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„Wyobraź sobie świat, w którym, 

każda osoba ma wolny dostęp 
do sumy ludzkiej wiedzy. To 

właśnie próbujemy osiągnąć.”  
JIMMY WALES 

 



Stowarzyszenie Wikimedia Polska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Wikimedia Polska - organizacja, 
której celem jest reprezentowanie i wspieranie 
polskojęzycznych projektów Amerykańskiej 
Fundacji Wikimedia (Wikimedia Foundation Inc.), 
a także działanie na rzecz rozwoju społeczności 
skupionej wokół tych projektów. Do celów 
Stowarzyszenia należy rozwój dostępu do 
wiedzy, propagowanie wolnych licencji oraz 
wspieranie rozwoju Fundacji Wikimedia, zape-
wniającej dostęp do Wikipedii, a także innych 
projektów opartych na technologii „Wiki”. 
 
Polskie Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 
15 listopada 2005 w Łodzi, a kilka dni później 
zostało zaakceptowane przez władze Fundacji 
Wikimedia jako jej jedyny oficjalny partner na 
terenie Polski. 28 marca 2007 Stowarzyszenie 
otrzymało status organizacji pożytku publicz-
nego (OPP). Zarówno Stowarzyszenie Wiki-
media Polska, jak i amerykańska Fundacja Wiki-
media opiera swoje działanie na wolontariacie.  
Wolontariusze działają zarówno na poziomie 
poszczególnych projektów, takich jak Wiki-
pedia, dodając do nich treści i decydując o ich 
kształcie, jak i na poziomie operacyjnym, gdzie 
zajmują się obsługą prawną, medialną, finan-
sową i techniczną  projektów.  
 
 
 
 
 

Wolna twórczość 
 
Cała zawartość projektów Wikimedia jest 
dostępna dla każdego. Oznacza to, że można z 
nich korzystać w dowolnym celu, również 
komercyjnym. 
 
Każda osoba dodająca treści do tych projektów 
zgadza się automatycznie na objęcie swojej 
twórczości jedną z wolnych licencji, takich jak 
GNU Free Documentation License czy Creative 
Commons Attribution license, pozostając nadal 
właścicielem praw autorskich do nich. Warunki 
tych licencji dopuszczają dowolne użycie i 
modyfikowanie tych treści przez innych, 
również poza projektami Wikimedia. Licencje 
te nakładają jednak obowiązek podawania 
źródła i autorów  wykorzystanych treści oraz 
objęcie ich kopii i modyfikacji takimi samymi 
licencjami jak treści źródłowe. Taka konstrukcja 
prawna dostępu do własności intelektualnej jest 
przez nas nazywana „wolną twórczością”. 
 
Zastosowanie modelu wolnej twórczości 
umożliwia edytorom naszych projektów 
wspólną pracę. Każdy może raz umieszczone 
treści dowolnie poszerzać, przerabiać lub 
przenosić w inne miejsce.  Raz wstawiony tekst 
może zatem być swobodnie rozwijany i posze-
rzany spontanicznie przez kolejnych twórców. 
Czasami, gdy sprawy wezmą zły obrót można 
również rozwijający się spontanicznie tekst 
usunąć, cofnąć do wcześniejszej wersji lub po-
dzielić na mniejsze fragmenty. To właśnie 
model wolnej twórczości zapewnia tak 
dynamiczny charakter rozwoju projektów 
Wikimedia. 
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Technologia Wiki 
 
Wynaleziona przez Warda Cunninghama w 
1995 technologia wiki to rodzaj stron WWW, 
które każdy użytkownik może szybko i łatwo 
edytować z poziomu zwykłej przeglądarki 
internetowej. „Wiki” w języku hawajskim 
znaczy „natychmiast”, co dobrze oddaje 
charakter tego wynalazku. W ramach stron 
Wiki stosuje się prosty system formatowania 
tekstu, którego podstaw każdy może nauczyć 
się w 15 minut. Łatwość formatowania i 
możliwość robienia tego przez każdego z 
poziomu przeglądarki daje w efekcie szybko i 
spontanicznie rozwijające się strony WWW. 
 
MediaWiki 
 
MediaWiki to nazwa oprogramowania, które 
realizuje pomysł Warda Cunninghama w 
praktyce. Oprogramowanie to rozwijane jest 
przez grupę wolontariuszy-programistów ze 
stałym uwzględnienieniem potrzeb edytorów i 
czytelników Wikipedii i innych projektów 
Wikimedia. Oprogramowanie to jest dostępne 
na wolnej licencji GNU General Public License, 
dzięki czemu może być bezpłatnie stosowane 
również poza projektami Wikimedia. Obecnie, 
z oprogramowania tego korzysta na całym 
świecie setki instytucji, firm a także luźnych 
grup osób zainteresowanych wspólną, wirtu-
alną pracą nad jakimś tematem. 
 

 
 
Farma serwerów Wikimedia 
 
Projekty Wikimedia działają w oparciu o sieć 
ok. 350 serwerów znajdujących się na 
Florydzie, w Amsterdamie, Paryżu i Seulu. W 
trakcie szczytu obciążenia, serwery te są w 
stanie obsłużyć do 50 000 pobrań stron 
WWW na sekundę. W grudniu 2008 projekty 
Wikimedia zanotowały ponad 200 milionów 
unikalnych użytkowników (Alexa.com). 
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Projekty Wikimedia 
 

Wikibooks 

 
Wikipedia 
http://pl.wikipedia.org 
 

Wikipedia to wielojęzyczna encyklopedia 
powszechna. Aktualnie działa ponad 200 edycji 
językowych tego projektu. Wszystkie one łącz-
nie zawierają ponad 5 milionów haseł, tworząc 
największą na świecie ogólnie dostępną bazę 
wiedzy. Polska edycja jest bliska przekroczenia 
pułapu 0,5 miliona artykułów i jest 4 największą 
edycją językową. 

 
  
Wikisłownik 
http://www.wikislownik.pl 

Wikisłownik to słownik, dostępny obecnie w 
85 językach. Umożliwia zarówno odnajdowanie 
tłumaczeń słów z jednego języka na drugi jak i 
słownika znaczeniowego w obrębie jednego 
języka. Zawiera ponad 0,5 słów, z czego 85 000 
słów polskich. 

 
 
Wikibooks 
http://www.wikibooks.pl 
zawiera kolekcję podręczników, od 

książki kucharskiej po kurs fizyki kwantowej. 
Istnieje ponad 100 wersji językowych tego 
projektu. Polski zawiera ponad 2 500 
modułów, które składają się na ok. 200 
podręczników. 

 
Wikicytaty 
http://www.wikicytaty.pl 

Wikicytaty zawierają kolekcję cytatów 
wypowiedzi sławnych osób, oraz postaci 
fikcyjnych z książek i filmów. Polska wersja 
językowa posiada ponad 5000 stron. 
 
 

 
Commons 
http://commons.wikimedia.org 
 

Commons zostało uruchomione jako centralne 
repozytorium plików multimedialnych dla 
pozostałych projektów Wikimedia. Później 
jednak zaczęło rozwijać się samodzielnie, stając 
się największym na świecie zbiorem dostępnych 
na wolnych licencjach zdjęć, grafik, plików 
muzycznych, a nawet filmów. Obecnie zawiera 
ponad 2 miliony plików. 

 
Wikinews 
http://www.wikinews.pl 

Misją Wikinews jest dostarczać aktualności na 
wszelkie tematy, stanowiąc wolną alternatywę  
dla komercyjnych serwisów informacyjnych. 
Posiada 22 aktywne wersje językowa. Polska 
edycja należy do jednej z 5 najbardziej 
aktywnych. W ramach polskiej wersji umie-
szczane jest ponad 100 newsów na dobę. 

 
Wikiźródła 
http://www.wikizrodla.pl 

Wikiźródła stanowią repozytorium tekstów 
źródłowych, takich jak akty prawne, zarówno 
współczesne jak i historyczne, a także teksty 
literackie, do których wygasły już prawa 
autorskie. Istnieje ponad 40 wersji językowych 
tego projektu. Polska wersja zawiera ponad 
10 000 tekstów. 

 
Wikispecies 
http://species.wikimedia.org 

Wikispecies to kolekcja szczegółowych 
informacji o systematyce biologicznej roślin, 
zwierząt i organizmów jednokomórkowych. 
Zawiera ponad 100 000 artykułów. 
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Polska Wikipedia i jej społeczność 
 

 
 

Polska Wikipedia została zapoczątkowana 
26 września 2001 roku przez Krzysztofa 
Jasiutowicza i Pawła Jochyma. Początkowo, jako 
samodzielny projekt, umieszczona była pod 
adresem wiki.rozeta.com.pl. Później, zgodnie z 
sugestią twórców wersji angielskiej, została 
przyłączona do projektu międzynarodowego.  
 
Aktualnie zawiera ona już niemal 500 000 
artykułów i odwiedza ją miesięcznie ponad 6 
milionów unikalnych użytkowników mie-
sięcznie, co stanowi 43% wszystkich polskich 
internautów (dane PBI, listopad 2007). Daje to 
Wikipedii 9 pozycję w rankingu najbardziej 
popularnych stron WWW w Polsce i pierwsze 
miejsce w rankingu stron zawierających treści 
edukacyjne.  
 
Zasoby polskiej Wikipedii są powszechnie 
wykorzystywane w Internecie, zarówno 
zgodnie jak i niezgodne z zasadami wolnych 
licencji. W dużym stopniu bazuje na nich, druga 
najpopularniejsza polska strona edukacyjna 
(nauka.servis.pl), której ponad 80% zawartości 
to kopie artykułów z Wikipedii.  W 
wyszukiwarce netsprint.pl, z którą współ-
pracuje Wirtualna Polska, na szczycie listy 
stron WWW pojawiają się skrócone wersje 
artykułów z Wikipedii. Firma targeo.pl umie-
ściła na swoich mapach interaktywnych linki do 
artykułów Wikipedii opisujących miejscowości, 
zabytki i inne interesujące miejsca.  
 

Trudno jest dokładnie oszacować liczbę osób 
współtworzących polską Wikipedię. Wynika to 
z faktu, że do projektu może dołączyć każdy i 
również każdy może z niego w dowolnej chwili 
odejść. Aby stać się Wikipedystą wystarczy 
choć raz kliknąć na zakładkę „edytuj” w 
dowolnym z niemal 500 000 artykułów i np.: 
poprawić literówkę lub dodać jakąś krótką 
informację. Wg statystyk z czerwca 2007 na 
stałe z projektem związanych jest 300-400 
osób, zaś okazjonalnie edytuje ją ok. 10 000 
osób.  
 

 
 
Grupa najbardziej aktywnych Wikipedystów 
spotyka się 2-3 razy rocznie na zlotach i 
konferencjach organizowanych przez Stowa-
rzyszenie Wikimedia Polska. Jakkolwiek o 
kształcie projektu i panujących na nim zasadach 
decyduje się w nim samym na specjalnych 
stronach dyskusyjnych,  spotkania na żywo mają 
duże znaczenie psychologiczne pomagające 
koordynować działania na co dzień rozpro-
szonej po całym kraju społeczności.  
 
Jak dotąd Stowarzyszenie zorganizowało 2 
konferencje letnie (Wrocław 2006 i Białowieża 
2007), 3 zloty zimowe, oraz jedno spotkanie 
robocze dotyczące kwestii podnoszenia jakości 
artykułów. Konferencje letnie cieszą się sporym 
zainteresowaniem mediów. M.in. relacja z 
konferencji w Białowieży ukazała się na antenie 
TVP 1, na łamach Gazety Wyborczej i kilku-
nastu portalach internetowych. 
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Apel do darczyńców 
 
Stowarzyszenie Wikimedia Polska nie jest 
operatorem projektów Wikimedia, którym jest 
Wikimedia Foundation. Stowarzyszenie jako 
takie nie ma prawa bezpośredniego ingero-
wania w sposób działania projektów oraz nie 
może ich zamykać, czy też decydować o ich 
zawartości merytorycznej. Projekty są samo-
rządne i o ich zawartości decydują w pier-
wszym rzędzie społeczności edytorów, skupio-
ne wokół tych projektów.  
 
Czym zatem zajmuje się 
Stowarzyszenie?  
Rola Stowarzyszenia jest w istocie służebna i 
pomocnicza dla projektów Wikimedia. Dwa 
podstawowe zadania Stowarzyszenia to działa-
nia na rzecz przyciągania nowych osób i inte-
growania społeczności edytorów oraz promo-
wanie projektów i idei, które za nimi stoją.  
W ramach tych zadań Stowarzyszenie zrealizo-
wało m.in.: 
• 5 ogólnopolskich zlotów i konferencji 
• obchody 5- i 6-lecia polskiej Wikipedii  
• 4 konkursy dla edytorów  
• druk i dystrybucja materiałów promocyjnych 

(zakładki do książek, plakaty)  
• utrzymywanie serwera pomocniczego, które 

służy do składowania zdjęć do obróbki, 
obsługuje kilka list dyskusyjnych i kilkanaście 
programów poprawiających automatycznie 
jakość projektów 

• przygotowanie płyty DVD ze statyczną 
wersją Wikipedii i jej dystrybucja w szkołach 
i bibliotekach w biednych rejonach Polski i 
wśród mniejszości polskiej na Białorusi. 

• promocja projektów w mediach (udzielanie 
informacji, wywiadów, aktywne 
informowanie mediów o ważnych 
wydarzeniach. 

• i wiele innych… 
 
 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności 
gospodarczej. Zasadą Wikipedii i innych proje-
tów Wikimedia jest też reklamy na stronach 
tych projektów. W związku z tym Stowarzy-
szenie utrzymuje się wyłącznie z donacji od 
osób indywidualnych i firm.  Bez tych donacji 
nie mielibyśmy szansy realizacji działań, bez 
których polskie projekty Wikimedia rozwijałyby 
się znacznie wolniej i a ich treść byłaby gorszej 
jakości.  
 
W związku z tym wszystkim zwracamy się z 
prośbą o wsparcie finansowe naszej działal-
ności. W zamian możemy zaoferować moż-
liwość promowania Państwa firmy poprzez: 
• umieszczenie banera reklamowego i innych 

form promocji w czasie organizowanych 
przez nas zlotów i konferencji         

• umieszczenie reklamy na stronie WWW 
zlotu oraz informacji o wsparciu na stronie 
WWW Stowarzyszenia. 

• umieszczenie reklamy w materiałach 
rozsyłanych do mediów oraz uczestników 
naszych zlotów i konferencji 

  
Dziękujemy serdecznie naszym dotychczas-
sowym donatorom: 
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Dane kontaktowe 
 
Adres: 

Stowarzyszenie Wikimedia Polska 
ul. Mazowiecka 59 
92-221 Łódź, Polska 
 

Tel, fax, e-mail 
tel: (+48) 22 219 56 94  
fax: (+48) 42 637 47 87 
skype: Biuro Prasowe Stow. Wikimedia 
Polska. 
e-mail: zarzad@wikimedia.pl 
 

Konta 
PLN: 62 1140 1108 0000 5016 7600 1001 
EUR: 35 1140 1108 0000 5016 7600 1002 
USD: 08 1140 1108 0000 5016 7600 1003 
SWIFT: BREX PL PW 
Adres banku: BRE Bank, Oddział 
Korporacyjny Łódź, ul. Piotrkowska 148/150, 
90-063 Łódź 
 

Numery identyfikacyjne 
REGON: 100111890 
NIP: 728-25-97-388 
KRS: 0000244732 
 

Strony WWW: 
http://www.wikimedia.pl
http://pl.wikimedia.org
http://opp.wikimedia.pl
 

Biuro prasowe 
   Paweł Zienowicz 
    Rzecznik Stowarzyszenia Wikimedia Polska 
    GG: 1398832 
    tel: (+48) 515 235 656 
    e-mail: pawel.zienowicz@wikimedia.pl
 
 
 
 
 

Władze 
dr hab. Tomasz Ganicz – prezes 
e-mail: tomasz.ganicz@wikimedia.pl
 
dr Sebastian Skolik – wiceprezes 
e-mail: sebastian.skolik@wikimedia.pl
 
Piotr Czerniawski – wiceprezes 
e-mail: piotr.czerniawski@wikimedia.pl
 
dr Agnieszka Kwiecień – sekretarz 
e-mail: agnieszka.kwiecien@wikimedia.pl
 
Paweł Drozd – skarbnik 
e-mail: pawel.drozd@wikimedia.pl
 
Juliusz Zieliński, Konrad Kurzacz, Piotr 
Cywiński – członkowie Komisji Rewizyjnej 
 
Aleksandra Zieleźny-Skolik, Małgorzata 
Miłaszewska, Patryk Michalski  - 
członkowie Sądu Koleżeńskiego 
 

 

 
 

Od lewej: Sebastian Skolik, Piotr Czerniawski, 
Tomasz Ganicz, Agnieszka Kwiecień.
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