
UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTI nr 42/X/08
z dnia 15 listopada 2008 roku

w sprawie powołania Sekcji Wspierania Polskiej Wikipedii

W posiedzeniu ZG PTI w dniu 15 listopada 2008 roku udział wzięli:  Prezes Marek Hołyński, Wiceprezes 
Wojciech Kiedrowski, Wiceprezes Wiesław Paluszyński, Wiceprezes Marek Ujejski, Małgorzata Kalinowska-
Iszkowska,  Beata  Chodacka,  Anna  Beata  Kwiatkowska,  Jarosław  Deminet,  Janusz  Dorożyński,  Marcin 
Paprzycki, Janusz Trawka, Radosław Bursztynowski. 

Prezes  PTI  Marek  Hołyński  stwierdził,  że  posiedzenie  posiada  kworum i  jest  zdolne  do  podejmowania 
uchwał.

1. Zarząd Główny PTI powołuje Sekcję Wspierania Polskiej Wikipedii.

2. Zarząd  Główny  PTI  zatwierdza  regulamin  Sekcji  Wspierania  Polskiej  Wikipedii,  którego  treść 
zamieszona jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zarząd Główny zobowiązuje koordynatora sekcji do jej ukonstytuowania się Sekcji w terminie trzech 
miesięcy od daty zatwierdzenia regulaminu.

Za zgodność:

Załącznik: Regulamin Sekcji Wspierania Polskiej Wikipedii.
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Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Głównego PTI nr 42/X/08
Regulamin Sekcji Wspierania Polskiej Wikipedii.

Regulamin 
Sekcji Wspierania Polskiej Wikipedii

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Sekcja prowadzi działalność w oparciu o statut Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz niniejszy 
regulamin.

§ 2

1. Sekcja nosi nazwę “Sekcja wspierania polskiej wikipedii” (w dalszej części regulaminu „sekcja”). Może 
być używana nazwa skrócona „Sekcja plwiki”.

§ 3

1. Sekcja  może  współpracować  z  krajowymi  lub  zagranicznymi  organizacjami  o podobnym  profilu 
działania, w zakresie uzgodnionym z Zarządem Głównym PTI.

Cele i środki działania.

§ 4

1. Celami działania Sekcji są:

a. realizowanie uchwały IX zjazdu delegatów PTI o wspieraniu polskiej Wikipedii,

b. budowanie i doskonalenie zawartości polskiej Wikipedii w obszarze informatyki,

c. wpływanie na polskie słownictwo informatyczną przez planowe współdziałanie w tworzeniu zasobu 
polskiej terminologii,

d. wspieranie ruchu uwolnionej, bezpłatnie dostępnej dla społeczeństwa wiedzy,

e. prowadzenie wymiany doświadczeń i informacji sprzyjających szeroko pojętej popularyzacji idei wiki,

f. wspieranie kształcenia internautów – potencjalnych autorów polskiej wikipedii.

§ 5

1. Powyższe cele Sekcja realizuje przez:

a. skupienie  doświadczonych  wikipedian,  członków  PTI,  oraz  osób  zaproszonych  przez 
przewodniczącego sekcji i zainteresowanych ww. celami, 

b. pozyskiwanie członków poprzez dostępne kanały, jak np. biuletyn PTI, listy dyskusyjne, fora PTI, 
strony PTI, oddziały, itd.,

c. organizowanie szkoleń wprowadzających i propagujących redagowanie Wikipedii,

d. współpraca i wspieranie w realizacji  ww. celów (też w ujęciu ogólnym, nie tylko informatycznym) 
innych towarzystw naukowych i zawodowych,

e. wspieranie studenckich i akademickich przedsięwzięć dotyczących polskiej Wikipedii,

f. finansowanie  gratyfikacji  rzeczowych  w  postaci  wydawnictw,  dofinansowania  udziałów  w 
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konferencjach, itd. na podstawie rekomendacji sekcji,

g. współpraca  w  tworzeniu  zasobu  polskiej  terminologii  informatycznej,  będącego  kontynuacją 
inicjatywy  Porozumienia  Organizacji  Informatyczno-Telekomunika-cyjnych  zapoczątkowanej  jako 
zalążek  dostępny  w  sieci  na  serwerze  Wiki  ISOC  ISOC  Polska 
(http://www.isoc.org.pl/wiki/index.php/SlownikPTI/Slowniczek),

h. inne formy wspierania i udziału w ruchu uwolnionej wiedzy w postaci Wikipedii,

i. promowanie technologii i rozwiązań związanych z Wikipedią,

j. organizowanie  konferencji  tematycznych  dotyczących  Wikipedii  i  obejmowanie  patronatem 
konferencji o takiej tematyce,

k. organizowanie odczytów, szkoleń, stażów z zakresu redagowania Wikipedii,

l. opracowywanie opinii i stanowisk w zakresie Wikipedii zgodnie z zasadami obowiązującymi z PTI.

m. stworzenie i  utrzymywanie platformy informatycznej,  przeznaczonej dla członków sekcji,  służącej 
prezentacji wiedzy oraz ułatwiającej wymianę doświadczeń z zakresu funkcjonowania Wikipedii,

n. zachęcanie członków sekcji do promocji usług Izby Rzeczoznawców PTI w zakresie opracowywania 
ekspertyz, opinii i stanowisk dotyczących Wikipedii, a zwłaszcza polskiej Wikipedii.

§ 6

1. Sekcja  bierze  aktywny  udział  w  innych  działaniach  Towarzystwa  zmierzających  do  osiągania 
statutowych celów PTI.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 7

1. Członkami Sekcji mogą być:

a. osoby  fizyczne  -  członkowie  PTI  i  inne  osoby  zainteresowane  zakresem  działalności  sekcji 
zaproszone przez przewodniczącego sekcji,

b. osoby prawne: 

i. członkowie wspierający PTI,

ii. instytucje zainteresowane zagadnieniami związanymi z Wikipedią.

2. Przyjęcie na członka sekcji odbywa się:

a. w przypadku członka PTI - po zgłoszeniu zainteresowania pracami w sekcji  i zarejestrowaniu na 
witrynie internetowej sekcji,

b. w przypadku osoby spoza PTI – po uzyskaniu zaproszenia do prac sekcji przez przewodniczącego 
na własny wniosek tej osoby lub wniosek polecający od innego członka sekcji. 

Organizacja pracy i władze Sekcji KM.

§ 8

1. Pracą sekcji kieruje jej zarząd, w skład którego wchodzą:

a. przewodniczący,

b. zastępca przewodniczącego,

c. sekretarz,
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d. członkowie zarządu.

2. Liczebność zarządu nie może być mniejsza niż dwie osoby.

§ 9

1. Kadencja  zarządu  trwa  trzy  lata.  W przypadku  zrezygnowania  osoby  ze  składu  zarządu  w  trakcie 
kadencji,  zarząd  może  zorganizować  wybór  uzupełniający,  przeprowadzany  na  takich  samych 
zasadach, jak w przypadku wyboru zarządu, lub dokooptować nowego członka zarządu. Łączna liczba 
dokooptowanych  członków  zarządu  nie  może  przekroczyć  połowy  liczby  członków  wybranych 
uprzednio.

2. Zarząd sekcji jest wybierany na ogólnym zebraniu członków sekcji w trybie podejmowania postanowień 
takiego  zebrania.  Uzyskanie  przez  dwóch  lub  więcej  kandydatów  równej  liczby  głosów  wymaga 
przeprowadzenia dalszego głosowania na te osoby do uzyskania przez jedną z nich większej  liczby 
głosów.

§ 10

1. Ukonstytuowanie  się  zarządu  następuje  na  pierwszym  posiedzeniu,  bezpośrednio  po  wyborach. 
Przewodniczącym zarządu sekcji zostaje osoba, która w wyborach uzyskała największą liczbę głosów.

2. Przewodniczący zarządu sekcji rekomenduje osobę na stanowisko swego zastępcy. Decyzja w sprawie 
wyboru zastępcy zapada zwykłą większością głosów.

3. Zmiana funkcji członków zarządu w trakcie trwania kadencji może nastąpić na posiedzeniu zarządu, 
przy  obecności  co  najmniej  połowy składu  zarządu  i  –  w razie  zmiany  przewodniczącego  sekcji  – 
w obecności  przedstawiciela  Zarządu  Głównego  PTI.  Decyzje  w  tej  sprawie  zapadają  zwykłą 
większością głosów.

§ 11

1. Posiedzenia zarządu sekcji są zwoływane przez przewodniczącego zarządu w miarę potrzeby i mogą 
być  prowadzone  także  za  pomocą  elektronicznych  środków łączności.  Posiedzeniom przewodniczy 
przewodniczący zarządu lub upoważniony przez niego członek zarządu. Głosowania na posiedzeniach 
zarządza przewodniczący posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek. 

§ 12

1. Zebrania ogólne sekcji są zwoływane przez jej zarząd nie rzadziej niż raz do roku, z wyprzedzeniem co 
najmniej  dwóch  tygodni,  przy  czym  dopuszczalne  jest  zebranie  ogólne  prowadzone  w  postaci 
telekonferencji  lub  innej  wykorzystującej  elektroniczne  środki  łączności.  Zawiadomienie  o zebraniu 
może być przekazywane wybraną skuteczną metoda komunikacji, w tym elektroniczną.

§ 13

1. Postanowienia  na  zebraniach  ogólnych  członków  sekcji  i  posiedzeniach  zarządu  zapadają  zwykłą 
większością  głosów,  w pierwszym  terminie  -  przy  obecności  co  najmniej  połowy  liczby  członków, 
a w drugim terminie – przy obecności dowolnej liczby członków. W razie równej liczby głosów decyduje 
odpowiednio głos przewodniczącego zebrania lub zarządu.

§ 14

1. W ramach sekcji mogą działać zespoły problemowe powoływane przez jego zarząd.
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§ 15

1. Obsługę administracyjną działalności sekcji prowadzi jego sekretarz lub zastępca przewodniczącego.

§ 16

1. Koszty działalności sekcji są pokrywane:

a. w pierwszej kolejności z dochodów sekcji,

b. w drugiej kolejności przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w ramach zatwierdzonego przez jego 
Zarząd Główny preliminarza.

2. Przychody sekcji dzielone są w następujący sposób:

a. 10% przychodu przekazywanych jest do budżetu PTI,

b. 90% przychodu przeznaczane  jest  na  wynagrodzenia  i  koszty  działalności  sekcji,  z tym,  że  na 
wynagrodzenia nie może być przeznaczone więcej niż 70% przychodu.

3. Źródłami przychodów sekcji mogą być:

a. konferencje, spotkania, seminaria;

b. dotacje od innych organizacji;

c. wydane certyfikaty;

d. prowadzone szkolenia;

e. wykonane ekspertyzy.

§ 17

1. Zarząd  sekcji  obowiązany  jest  przedkładać  Zarządowi  Głównemu  PTI  roczne  sprawozdania 
z działalności oraz plany pracy na rok następny, wraz z ewentualnym preliminarzem wydatków.

Postanowienia końcowe.

§ 18

1. Regulamin sekcji oraz wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny 
PTI, po przyjęciu przez ogólne zebranie członków sekcji.

2. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Główny PTI 15 listopada 2008 r. uchwałą nr 42/X/08.
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