 8 lipca na wniosek kolegi Tomasza Ganicza powołującego się na punkt 4 
artykułu 5 stowarzyszenia określającego ochronę dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego oraz promocja turystyki i krajoznawstwa jako jeden z celów 
działania stowarzyszenia zarząd podjął uchwałę o poparciu inicjatywy Łódzki 
Panel Klimatyczny jednocześnie upoważniając kol. Tomasza Ganicza do 
podpisania stosownego wniosku w imieniu stowarzyszenia.

 13 listopada podpisany został list intencyjny między stowarzyszeniem a 
Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego - porozumienie 
wypracowane przez Włodzimierza zakłada promocję projektu wśród studentów
i pracowników uczelni przez przeprowadzenie serii warsztatów i szkoleń.

 W ramach Ogólnoświatowego Dnia Systemów Informacji Przestrzennej zarząd 
uczestniczył w szeregu konferencji:

 Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych imienia Adama 
Mickiewicza w Poznaniu kol. Olga Barańczyk i kol. Przemysław Szydlik 
przeprowadzili prelekcje i warsztaty

 Na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego kol. 
Włodzimierz Bartczak przeprowadził prelekcję i podpisał porozumienie 
w wyniku którego przeprowadzony został cykl szkoleń dla studentów i 
pracowników uczelni

 Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na prośbę zarządu
prezentację przygotował i przeprowadził kol. Paweł Cal

 Na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego prezentację i 
warsztaty przeprowadził kol. Andrzej Kępys oraz kol. Tomasz Nycz

 W listopadzie zapoczątkowana została również korespondencja mająca na celu 
wypracowanie zasad współpracy stowarzyszenia z Urzędem Miasta Stołecznego
Warszawy. Urząd Miasta chce przeprowadzić szeroko zakrojone analizy 
sieciowe dostępności pieszej placówek oświatowych, opiekuńczych i 
medycznych na terenie Warszawy - w tym celu oferuje możliwość pozyskania 
osób do edycji tych danych spośród pracowników placówek podległych 
urzędowi - w zamian prosi o pomoc w przygotowaniu wytycznych, 
przeszkoleniu, edycji oraz przeprowadzeniu wspomnianych analiz.

 W grudniu rozpoczęte zostały rozmowy mające na celu uczestnictwo w 



konferencji SpAnFOSS 2020, która odbędzie się w lutym 2020 roku. Przesłany 
abstrakt prelekcji jak również propozycja przeprowadzenia warsztatów w 
zakresie tworzenia danych OSM i używania ich w analizach przestrzennych 
spotkały się z tak dużym zainteresowaniem organizatorów, że zmienili oni plan 
konferencji, żeby je przeprowadzić, a prelekcja została uznana za najciekawszy 
temat i zostanie wygłoszona jako pierwsza po otwarciu sesji referatów. 
Konferencja odbędzie się w dniach 17-20 lutego w Krakowie.   

 W styczniu 2020 roku podpisany został list intencyjny między stowarzyszeniem 
a Polskim Towarzystwem Geograficznym, którego celem jest nawiązanie 
współpracy pomiędzy PTG a OSM Polska w zakresie rozwoju nauk 
geograficznych, edukacji geograficznej i zastosowania wiedzy geograficznej z 
wykorzystaniem danych geograficznych udostępnianych na wolnych licencjach 
za pośrednictwem Internetu.

 W trakcie kadencji zapoczątkowano również dwa projekty:
 Projekt OSM dla edukacji, w wyniku którego utworzony został zasób 

materiałów edukacyjnych w postaci map konturowych wytworzonych z 
danych OSM.

 Projekt mający na celu wytworzenie stylów dla oprogramowania QGIS 
pozwalających zwizualizować dane serwowane przez Geofabrik w 
formacie shp. Ze względu na brak chętnych do kontynuowania projektu 
jest on aktualnie zamrożony.  

Zarząd zorganizował również serię spotkań mających na celu integrację lokalnych 
społeczności edytorów. Spotkania te odbyły się w Trójmieście, Poznaniu, Lublinie, Łodzi i 
Bielsku-Białej.

Zarząd w trakcie całej kadencji komunikował się ze sobą za pośrednictwem 
komunikatora Skype w dedykowanej do tego celu grupie, której członkami byli również 
członkowie komisji rewizyjnej. Sprawy bieżące załatwiane były tekstowo, dodatkowo w miarę 
możliwości raz w tygodniu, z przerwami wakacyjnymi i świątecznymi członkowie zarządu 
spotykali się na telekonferencjach na których stawiali sobie zadania do wykonania i rozliczali 
wykonanie wcześniej postawionych zadań.


