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Wstęp 

Stowarzyszenie Wikimedia Polska, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją 
skupiającą część edytorów internetowych projektów Wikimedia, tworzonych w języku 
polskim, kaszubskim i śląskim: Wikipedii, Wikisłownika, Wikinews, Wikibooks, Wikiźródeł 
i Wikicytatów. 

Projekty te oparte są na technologii „wiki” – dzięki czemu umożliwiają dodawanie 
i edytowanie tekstów i grafiki każdemu internaucie, przy pomocy dowolnej przeglądarki 
internetowej. 

Stowarzyszenie współpracuje z amerykańską Fundacją Wikimedia (Wikimedia Foundation 
Inc., z siedzibą w San Francisco w USA), która jest operatorem wymienionych wyżej 
projektów. Na mocy umowy Fundacja Wikimedia udzieliła Stowarzyszeniu ograniczonego 
prawa do posługiwania się znakami towarowymi należącymi do Fundacji (logo i nazwami 
projektów) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Umowa reguluje także wymianę informacji 
między oboma podmiotami i zawiera deklaracje wzajemnego wspierania się. 
Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest oficjalnym partnerem Fundacji Wikimedia na terenie 
RP. 

Stowarzyszenie, nie będąc właścicielem projektów ani serwerów, na których one działają, 
nie ma prawa bezpośredniego ingerowania w sposób działania projektów, nie może ich 
zamykać, czy też decydować o ich zawartości merytorycznej. Ponieważ, zgodnie z polityką 
Fundacji, projekty są samorządne, więc o ich zawartości decydują w pierwszym rzędzie 
społeczności ich edytorów. W kwestiach prawnych decydujący głos ma operator, czyli 
Fundacja. Zasiadanie we władzach Stowarzyszenia nie daje żadnych przywilejów w ramach 
projektów. Z drugiej strony, posiadanie określonych uprawnień w projektach, nie 
przekłada się w żaden bezpośredni sposób na skład władz Stowarzyszenia. Struktury 
„władzy” w projektach i w Stowarzyszeniu są od siebie zupełnie niezależne. 

Stowarzyszenie jest instytucją pomocniczą w stosunku do projektów prowadzonych przez 
Fundację Wikimedia, która łączy społeczności polskojęzycznych projektów Wikimedia 
z Fundacją, a także realizuje w porozumieniu z Fundacją część jej celów na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności Stowarzyszenie pośredniczy w kontaktach 
między tymi społecznościami oraz Fundacją, oraz może pośredniczyć w kontaktach 
polskich podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych z Fundacją. Stowarzyszenie stara 
się reprezentować interesy społeczności polskojęzycznych projektów Wikimedia 
w Fundacji. Stowarzyszenie stara się także promować polskojęzyczne projekty Wikimedia 
na terenie Polski oraz podejmuje działania na rzecz rozwoju projektów i skupionych wokół 
nich społeczności. 
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Członkostwo 

Zgodnie z przyjętym Statutem, do Stowarzyszenia może przystąpić każdy edytor 
projektów Fundacji Wikimedia, tworzonych w języku polskim oraz w każdym innym języku 
używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach 
Polski, który zarejestrował się w jednym z tych projektów, zakładając konto użytkownika. 
O przyjęciu członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia.  

Na koniec 2008 r. liczba członków Stowarzyszenia wynosiła: 92 członków zwykłych 
i 2 członków wspierających.  

W ciągu 2009 r. Zarząd przyjął 16 nowych członków, nie wpłynęła żadna rezygnacja 
z członkostwa. 

Na koniec 2009 r. Stowarzyszenie liczyło 108 członków zwykłych i 2 wspierających. 

Aktualna lista członków Stowarzyszenia jest do wglądu na stronie WWW: 
http://pl.wikimedia.org/wiki/Lista_cz%C5%82onk%C3%B3w  

Lista ta uwzględnia preferencje członków co do jawności ich danych, wyrażone w 
deklaracji członkowskiej.  

W ciągu 2009 r. kontynuowano wydawanie legitymacji członkowskich. Są one wydawane 
członkom, którzy mają opłaconą składkę, na ich prośbę. Do dnia 31 grudnia 2009 wydano 
46 legitymacji. 
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Prace organizacyjno-prawne 

1. Kontynuowano prowadzenie serwisu internetowego Stowarzyszenia na serwerze 
Fundacji Wikimedia (http://pl.wikimedia.org) 

2. Utrzymywano listę dyskusyjną dla członków Stowarzyszenia 
(wikimediapl-l@lists.wikimedia.org) oraz listę dyskusyjną dla członków Władz 
Stowarzyszenia (boardpl-l@lists.wikimedia.org)  

3. Utrzymywano kanał IRC #wikimedia-pl, przy użyciu którego odbyło się 38 
cotygodniowych, wirtualnych posiedzeń Zarządu. Dwa posiedzenia Zarządu odbyły 
się podczas spotkań na żywo. 

Domeny 

Utrzymywano następujące domeny internetowe:  

• wikipedia.pl – dla polskojęzycznej Wikipedii  

• wikinews.pl – dla polskojęzycznych Wikinews 

• wikicytaty.pl – dla polskojęzycznych Wikicytatów  

• wikibooks.pl – dla polskojęzycznych Wikibooks 

• wikislownik.pl – dla polskojęzycznego Wikisłownika 

• wikizrodla.pl – dla polskojęzycznych Wikiźródeł 

• wikipedijo.pl – dla kaszubskojęzycznej Wikipedii (http://csb.wikipedia.org) 

• wikipedyjo.pl – dla śląskiej edycji Wikipedii (http://szl.wikipedia.org) 

• wikipstryk.pl – na potrzeby konkursu fotograficznego 

• wikimania2010.pl – na potrzeby organizacji Wikimanii w Gdańsku 

• koed.org.pl – dla Koalicji Otwartej Edukacji 

Domena wikipedia.pl kierowała bezpośrednio do Wikipedii, co mogło sugerować, że 
Stowarzyszenie Wikimedia Polska, będące dysponentem tej domeny, jest właścicielem lub 
zarządza tym projektem. Aby uniknąć takich wątpliwości, obecnie pod tym adresem 
znajduje się strona z wyszukiwarką artykułów w Wikipedii i plików w Wikimedia Commons. 
Strona udostępniona jest na serwerze narzędziowym Stowarzyszenia. 

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zdecydował, aby wszystkie zarejestrowane przez 
Stowarzyszenie domeny zostały wykluczone z systemu nadzoru i cenzury prowadzonej 
w Wielkiej Brytanii przez firmę BT/Phorm. Jest to reakcja na ogólnoświatową akcję 
zgłaszania do tej instytucji domen do wykluczenia, zapoczątkowaną pozwem sądowym 
i ugodą osiągniętą przez Yahoo!. Mail z listą domen do wykluczenia został wysłany 
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia 12 maja 2009. 

Organy 

Działały następujące jednostki Stowarzyszenia:  

1. Statutowe:  

o Zarząd 

o Komisja Rewizyjna 
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o Sąd Koleżeński 

2. Pozastatutowe:  

o Biuro Prasowe 

o Biuro Prawne 

o Komisja Wikikonkursu 

o Opiekun majątku 

Walne Zebrania Członków 

W 2009 r. odbyło się jedno Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
Wikimedia Polska, które miało miejsce w dniu 2 maja 2009 o godzinie 16:00 w Ośrodku 
Szkoleniowo-Wypoczynkowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Jadwisinie 
k. Warszawy. Na zebranie stawiło się 32 członków. Walne przyjęło raporty sprawozdawcze 
Zarządu za 2008 r. i udzieliło Zarządowi absolutorium. 

Pracownicy i wolontariusze 

Zarząd Stowarzyszenia, na mocy uchwały Nr 14/2009, zatrudnia księgową na umowę 
zlecenie, do prowadzenia pełnej księgowości Stowarzyszenia. 

W listopadzie 2009 r. rozpoczęły się poszukiwania samodzielnego pracownika biurowego. 
Na to stanowisko zgłosiło się 26 kandydatów, z których została wybrana jedna osoba. 
Pracownik rozpoczął dyżury w siedzibie Stowarzyszenia od początku 2010 r.  

Wiele działań członków Stowarzyszenia i wolontariuszy spoza Stowarzyszenia 
wykonywanych było na jego rzecz bezpłatnie. Stowarzyszenie wystawiło jedno 
zaświadczenie o wolontariacie. 

Siedziba 

Głosowanie podczas Walnego 2 maja 2009. Autor: Alina Zienowicz (Ala_z), 
zdjęcie w domenie publicznej. 
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W listopadzie 2009 r. Stowarzyszenie zmieniło siedzibę. Wynajęty został lokal na nowe 
biuro, przy ul. Tuwima 95 w Łodzi. Jest to jeden pokój, który został wyposażony 
w niezbędny zestaw mebli biurowych. Zakupiony został także laptop (Asus B50A, 2 GB 
RAM) z dostępem do Internetu dla przyszłego pracownika, laserowe urządzenie 
wielofunkcyjne (Canon i-Sensys) oraz pakiet materiałów biurowych. W siedzibie znajduje 
się także komputer stacjonarny, który został otrzymany w darze. 

Konto bankowe 

Zarząd podjął decyzję o zmianie banku prowadzącego rachunki Stowarzyszenia. Nowe 
konto obsługiwane jest przez ING Bank Śląski. Zmiana banku była podyktowana 
drastycznym wzrostem opłat i spadkiem jakości obsługi w 2009 r. 

Poczta elektroniczna 

Zarząd zdecydował o wykupieniu usługi poczty elektronicznej w domenie wikimedia.pl 
w firmie AZ.pl. System pocztowy umożliwia utrzymywanie dowolnej liczby adresów E-mail, 
z czego korzystają członkowie władz Stowarzyszenia, rzecznik prasowy i kilka innych osób 
wykonujących zadania dla Stowarzyszenia. 
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Realizacja celów 

Pozyskiwanie materiałów i wsparcie techniczno-finansowe 
Wikimedian 

Wikikonkurs 

Wikikonkurs jest inicjatywą Stowarzyszenia polegającą na częściowym finansowaniu 
kosztów projektów zgłaszanych przez edytorów Wikipedii i innych projektów Wikimedia. 
W ramach Wikikonkursu pokrywane są koszty pośrednie realizacji projektów: przejazdy, 
opłaty za dostęp do archiwów i muzeów, koszty kopiowania i fotografowania, koszty 
pozyskania materiałów i literatury źródłowej. Decyzje o przyznaniu finansowania 
podejmowała Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd uchwałą nr 2/2009.  

W trakcie trwania V edycji (od 3 lutego 2009 do 31 grudnia 2009) rozpatrzono 
14 wniosków, z czego 12 projektom przyznano finansowanie. Sfinansowano zakup 
16 książek, które służą edytorom jako materiały źródłowe podczas pisania, uzupełniania 
i weryfikowania treści artykułów w Wikipedii, Wikisłowniku i Wikibooks. Zrealizowano m.in. 
projekty:  

1. Weryfikacja istniejących i przyszłych haseł dotyczących herbów szlacheckich, 
istniejących w Rzeczpospolitej w XVI wieku, na podstawie „Herbarz rycerstwa 
polskiego z XVI wieku”, Józef Szymański. W 34 artykułach w Wikipedii źródło to 
posłużyło do napisania artykułu, w kolejnych 101 jest źródłem uzupełniającym. 
Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2010 r. 

2. Napisanie, rozbudowa lub przebudowa haseł w polskiej Wikipedii związanych 
z prawami człowieka, ze szczególnym naciskiem na prawa podstawowe w Unii 
Europejskiej, ich gwarancje oraz system ochrony. 

3. Poszerzenie zasobów polskiego słownictwa pochodzenia obcego w Wikisłowniku, 
uzupełnienie etymologii, weryfikacja haseł w oparciu o „Wielki słownik wyrazów 
obcych” Andrzeja Markowskiego. 

4. Rozwój haseł o lekach w polskiej Wikipedii na podstawie dwutomowego wydania 
"Podstaw Farmakologii" wydawnictwa PZWL. 

Wikiekspedycja 

W dniach 10-21 lipca 2009 odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie 
Wikiekspedycja - projekt, którego głównym celem było wykonanie dokumentacji 
fotograficznej i zgromadzenie materiałów na temat miejscowości i przyrody wschodniej 
części województwa podlaskiego.  

Trasa ekspedycji prowadziła od miejscowości Siemiatycze, wzdłuż wschodniej krawędzi 
województwa, w kierunku Gołdapi. Trasa rozpisana została na kilka równolegle 
poruszających się ekip. W Wikiekspedycji uczestniczyło 13 osób, które łącznie (do 31 
grudnia) przesłały ponad 2300 zdjęć na Wikimedia Commons oraz poszerzyły i zilustrowały 
kilkaset artykułów w Wikipedii. Przesłane zdjęcia udostępniane są przez autorów 
na wolnych licencjach.  

Ponadto, nawiązano kontakty z kilkoma miejscowymi fotografami, instytucjami oraz 
dwoma lokalnymi stowarzyszeniami, które być może w przyszłości zaowocują dalszymi 
materiałami dla projektów Wikimedia. Efektem Wikiekspedycji było także kilkanaście 
artykułów w mediach na temat wydarzenia i samych projektów Wikimedia oraz utworzenie 
w Wikipedii portalu i projektu poświęconych zarówno historycznemu regionowi Podlasia jak 
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i obecnemu województwu podlaskiemu. Relacje z każdego dnia można było przeczytać 
na blogu Wikiekspedycji (http://wikiekspedycja.jogger.pl/2009/07/).  

Nawiązano współpracę i uzyskano wsparcie m.in. od: 

• Urząd Gminy Mielnik – propozycja udostępnienia własnych zdjęć i propozycja 
zachęty mieszkańców do edytowania przez ich stronę internetową. 

• Muzeum Ziemi Sokólskiej – podarowanie materiałów na temat regionu. 

• Wydział promocji UM Sokółka – materiały o Sokółce. 

• Dyrekcja Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej – materiały, oraz 
dokumentacja fotograficzna. 

• Dyrekcja Biebrzańskiego Parku Narodowego – informacje o terenach parku. 

• Dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego – materiały o parku oraz bilety wstępu. 

• Urząd Miasta Wasilków – materiały o mieście. 

Materiały źródłowe pozyskane w trakcie Wikiekspedycji zostały wykorzystane 
do uzupełniania i weryfikacji treści w polskich projektach Wikimedia. Sporo tytułów 
traktuje o historii byłego województwa białostockiego i Sokółki. Część z ponad 30 tytułów 
zdeponowana jest w siedzibie Stowarzyszenia, stanowiąc zaczątek biblioteczki.  

Konkurs fotograficzny 

Stowarzyszenie ogłosiło konkurs fotograficzny Wikipstryk 2009 skierowany do uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Prace można było nadsyłać od 16 marca 
do 31 maja 2009 r. Konkurs zakończył się 14 czerwca 2009. 

Wikipstryk był zorganizowany pod patronatem medialnym Wikinews, Radia Wrocław 
i Gazety Wrocławskiej. Przedmiotem konkursu były zdjęcia wybranych obiektów z terenu 
Wrocławia. Łącznie w ramach konkursu zasoby Wikimedia Commons wzbogaciły się o 442 
zdjęcia, z których kilkadziesiąt zostało wykorzystane w artykułach w Wikipedii. 
Na wyselekcjonowane przez jury konkursu zdjęcia można było zagłosować na specjalnej 
stronie, przyznając Nagrodę Internautów. Lista zwycięzców i ich prace dostępne są 
na stronie Wikipstryka (http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikipstryk_2009).  

Biebrza przepływająca przy drodze do Lipska.        
Autor: Przykuta, Licencja: CC-BY-S.A. 3.0 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl 

Kościół katolicki w Szudziałowie.                           
Autor: Polimerek, Licencja: CC-BY-S.A 3.0 
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Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w sali Uniwersytetu Wrocławskiego w Ogrodzie 
Botanicznym 19 czerwca 2009 r. Jury udzieliło uczestnikom wielu cennych rad podczas 
rozdania nagród. 

Oprócz samego faktu pozyskania zdjęć konkurs był też formą promocji projektów 
Wikimedia i próbą pozyskania nowych edytorów i fotografów. Ze 124 osób, które 
pierwotnie zadeklarowało udział w konkursie, faktycznie wzięło w nim udział 34. 
Po konkursie 4 osoby kontynuują swoją aktywność w Wikimedia Commons.  

Słownik polsko-litewski 

W ramach projektu, koordynowanego ze strony Stowarzyszenia przez Dariusza Jażdżyka, 
w dniach 18 - 22 maja zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu edycji i organizacji 
Wikisłownika dla uczniów dwóch klas ponadgimnazjalnych w Ełku (technikum 
informatyczne) i później jednej szkoły partnerskiej w Wilnie (Nataljos Kazakovos 
Kompiuterių Mokykla). W wyniku projektu przeszkolonych zostało kilkudziesięciu uczniów 
a Wikisłownik wzbogacił się o kilkadziesiąt dobrze opracowanych haseł. 

W lokalnej prasie (Rozmaitości Ełckie z dn. 06-06-2009) ukazał się artykuł opisujący 
projekt. 

Konkurs harcerski 

Stowarzyszenie Wikimedia Polska wraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego zorganizowało 
konkurs na najlepsze hasło harcerskie napisane w Wikipedii. Celem konkursu było 
promowanie umiejętności edytowania Wikipedii oraz innych projektów Wikimedia 
Foundation, a równocześnie poszerzenie zawartości haseł encyklopedycznych na tematy 
harcerskie. Mogły brać w nim udział patrole harcerskie ZHP z terenu całej Polski. 
Zwycięskie drużyny mogły zakupić potrzebny im sprzęt o wartości ustalonej przez 
organizatorów, uzależnionej od zajętego miejsca. Na potrzeby konkursu przygotowany 
został szczegółowy poradnik dla uczestników, ze wskazówkami dla początkujących 
użytkowników Wikimedia Commons.  

Konkurs miał być dwuetapowy, jednak do pierwszego etapu zgłosiło się zbyt mało patroli 
harcerskich i drugi etap został odwołany. Jednocześnie zarząd Stowarzyszenia zdecydował 
o przyznaniu symbolicznych nagród dla uczestników pierwszego etapu - kubków i smyczy 
z logo Wikimedia Commons. Wierzymy, że dzięki udziałowi w konkursie uczestnicy zdobyli 
wiedzę i umiejętności, które pozwolą im w miarę chęci włączyć się w prace nad projektami 
Wikimedia.  

I miejsce. Autor: Mateusz Haglauer, 
licencja: CC-BY-S.A. 

 

II miejsce. Autor: Damian Gruca,     
licencja: CC-BY-S.A. 
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Serwery 

1. W grudniu 2009 Zarząd wykupił dedykowany serwer narzędziowy w firmie OVH. 
Serwer ma 8 GB RAM, 2 dyski twarde o pojemności 1 TB oraz procesor i7 920 4 x 
2 x 2.66 GHz. Na serwerze tym, zgodnie z jego regulaminem, można otrzymać 
konto, jeśli zamierza się prowadzić działalność związaną z edycją projektów 
Wikimedia lub działaniami realizowanymi w ramach Stowarzyszenia Wikimedia 
Polska. Na serwerze są składowane nieobrobione materiały, działają pisane przez 
użytkowników narzędzia diagnozujące ruch w Wikipedii, gromadzące dane 
statystyczne, czy wykonujące automatycznie określone masowe zmiany 
w artykułach. Serwer służy także jako serwer list dyskusyjnych na użytek 
członków społeczności projektów Wikimedia, Stowarzyszenia i jego 
współpracowników, utrzymywane są listy oraz serwisy:  

o lista administratorów polskiej Wikipedii (wikiadmins@tools.wikimedia.pl)  

o lista Komitetu Arbitrażowego polskiej Wikipedii  

(wikipl-ka@tools.wikimedia.pl)  

o lista Koalicji Otwartej Edukacji (koalicja-l@koed.org.pl)  

o testowa instalacja MediaWiki, służąca do sprawdzania funkcjonalności 
i konfiguracji nowych rozszerzeń, zanim mogą być one wdrożone 
w polskich projektach Wikimedia (http://tools.wikimedia.pl/testwiki) 

o wiki Komitetu Arbitrażowego polskiej Wikipedii  

o strona z wyszukiwarką artykułów w Wikipedii i plików w Wikimedia 
Commons (http://www.wikipedia.pl)  

o strona Koalicji Otwartej Edukacji, której Stowarzyszenie jest członkiem 
założycielem (http://www.koed.org.pl) 

2. Kontynuowanie współpracy, nawiązanej w 2006 r., z Wrocławskim Centrum 
Sieciowo-Superkomputerowym, które nieodpłatnie udostępnia dla Stowarzyszenia 
serwer, wykorzystywany do zadań wspierających polskie projekty Wikimedia. 
Ze względu na czasową niedostępność serwera od grudnia 2009 pełni on rolę 
pomocniczą w stosunku do głównego serwera w OVH.  

3. Serwer pozyskany w 2008 r. od firmy Qumak-Sekom S.A. przeznaczony jest 
do wspomagania organizacji międzynarodowej konferencji sympatyków ruchu 
Wikimedia – Wikimanii 2010 w Gdańsku. Na serwerze funkcjonuje serwis wiki 
społeczności biorącej udział w organizacji tego przedsięwzięcia. 
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Działania na rzecz rozwoju społeczności projektów 
Wikimedia 

Konferencja Wikimedia Polska 2009 

Konferencja Wikimedia Polska 2009 była czwartą tego rodzaju imprezą zorganizowaną 
przez Stowarzyszenie. Miała ona na celu spotkanie i wymianę doświadczeń użytkowników 
biorących udział w tworzeniu projektów Wikimedia oraz osób związanych z problematyką 
wolnego oprogramowania, dostępu do wiedzy w tworzącym się społeczeństwie 
informacyjnym jak i twórców działających na polu wolnej kultury.  

Konferencja odbyła się 1-3 maja 2009 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Jadwisinie nad Jeziorem Zegrzyńskim. Wstęp 
na konferencję był wolny. Stowarzyszenie pozyskało sponsora, który pokrył część kosztów 
organizacji tego wydarzenia.  

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, w tym dwie osoby ze Stanów Zjednoczonych, 
dwie z Czech i jedna z Rosji. Wygłoszono i poprowadzono łącznie 20 wykładów 
i warsztatów.  

Gościem specjalnym był Richard Matthew Stallman z Free Software Foundation, który 
poprowadził wykład „Copyright vs. Community”. Przeprowadził także aukcję swojej 
książki, a pozyskane fundusze miały zasilić Free Software Foundation.  

Wśród wykładowców znaleźli się również m.in.: Ahrash Bissell z Creative Commons Learn, 
który poprowadził warsztaty o wolnych licencjach i otwartych zasobach edukacyjnych, 
Edwin Bendyk z wykładem o paradoksach otwartego społeczeństwa wiedzy, Bożena 
Czerny z analizą prawa własności do obserwacji astronomicznych. Zarówno wykłady, jak 
i spotkania warsztatowe kończyły się ożywionymi dyskusjami, które kontynuowano 
w kuluarach i podczas wieczornych spotkań. 

Uczestnicy Konferencji. Autor: Martin Kozák, zdjęcie w 
domenie publicznej. 

. 

Richard Stallman podczas aukcji. 
Autor: Martin Kozák, zdjęcie w 

domenie publicznej. 
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Spotkanie GDJ 2009 

Zarząd udzielił finansowego i organizacyjnego wsparcia edytorom Wikipedii w celu 
zorganizowania spotkania roboczego pod nazwą "GDJ - Gdzie jesteśmy? Dokąd 
zmierzamy? Jak?". Spotkanie odbyło się 11-13 września 2009 w Sopocie w hotelu 
"Haffner". Poświęcone było głównie zagadnieniom edytorskim w polskiej Wikipedii. 
Uczestniczyło w nim około 40 osób.  

W ciągu dwóch dni 11 wykładowców poprowadziło liczne wykłady, zajęcia warsztatowe 
i panele dyskusyjne. Większość wykładów dotyczyła różnych aspektów pracy w Wikipedii - 
od sposobu witania nowicjuszy i barier, na jakie natrafiają oni przy rozpoczynaniu pracy 
w tym projekcie, przez dyskusję o tym jak promować najatrakcyjniejszą część treści 
(zmiany na stronie głównej, struktura i aktywność portali tematycznych itp.) oraz metody 
ulepszania, oceny i kontroli jakości artykułów, po kwestie bardzo szczegółowe, takie jak 
wersje przejrzane artykułów, "akcje specjalne", automatyczne narzędzia edytorskie 
i kwestie prawno-autorskie zdjęć opublikowanych przed 1994 r.  

Część wykładów i dyskusji wykroczyła poza kwestie dotyczące Wikipedii - omówiono 
postępy w przygotowaniach do Wikimanii 2010, przedstawiono relację z Wikimanii 2009 
i spotkania europejskich partnerów Wikimedia Foundation w Brukseli, dotyczącego 
lobowania na rzecz zmian w prawie autorskim. Zaproponowano także przetłumaczenie 
i dostosowanie do polskiej Wikipedii książki How Wikipedia Works. 

Z okazji ósmych już urodzin polskiej Wikipedii zgromadzeni mogli skosztować tortu 
urodzinowego. 

Spotkanie partnerów Wikimedia w Berlinie 

3-5 kwietnia 2009 w Berlinie odbyło się spotkanie lokalnych organizacji partnerskich 
Fundacji Wikimedia. Spotkanie miało mieszany charakter - częściowo konferencyjny 
a częściowo warsztatowy. Uczestniczyło w nim po dwóch przedstawicieli każdego partnera, 
Rada Powiernicza Fundacji oraz kilku pracowników Fundacji z biura w San Francisco.  

W trakcie intensywnych rozmów omówiono wiele zagadnień dotyczących relacji partnerów 
z Fundacją i organizacji partnerskich między sobą. W celu dalszej kontynuacji prac 
stworzono kilka komitetów, w skład których weszli zarówno przedstawiciele partnerów jak 
i pracownicy Fundacji. Komitety te mają stale zajmować się konkretnymi zagadnieniami, 

Uczestnicy GDJ 2009. Autor: Polimerek, licencja: CC-BY-S.A. 3.0. 
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takimi jak: koordynacja pozyskiwania funduszy, metody współpracy z prasą czy 
pozyskiwanie nowych edytorów projektów.  

Po spotkaniu założone zostały zamknięte listy dyskusyjne z przeznaczeniem dla 
komitetów, aby mogły kontynuować prace. Stowarzyszenie uczestniczy w grupie 
zajmującej się współpracą z instytucjami kulturalnymi. 

Równolegle ze spotkaniem partnerów odbywało się też zebranie Rady Powierniczej oraz 
spotkanie/warsztaty osób pracujących nad oprogramowaniem MediaWiki, z którego 
korzysta Wikipedia i pozostałe projekty Wikimedia. Stowarzyszenie Wikimedia Polska 
reprezentowali: Tomasz Ganicz (Polimerek) i Agnieszka Kwiecień (Nova). Stowarzyszenie 
sfinansowało także pobyt Leszka Krupińskiego (Leafnode) na spotkaniu programistów.  

Przygotowania do Wikimanii 2010 

Przez pierwsze miesiące 2009 r. trwały przygotowania do złożenia oferty na organizację 
Wikimanii w 2010 r. w Gdańsku. Wikimania jest spotkaniem sympatyków projektów 
Wikimedia i ruchu wolnej treści z całego świata. Fundacja Wikimedia spośród trzech ofert 
(Gdańsk, Oxford, Amsterdam) wybrała tę przygotowaną przez polskich wikimedian. 
Chociaż Stowarzyszenie nie jest organizatorem Wikimanii 2010, wspierało robiących to 
wolontariuszy medialnie, w rozmowach z przedstawicielami Fundacji oraz technicznie. 
Strony WWW i listy dyskusyjne służące do koordynacji prac działają na serwerach 
Stowarzyszenia. 

Zarząd Stowarzyszenia dofinansował także udział jednego z organizatorów Wikimanii 2010 
w konferencji Wikimania 2009, która odbyła się 26-28 sierpnia 2009 w Buenos Aires. 

Wikimedia Usability Workshop 

Zarząd Stowarzyszenia dofinansował udział dwóch członków w międzynarodowym 
spotkaniu roboczym Multimedia Usability Workshop, który odbył się 6-8 listopada 2009 
w Paryżu. Przedstawiciele polskiego środowiska przedstawili uczestnikom sprawozdanie 
z organizacji i przebiegu Wikiekspedycji 2009.  

Konferencja Wikimedia Rosja 

Zarząd Stowarzyszenia dofinansował udział jednego z członków, Janusza Dorożyńskiego, 
w konferencji Wikimedia Rosja, która odbyła się w Petersburgu w dniach 25-26 
października 2009, na terenie państwowego uniwersytetu technologii informacyjnych, 

W trakcie obrad. Autor: Elke Wetzig, 
licencja: CC-BY-S.A. 2.5. 

Tablica robocza podczas spotkania partnerów. 
Autor: Elke Wetzig, licencja: CC-BY-S.A. 3.0. 
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mechaniki i optyki (ITMO). Była to trzecia ogólnokrajowa konferencja rosyjskiej Wikipedii 
i projektów Wikimedia.  

Prezentacja polskiej Wikipedii oraz stowarzyszenia wzbudziła znaczące zainteresowanie. 
Oprócz tego omawiano Wikimanię 2010, znaczenie wsparcia rosyjskich wikipedystów dla 
wyboru Gdańska jako miejsca zlotu. Sporo emocji wywołała kwestia polityki blokad oraz 
prac Komitetu Arbitrażowego w rosyjskiej Wikipedii. 

Ochrona własności intelektualnej 

Przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w spotkaniu europejskich stowarzyszeń 
Wikimedia w sprawie ochrony własności intelektualnej w Unii Europejskiej. Spotkanie 
odbyło się 18 lipca 2009. Zwróciło ono uwagę na to, że koncerny starają się o zaostrzenie 
i ujednolicenie prawa autorskiego w całej UE – możliwa jest sytuacja, że w przyszłości 
rozwiązania najbardziej restrykcyjne w poszczególnych krajach będą obowiązywały 
wszystkich członków UE. Podczas omawianego spotkania opowiedziano się za potrzebą 
lepszej koordynacji działań między poszczególnymi stowarzyszeniami Wikimedia oraz za 
wspólnym lobbingiem w Parlamencie Europejskim, w którym kwestią praw autorskich 
zajmuje się zaledwie 7 europosłów. 

Zlot pod Syrenką 

Zarząd Stowarzyszenia wspomógł organizację lokalnego zlotu w Warszawie, który odbył 
się 16 października 2009 w Herbaciarni Ganders Tea Room. W spotkaniu uczestniczył 
także Andrij Bondarenko, prezes Wikimedia Ukraina. Przedstawił on jak wygląda 
działalność ich stowarzyszenia, z jakimi problemami borykają się i opowiedział o zlotach 
społeczności ukraińskiej Wikipedii.  

Głównym tematem spotkania była stagnacja portalu i wikiprojektu Warszawa 
w polskojęzycznej Wikipedii oraz możliwe sposoby wyjścia z impasu. Haseł o tematyce 
warszawskiej przybywa ok. dwa dziennie, a łącznie z powiązanymi z Warszawą artykułami 
historycznymi i biograficznymi tworzonych jest ok. 10 dziennie. 

Podczas spotkania przypomniana została również możliwość sfinansowania przez 
Stowarzyszenie w ramach Wikikonkursu zakupu książek lub prenumeraty czasopism 
(takich jak m.in. Stolica czy Kurier Warszawski). 
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Działania edukacyjne i promocyjne 

Wikiwarsztaty w Łodzi  

20 lutego 2009 w godzinach 12:00-16.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29 w Łodzi odbyły się warsztaty 
edytowania Wikipedii. Warsztaty, służące także ogólnemu zapoznaniu się z projektami 
Wikimedia, skierowane były do środowiska nauczycielskiego z województwa łódzkiego. 
W warsztatach uczestniczyło ok. 20 nauczycieli. W ramach warsztatów odbył się wykład 
wprowadzający do projektów Wikimedia, prezentacja i wspólne napisanie od podstaw 
artykułu w Wikipedii pt. „Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi” oraz obszerna 
dyskusja na temat kontroli jakości w Wikipedii oraz wolnych licencji i innych kwestii 
prawnych związanych z projektami Wikimedia. 

Wikiwarsztaty we Wrocławiu 

7 marca 2009 w Zintegrowanym Centrum Studenckim Politechniki Wrocławskiej odbyły się 
warsztaty kierowane do studentów wrocławskich uczelni wyższych. Program obejmował 
zarówno wykłady ogólne o projektach Wikimedia, jak i warsztaty pozwalające przybyłym 
zapoznać się z metodą funkcjonowania projektów. Warsztaty obejmowały edytowanie 
Wikipedii i Wikisłownika. Uczestniczyło w nich kilkanaście osób. 

Wikiwarsztaty w Częstochowie 

30 marca 2009 r. na Politechnice Częstochowskiej w Instytucie Informatyki Teoretycznej 
i Stosowanej odbyły się kolejne warsztaty. Program wydarzenia obejmował szereg 
wykładów i zajęć praktycznych związanych z wolnym oprogramowaniem oraz projektami 
Wikimedia.  

Pierwszy wykład poprowadził Artur Jan Fijałkowski (WarX), który mówił ogólnie 
o kwestiach związanych z wolnym i otwartym oprogramowaniem, przybliżając ideologię 
tego ruchu oraz wskazując na powszechność używania rozwiązań open source. Następnie 
Adam Przybyła (Narrator) omówił zastosowania Linuksa w biznesie, opierając się na tezach 
zawartych w książce D. Tapscotta i A.D. Williamsa pt. "Wikinomia" oraz własnej praktyce. 
Kolejny wykład poprowadził współzałożyciel polskiej Wikipedii, Krzysztof P. Jasiutowicz 

Wikiwarsztaty Częstochowa. Zdjęcie: Przykuta, licencja: CC-BY-SA 
3.0 

Wikiwarsztaty Wrocław. 
Zdjęcie: Nova, licencja: CC-

BY-SA 3.0 
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(Kpjas), który opowiadał o tym, jak sam zaczął edytować Wikipedię. W trakcie wykładu 
Kpjasa pojawiła się lokalna telewizja TV Orion, która przeprowadziła z nim oraz 
Sebastianem Skolikiem (Przykuta), wiceprezesem Stowarzyszenia, wywiad.  

Druga część spotkania miała formę warsztatów, w których uczestniczyło kilkunastu 
studentów i uczniów. W ramach tych zajęć Ludmiła Pilecka zaprezentowała Wikisłownik. 
Uczestnicy mieli okazję wykonać swoje pierwsze edycje, dodając linki w artykułach czy 
zamieszczając ilustracje z Wikimedia Commons. Aleksandra Zieleźny-Skolik (Pleple2000) 
wykonywała dokumentację fotograficzną i video całego wydarzenia. 

Wikiwarsztaty w Małeczu 

Stowarzyszenie udzieliło wsparcia w organizacji wikiwarsztatów podczas 
III Ogólnopolskiego Zlotu Drużynowych ZHP w Małeczu. Celem warsztatów było 
zapoznanie uczestników zajęć z zasadami korzystania i edycji Wikipedii i innych projektów 
Fundacji Wikimedia. Omówione zostały także wolne licencje i ruch wolnej kultury. 

Wikiwarsztaty w Sulejówku 

W listopadzie 2009 r. w Sulejówku, w Centralnym Ośrodku Edukacji Nauczycieli, odbył się 
wykład i warsztaty dla bibliotekarzy na temat systemów katalogowania artykułów 
w Wikipedii. Warsztaty były częścią spotkania pt. „Współpraca bibliotek pedagogicznych 
w rzeczowym opracowaniu zbiorów w oparciu o Słownik Języka Haseł Przedmiotowych 
Biblioteki Narodowej i Tezaurus Pedagogiczny”. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób 
z różnych bibliotek, w tym Biblioteki Narodowej. Po wykładzie odbyły się 2 sesje 
warsztatowe, w trakcie których uczestnicy przeszli krok po kroku przez nowy samouczek 
opracowany w Wikipedii. Każdy z uczestników miał własne stanowisko komputerowe. 
Warsztaty spotkały się z dużym uznaniem i widać było, że uczestnicy są chętni by zgłębiać 
tajniki Wikipedii. 

Konferencja "Otwarte Zasoby Edukacyjne" 

Koalicja Otwartej Edukacji, której członkiem jest też Stowarzyszenie Wikimedia Polska, 
współorganizowała konferencję pt. Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce. Konferencja 
odbyła się 23 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP, pod patronatem Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronisława Komorowskiego. Celem konferencji było 
przybliżenie modelu otwartej edukacji oraz otwartych materiałów edukacyjnych 
stosowanych na wszystkich szczeblach nauczania.  

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały dotychczasowe osiągnięcia w zakresie 
budowania takich zasobów oraz przedstawione wyzwania i założenia polityki wspierającej 
otwartą edukację. W konferencji uczestniczyło 260 osób, w tym kilkunastu posłów 
(m.in. marszałek Sejmu Bronisław Komorowski) oraz przedstawiciele Ministerstwa Kultury 
i Ministerstwa Edukacji (m.in. minister Barbara Kudrycka). 

Dzień domeny publicznej 

30 grudnia 2009 r. odbyła się trzecia już w Polsce konferencja z okazji obchodzonego 
1 stycznia Dnia Domeny Publicznej. Organizatorem konferencji była Koalicja Otwartej 
Edukacji, W Polsce, w dniu 1 stycznia każdego roku do domeny publicznej przechodzą 
utwory, których twórcy zmarli przed siedemdziesięciu laty. Stowarzyszenie brało udział 
w opracowaniu listy autorów, których dzieła znalazły się w domenie publicznej 1 stycznia 
2010.  

W ramach konferencji, która odbyła się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, 
przedstawione zostały ogólnie zagadnienia dotyczące wolnej twórczości i domeny 
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publicznej, także w odniesieniu do dokumentów wytwarzanych przez sektor państwowy lub 
z wykorzystaniem dotacji ze strony państwa.  

Wykłady i prezentacje 

Członkowie Stowarzyszenia wygłosili kilkanaście wykładów na konferencjach i zlotach 
także innych organizacji, m.in.: 

• Wykład „Kalkulator domeny publicznej w praktyce Wikipedii” na konferencji Dzień 
Domeny Publicznej, Biblioteka Narodowa, Warszawa, 30 grudnia 2009. 

• Wykład „Projekty Wikimedia i ich potencjał edukacyjny” w ramach seminarium 
„Otwarte zasoby edukacyjne”, Forum Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych, 
Warmińsko – Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie, 18 listopada 2009. 

• Wykład „Wikiexpedition” na Multimedia Usability Project Meeting, Francja, Paryż, 
5-8 listopada 2009.  

• Wykład i warsztaty na temat systemów katalogowania artykułów w Wikipedii, 
Centralny Ośrodek Edukacji Nauczycieli, Sulejówek, 5 listopada 2009 

• Wykład „O Wikipedii i Stowarzyszeniu Wikimedia Polska” na Wiki-konferencji, 
Petersburg, 24-25 października 2009. 

• Wykład „Przedsięwzięcia Wikimedia a Otwarte Zasoby Edukacyjne. Podobieństwa 
i różnice” na seminarium "Otwarte Zasoby Edukacyjne" w Bibliotece Pedagogicznej 
w Toruniu, 7 października 2009. 

• Wykład „Przywódca jako węzeł sieci komunikacyjnej w projektach zadaniowych 
Wikipedii podczas konferencji naukowej "Problemy Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
w Dobie Globalizacji", Wydział zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 
Częstochowa, 19 czerwca 2009. 

• Wykład „Wikipedia jako scena walki politycznej. Strategie politycznych ataków 
oraz obrony przed upolitycznieniem projektu” podczas konferencji naukowej 
"Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki", Katedra Socjologii 
Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn, 21 maja 2009. 

• Wykład „Otwarty dostęp do treści publicznych i problemy z tym związane” 
w trakcie konferencji „Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce”, Sala Kolumnowa 
Sejmu, Warszawa, 23 kwietnia 2009.  

• Prezentacja „Wikimedia Polska” w trakcie spotkania Chapters meeting 2009 
w Berlinie, 3 kwietnia 2009. 

• Wykład „Ruch Wikimedia - projekty i społeczność”, w czasie Wikiwarsztatów we 
Wrocławiu, 7 marca 2009. 

• Wykład „Wikipedia od środka”, w czasie Wikiwarsztatów we Wrocławiu, 7 marca 
2009. 

• Wykład „Krótko o Wikinews”, Wikiwarsztaty Wrocław, 7 marca 2009. 

• Wykład „Wikisłownik (więcej niż słownik)”, Wikiwarsztaty Wrocław, 7 marca 2009. 

• Wykłady „Wikipedia i inne projekty Wikimedia” oraz „Wolne Licencje” w czasie 
Wikiwarsztatów w Łodzi, 20 luty 2009. 

• Wykład „Burza w Sieci, czyli jak z sukcesem wykorzystać kreatywność społeczności 
internetowych”, VI konferencja - Branding 2009, Warszawa, 3-4 lutego 2009. 

• Wykład „Wikipedia i inne projekty Wikimedia”, Boatcamp, Łódź, 29 stycznia 2009. 
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Kontakty z mediami 

Działania rzecznika, biura prasowego, Zarządu i członków Stowarzyszenia objęły m.in.: 

1. Wydarzenia medialne:  

o Informacje o 8. urodzinach Wikipedii jak i samej encyklopedii oraz 
o projektach siostrzanych kilkakrotnie pojawiły się w prasie internetowej 
i audycjach radiowych. 

o Wikiekspedycja na Podlasiu i inne działania Stowarzyszenia zostały 
odnotowane m.in. przez media internetowe oraz telewizję. Było to 
wynikiem aktywnego rozsyłania informacji do mediów. W efekcie ukazało 
się kilkadziesiąt artykułów. 

2. Wywiady:  

o Wywiadów w Warszawie udzielał rzecznik prasowy Stowarzyszenia. Były to 
również konsultacje z autorami artykułów o Wikipedii i wolnych 
społecznościach w Polsce.  

o Członkowie władz Stowarzyszenia udzielili kilkudziesięciu wywiadów 
prasowych i radiowo-telewizyjnych, których efektem były audycje 
telewizyjne, radiowe i artykuły prasowe na temat projektów Wikimedia 
oraz wiele wiadomości w mediach internetowych. Do najbardziej 
znaczących z nich można zaliczyć:  

� 12 maja w radiu TOK FM Tomasz "Polimerek" Ganicz, Sebastian 
"Przykuta" Skolik i Paweł "sp5hue" Zienowicz" przez prawie 
godzinę rozmawiali na temat Wikipedii i Wikimediów z Cezarym 
Łasiczką, prowadzącym program "W sieci sieci". Całość dostępna 
jest do odsłuchania na stronie radia. 

� 2009-12-13 gazeta.pl - "Polskojęzyczny Wikisłownik teraz bez 
wandalizmów". 

� 2009-09-17 Blogoskop Radia Wrocław - Dokąd zmierza Wikipedia? 
- wywiad z Piotrem Czerniawskim m.in. na temat jakości 
i wiarygodności Wikipedii oraz o Wikimanii 2010. 

� 2009-07-22 w telewizji internetowej lookr.tv w wywiadzie 
"Wikipedyści podbijają Podlasie" Sebastian Skolik, Radosław 
Drożdżewski i Paweł Zienowicz opowiedzieli m.in. o Wikiekspedycji 
i samej Wikipedii. 

� 2009-03-26 "Gazeta prawna", Nr 60 (2436) - dodatek do gazety 
prawnej "Moja firma", s. B8. Wywiad Adama Makosza 
z Sebastianem Skolikiem "Każdy internauta może przygotowywać 
i aktualizować hasła w Wikipedii". 

� 2009-02-16 Biuletyn EBIB - Pochwała amatora. Rozwój polskiej 
Wikipedii w latach 2004-2008 na tle profesjonalnej encyklopedii 
PWN (Stanisław Żurek, Sebastian Skolik); Mechanizmy kontroli 
jakości Wikipedii – czyli jak pół-anarchiczna społeczność może 
skutecznie zastąpić radę redakcyjną (Tomasz Ganicz); O projekcie 
szkolnym w polskiej Wikipedii. Czy Wikipedia – internetowa 
encyklopedia, którą każdy może edytować, może być przydatna 
w szkolnym nauczaniu? (Patryk Michalski). 

� 2009-01-29 "Meritum Mazowiecki kwartalnik edukacyjny", nr 4(11) 
2008 (wydany 29.0.2009), Tomasz Ganicz, "Wikipedia jako 
narzędzie edukacji? Możliwości i zagrożenia.", str 6-9. 

� 2009-08-29 http://technologie.gazeta.pl/ - "Kampania wrześniowa 
w polskiej Wikipedii". 
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� 2009-07-04 http://di.com.pl - "Wikipedyści ruszają na Podlasie". 

� 2009-04-10 http://osnews.pl - "Konferencja Wikimedia Polska pod 
Warszawą i ze Stallmanem". 

3. Tomasz Ganicz dyżurował przy telefonie Biura Prasowego. Dzwonili dziennikarze 
piszący artykuły o projektach Wikimedia, a także osoby zainteresowane 
wykorzystaniem materiałów gromadzonych w tych projektach. 

4. Działali przedstawiciele regionalni, którzy służyli informacją dla swoich 
województw, spotykali się z lokalnymi mediami oraz informowali rzecznika 
prasowego o wydarzeniach odbywających się w danych województwach, 
a związanych z Wikipedią. Regionalni przedstawiciele działają w: Bydgoszczy, 
Częstochowie, Łodzi, Opolu, Trójmieście, Wrocławiu. 

Materiały promocyjne 

1. Wydrukowano kilkaset ulotek "Ściągawka Wikipedysty", które rozdano 
na Konferencji Wikimedia Polska 2009 i prowadzonych warsztatach. 

2. Opracowano i wydrukowano po kilkadziesiąt plakatów informacyjnych na potrzeby: 
konkursu Wrocławski Wikipstryk, Wikiwarsztatów Wrocław, Wikiwarsztatów 
Częstochowa, Konferencji Wikimedia Polska 2009. 

3. Przygotowano projekt i wydrukowano ogólną broszurę informacyjną o projektach 
Wikimedia (120 egzemplarzy), o Stowarzyszeniu (120 egzemplarzy) oraz program 
konferencji Wikimedia Polska (120 sztuk), które rozdano 
jej uczestnikom. 

4. Wydawany był Biuletyn Stowarzyszenia Wikimedia 
Polska. W 2009 r. ukazało się 10 numerów w wersji 
elektronicznej (wszystkie numery dostępne są na stronie 
http://pl.wikimedia.org/wiki/Biuletyn, część także w 
formacie PDF do samodzielnego wydruku), numer 
3/2009 (5) wydano drukiem w nakładzie 20 
egzemplarzy. 
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5. Opracowano projekty i przygotowano koszulki promujące projekty Wikimedia: 
Wikipedię, Wikisłownik, Wikimedia Commons, oraz Stowarzyszenie. Uczestnicy 
Konferencji Wikimedia Polska 2009 otrzymali część koszulek, pozostałe 
wykorzystywane były jako materiały promocyjne podczas warsztatów i spotkań.  

6. Przygotowano kubki i smycze z logo Wikimedia Commons, jako nagrody 
w konkursie fotograficznym Wikipstryk. 

 

Współpraca z innymi organizacjami i wspieranie idei wolnej twórczości 

Stowarzyszenie Wikimedia Polska współpracuje z następującymi organizacjami 
i instytucjami, które posiadają wspólne ze Stowarzyszeniem cele: 

• Creative Commons Polska (http://creativecommons.pl/). 

• Fundacja Nowoczesna Polska (http://nowoczesnapolska.org.pl/) – z którą wspólnie 
Stowarzyszenie wystąpiło o grant europejski na wsparcie projektu o nazwie „Wolne 
Podręczniki” (http://wolnepodreczniki.pl/), którego celem jest stworzenie 
za pomocą oprogramowania MediaWiki zestawu podręczników do szkół, które 
byłyby dostępne na wolnej licencji. 

• Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów, skupiająca kilkadziesiąt instytucji i firm, 
których celem jest promocja i lobowanie na rzecz upowszechnienia otwartych 
standardów dokumentów elektronicznych w Polsce. 
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• Współpraca z organizacjami zrzeszonymi razem ze Stowarzyszeniem w Koalicji 
Otwartej Edukacji. Obok Fundacji Nowoczesna Polska i ICM UW (w imieniu 
Creative Commons Polska) są to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Nowe Media. Wspólnie z koalicjantami 
Stowarzyszenie zorganizowało w 2009 r. dwie konferencje. 

• Współpraca z organizacją studencką AASOC podczas organizacji Wikiwarsztatów 
we Wrocławiu.  

• Współpraca z Częstochowską grupą użytkowników Linuksa podczas organizacji 
Wikiwarsztatów w Częstochowie.  

• Współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w zakresie organizacji konkursu 
dla harcerzy, na najlepsze hasło o hufcu w Wikipedii. 

Działania służące rozpowszechnianiu treści projektów  

• Stowarzyszenie udzieliło wielu porad podmiotom zainteresowanym 
wykorzystaniem treści i materiałów multimedialnych z Wikipedii i Wikimedia 
Commons.  


