
Porozumienie o współpracy 

 

Dnia [DATA] w [MIASTO], 

pomiędzy 

 

1) Muzeum [NAZWA MUZEUM, ADRES], 

reprezentowanym przez [NAZWISKO DYREKTORA, WICEDYREKTORA LUB OSOBY 

ODPOWIEDZIALNEJ],  

 

oraz 

 

2) Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, dalej jako SWPL, 

ul. Tuwima 95, lok. 15, 90-031 Łódź, KRS: 0000244732, 

które reprezentuje prezes Michał Buczyński, 

 

dalej łącznie zwanymi Stronami, w zamiarze osiągnięcia wspólnego celu:  

 

rozwoju i poszerzania wysokiej jakości polskich, otwartych zasobów edukacyjnych rozumianych 

jako materiały, które są udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący  

ich odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu, wolność poznawania dzieła  

oraz stosowania zawartych w nim informacji, wolność redystrybucji i wolność dystrybucji utworów 

zależnych, 

 

poprzez: 

 

umieszczenie plików komputerowych zawierających zeskanowany obraz zasobów z kolekcji 

[NAZWA MUZEUM] (dalej - skanów) z domeny publicznej lub dostępnych na licencjach CC BY 

oraz CC BY-SA, lub zdjęć obiektów z kolekcji [MUZEUM] na licencjach CC BY oraz CC BY-SA 

w projektach Wikimedia, w szczególności Wikimedia Commons, i następnie szerokiego ich 

wykorzystania w Wikipedii, Wikiźródłach, w dalszej perspektywie również w otwartych 

podręcznikach i innych otwartych materiałach edukacyjnych, 

 

zawarte zostało porozumienie o współpracy następującej treści. 

 

 



§1. PRIORYTETY WSPÓŁPRACY 

 

Priorytetami wzajemnej współpracy są: 

 

1) otwarta publikacja i rozpowszechnianie wybranych materiałów wizualnych, audiowizualnych 

czy tekstów, które mogą służyć ilustracji treści Wikipedii i innych projektów Wikimedia, 

a w dalszej perspektywie w otwartych podręcznikach i innych otwartych materiałach 

edukacyjnych, 

2) wysoka jakość techniczna i merytoryczna udostępnianych zasobów [MUZEUM], 

w szczególności wysoka jakość poprawności i obszerności opisów tych zasobów, 

3) wzajemne poszanowanie praw autorskich i pokrewnych, w szczególności prawa do uznania 

autorstwa oraz źródła zasobów i ich opisów, 

4) udostępnienie zasobów [MUZEUM] w projektach Wikimedia zgodnie z polityką Wikimedia 

Foundation dotyczącej utworów z domeny publicznej oraz utworów objętych licencjami 

CC BY i CC BY-SA.  

 

§2. ZASADY WSPÓŁPRACY 

 

1. SWPL udzieli pomocy technicznej i organizacyjnej osobom wyznaczonym przez [MUZEUM] 

do realizacji wspólnych celów dla Stron projektu,  

w szczególności udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy przy ładowaniu plików, wyjaśnianiu 

kwestii prawnoautorskich i licencji, skanowaniu zasobów archiwalnych, organizacji wspólnych 

wydarzeń.  

2. [MUZEUM] udzieli zgodę na wykorzystanie w projektach Wikimedia wybranych zasobów o 

wysokiej wartości edukacyjnej spośród udostępnionych plików oraz udzieli wsparcia 

merytorycznego we wspólnie organizowanych przedsięwzięciach. 

 

§3. CHARAKTER PRAWNY WSPÓŁPRACY 

 

1. [MUZEUM] nie daje rękojmi dotyczących poprawności opisów materiałów udostępnionych w 

ramach projektów, których dotyczy niniejsze Porozumienie. 

2. Niniejsze Porozumienie nie czyni żadnej ze Stron zobowiązaną ani odpowiedzialną. 

 

 

 

 



§4. OSOBY WYZNACZONE 

 

1. [MUZEUM] upoważnia [NAZWISKO OSOBY, E-MAIL, NUMER TELEFONU] do 

wykonywania i koordynacji przewidzianych w Porozumieniu działań [MUZEUM]. 

[MUZEUM] może w każdej chwili upoważnić też inną osobę. 

2. Stowarzyszenie Wikimedia Polska upoważnia [NAZWISKO, E-MAIL, NUMER TELEFONU] 

do wykonywania i koordynacji przewidzianych w Porozumieniu działań SWPL. SWPL może 

w każdej chwili upoważnić też inną osobę. 

 

§5. ODESŁANIE 

 

Szczegółowe zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie niniejszego 

Porozumienia mogą zostaną uregulowane w odrębnych umowach pomiędzy Stronami. 

 

§6. CZAS WSPÓŁPRACY 

 

Porozumienie zawarte jest na czas nieograniczony. Każda ze Stron może rozwiązać Porozumienie w 

formie pisemnej. 

 

 

 

 

 

Michał Buczyński  

Prezes Stowarzyszenia Wikimedia Polska 

 

NAZWISKO I PODPIS – DYREKCJA 

MUZEUM 

 

 

 


