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• Паралельною сферою діяльності дописувачів польської 
вікіпедії є діяльність у Товаристві Вікімедіа Польща.

• Рішення про створення прийнято у 2005 р.
• Державна реєстрація — у листопаді того ж року.
• У 2006 р. товариство отримало статус організації суспільної 

користі (pro-bono або tax deductible) — платники податків 
можуть переказувати до 1% свого податку на прибуток.

• Чисельність – 124 особи
• Джерела фінансування:

• членські внески (мін. розмір — 1 злотий, тобто 6,7 UAH)
• пожертви
перерахування 1% податку на прибуток від платників 

податків (самі вирішують, куди перераховувати) —
2007 р. — 5 тис. зл., 2008 р. — 136 тис. зл. 
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Основні факти:

• 124 члени (кількість відносно стабільна вже протягом кількох років)
• Організація суспільної користі
• Може отримувати 1% податку на прибуток від індивідуальних платників 

податків (після вписання ними цього у річній декларації)
• Фінансування майже виключно за рахунок 1-го %, спершу щороку росло, 

проте останнім часом ситуація змінилася:
• за 2007 р. 15 тис. зл., в т.ч. з 1% - 5 тис. зл.
• за 2008 р. 176 тис. зл., в т.ч. з 1% - 136 тис. зл.
• за 2011 р. 341 тис. зл., в т.ч. з 1% - 315 тис. зл.
• за 2014 р. 673 тис. зл., в т.ч. з 1% - 665 тис. зл.
• за 2015 р. 425 тис. зл., в т.ч. з 1% - 370 тис. зл.

• Проекти, профінансовані Товариством у 2014 р.:
• Вікігранти — фінансування заявлених заходів
• Вікіекспедиції — традиційна та залізнична
• Wiki Loves Monuments
• Співпраця із Сенатом, держархівами
• Конференції з повною оплатою проживання та харчування
• Участь у зарубіжних конференціях
• стипендії для учасників з інших вікіпедій
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Основні факти

• реєстрація у 2005 р. 
• Діє на основі закону про громадські організації (закон має свої витоки у 

міжвоєнному періоді)
• Має статус організації суспільної користі
• Завдяки вищезгаданому статусові може отримувати 1% податку на доходи 

фізичних осіб, якщо вони впишуть це у річній декларації
• На сьогодні — 124 члени організації
• Кількість осіб, що активно діють в різних органах і проектах Вікімедіа: 43, 

з яких 31 — члени Товариства; серед цих осіб 40 зараховано до 
волонтерів у юридичному сенсі цього слова; із 12 з них підписано 
волонтерські умови

• Товариство має офіс у Лодзі (20 м2), 2 постійні співробітники (1 і 1/3 
ставки) та підписано загалом 19 цивільно-правових умов (координатор 
ВЛЗ, журі ВЛЗ, координатор БОГЕМА, керівник прес-служби, речник).

• Товариство має сервер на OVH
• У 2015 Товариство оплачувало 18 інтернет-доменів
• У 2015 р. Правління провело 47 засідань; у т.ч. 2 наживо.
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Фрагмент статуту

Розділ II: Цілі та способи діяльності

Ст. 8. Цілями Товариства є:

• Вирівнювання можливостей доступу до загальних та спеціальних знань у 

галузях науки, культури, освіти та мистецтва.

• Популяризація та організація волонтерства та благодійної діяльності.

Ст. 9. Товариство реалізує свої цілі через:

• Підтримку створення та розвитку проектів, базованих на вікі-технології, тобто 

таких, що дозволяють редагувати вміст усім користувачам, що мають на це 

право.

• Підтримка публікування та поширення через Інтернет вмісту вищеназваних 

проектів на умовах вільних ліцензій, як, до прикладу, GNU Free 

Documentation License, виданої Free Software Foundation.

• Зовнішня популяризація інтернет-проектів Вікіпедія, Вікісловник, Вікіцитати, 

Вікіновини, Вікіджерела, Вікіпідручник та інших, утворених Wikimedia 

Foundation, Inc., (далі - “Проекти Вікімедіа), як польською мовою, так і 

кожною іншою мовою етнічних чи національних груп, що традиційно 

проживають на теренах Польщі.

• Підтримка організації Wikimedia Foundation, Inc., у межах реалізації 

статутних цілей Товариства.
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2015 рік – доходи, злоті (PLN)

Приблизний курс: 1 PLN = 6,7 UAH

Джерело Сума Відсоток Заплановано
Відсоток від 

запланованого

Організація суспільної 
користі

369 580,86 87,00% 350 000 105,6 %

Інші пожертви 18 577,45 4,40% 17 500 106,20%

Членські внески 3 514,69 0,80% 2500 140,60%

Гранти WMF та ін. 33 174,55 7,80% 30 000 110,58%

Разом 424 847,15 100,00% 400 000 106,20%

Залишок із 2014 320 361,72

Сумарно 745 208,87
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2015 рік – видатки, злоті (PLN)

Приблизний курс: 1 PLN = 6,7 UAH

На що Скільки Відсоток Заплановано
Відсоток від 

запланованого

Збагачення 
контенту

91 044,93 17,89% 200 000 45,52%

Для волонтерів 181 811,72 35,73% 230 000 79,05%

Промоція 90 966,23 17,88% 140 000 64,98%

Операційні 
витрати

131 723,67 25,89% 110 000 119,75%

Інше 13 320,43 2,62% - -

Разом 508 866,99 100,00 % 680 000 74,83%
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Проекти зі збагачення контенту

• Вікігранти — заплановано 25.000, видано — 9.680 PLN

• Конкурс Вікі любить природу — заплановано 30.000, видано 18.052

• Конкурс CEE Spring 2015 - заплановано 12.000, видано 6.507

• Конкурс “Тематичний тиждень” — заплановано 6.000, використано в 

2015 — 3.576

• Конкурс „Батута 2015” — заплановано 800, використано — 542

• Вікімандрівка 2015 — заплановано 28.070, використано — 28.000 

• Традиційна вікіекспедиція — заплановано 4.500, використано 3.146

• Залізнична вікіекспедиція — заплановано10.000, використано 9.516

• Акторські інтерпретації Бачинського — заплановано 3.600, 

використано 3.600 PLN

• Марсоходи 2015 — заплановано 650 PLN

• Вікі любить Вільду
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Проекти співпраці GLAM (укр. БоГеМа)
• Розпочались кілька нових проектів співпраці з зовнішніми організаціями (на підставі 

угод з Товариством) та продовжувалися попередні — у 2015 р. до Вікісховища 

завантажено понад 11000 об’єктів, що походять з проектів співпраці в рамках GLAM.

• 'Обрядовий рік з Вікіпедією' був вдалим проектом із систематичної співпраці з 

Державним етнографічним музеєм у Варшаві, результатом якого стали понад 30 нових 

та покращених вікі-статей, біля 1000 об’єктів (фото, відео, аудіо) на Вікісховищі, що 

ілюструють різні статті, видання книги та продовження співпраці у 2016 році.

• Започатковано продуктивну співпрацю із Національним музеєм у Варшаві. Завдяки 

пілотному проектові “Вікі-резидент” розпочалось систематичне завантаження колекції 

НМВ до Сховища, активно діє вікіпроект, присвячений творцям та мистецтву та 

відбувається регулярна співпраця з НМВ, яка триває і в 2016 р.

• Отримано дозволи (ліцензія BY-SA)та завантажено 7800 файлів з Архіву Юзефа 

Буршти до Вікісховища.

• Волонтери (Сенат Польщі) та працівники GLAM (Гол. архів старих актів, Держ. архіви у 

Познані та Лодзі) продовжували (чи почали) завантаження найцікавіших файлів з 

колекцій своїх закладів до Вікісховища (сотні об’єктів); кілька нових організацій  

(Мистецький музей у Лодзі, Європейський центр Солідарності) почали партнерську 

співпрацю із завантажень десятків файлів.

• Діяльність GLAM-WIKI зацікавила багато закладів культури, що вилилось у нові 

проекти в 2016 році.
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Проекти, що продовжуються

• Співпраця з Національною галереєю мистецтва “Захента”

• Співпраця з Канцелярією Сенату Польщі

• Співпраця з Державним архівом у Познані

• Співпраця з Головним архівом старих актів

Проекти, що почалися у 2015 р

• Обрядовий рік з Вікіпедією - 4700 PLN

• Вікі-резидент у Національному музеї у Варшаві - 2400 PLN

• Цифровий архів ім. Юзефа Буршти

• Конкурс "Зітри пил із документу" — Державний архів у Познані

Інша співпраця

• Державний архів у Лодзі

• Музей мистецтва в Лодзі

• Малопольський інститут культури

• Європейський центр Солідарності

• Волонтером Товариства складено індивідуальний грантовий проект до 

Фонду Вікімедіа щодо програми для завантаження файлів Pattypan – проект 

затверджено та  реалізовано в 2016 році.
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Діяльність для волонтерів

• Конференція Вікімедіа Польща - плановано 70 000, видано - 64 646,24 PLN

• Стипендія на Вікіманію - плановано 70000, видано 57819,16 PLN (стипендія) 

+ плановано 14000, видано 12923,04 (представники)

• Локальні вікізустрічі

• CEE Meeting 2015 - плановано 14 000 PLN, видано - 12 338,34 PLN

• Виїзди на інші міжнародні зустрічі, організовані спільнотою вікімедійців
• Марта Морачевська взяла участь в "Inaugural GLAMwiki Coordinators Meeting", 7-8 

березня, Париж, де виступила з доповіддю "GLAM cooperation in Poland".

• Марта Морачевська взяла участь в "GLAM-Wiki conference" у Гаазі, 10-12 квітня, 

де виступила з доповіддю "Rok Obrzędowy z Wikipedią".

• Наталя Шафран-Козаковська, Кшиштоф Махоцький, Марек Стельмасік та Томаш 

Ґаніч взяли участь у Wikimedia Conference в Берліні, 15-17 травня 2015.

• Януш Дорожинський взяв участь у "Bashkir Wikipedia Conference" в Уфі (РФ), 24-

26 квітня, де виступив із доповіддю про шльонську, вілямовіцьку та кашубську 

Вікіпедії.

• Януш Дорожинський взяв участь у конференції "Wikimedia RU 2015", 4-5 жовтня, 

де виступив із доповіддю про польську Вікіпедію та Товариство.
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Промоційно-іміджева діяльність

• Віківишколи — витрати розкладені по різних проектах

• Виставка “Зображення року/ВЛЗ” - сумарний бюджет 10 000 PLN - видано 

518 PLN

• ProWikimedia - плановано 8000, використано 1519 PLN

• Прес-служба та речник - 50 000 PLN (разом із з/п)

• Сувеніри та брошури - видано 9200 PLN

• У 2015 Товариство замовило виконання таких брошур та сувенірів: 

• Загальна брошура Товариства — запроектована та видана у 5000 екз.

• 300 футболок із лого Вікіпедії (різні розміри та кольори)

• 1000 шнурків на бейджі з лого Вікіпеді

• 2000 закладок із заохоченням редагувати Вікі

• 1000 ручок із лого Вікіпеді

• бл. 200 значків з різними логотипами вікі-проектів, виготовлялися в офісі 

Товариства за потребою

• Промо-брошури GLAM та окремих проектів польською та англійською 

мовами, виготовлялися малим тиражем в офісі Товариства за потребою 

(сумарно бл. 200 екземплярів)



ТОВАРИСТВО ВІКІМЕДІА ПОЛЬЩА

Виїзди на невікімедійні конференції з виступами, що популяризують 

проекти Вікімедіа

• Участь в панельній дискусії "Хто керує Вікіпедією" в сесії "Спільний 

цифровий ринок"[6], 30.09.2015, Варшава (Polimerek).

• Доповідь на 5 форумі інформатики в закладах культури "Роль Вікіпедії в 

поповненні контенту цифрових архівів у сфері культури"[7],  26.02.2015, 

Варшава (Polimerek).

Інша діяльність

• Коаліція відкритої освіти

• День суспільного надбання 

• The Free Knowledge Advocacy Group EU

https://mac.gov.pl/aktualnosci/juz-30-wrzesnia-po-raz-kolejny-sprawdz-kto-rzadzi-internetem-internet-dzisiaj-i-jutro
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/fik/index.php
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ВІКІКОНФЕРЕНЦІЯ В ЛЮБЛІНІ, 2016

Теми виступів:
• Вікіпедист-резидент: погляд “від кухні” - Gytha 
• Вікі-ГЛАМ — зроби сам! - Marta Malina Moraczewska
• Краудфандинг для проектів Вікімедіа - Elfhelm 
• П'ятирічка 2017—2021 - Maikking i Tar Lócesilion
• Занепалий проект «Ілюстрування французьких сіл» — що далі? -

Oliwiagryglewska, Regan1973
• Платне редагування Вікі — принципи - Borys Kozielski 
• Чи і чому (не)любимо ОД? - Phinek, Pawel Niemczuk
• 100wikidays - Masti
• Автоматична оцінка якості вікі-статей – Lewoniewski
• Редагуй як PMG. Вступ - PMG
• Не дорослішай — це пастка! Або про те, чому варто зберегти вічну вікі-

недозрілість - Magalia
• CEE Spring — Magalia, Visem, Словолюб, Volodymyr D-k
• Відпатрульовані версії — чи буде краще? - PMG



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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