UCHWAŁA NR 5/2021
ZARZĄDU FUNDACJI KONTROLI SPOŁECZNEJ „NOMOS”
z dnia 3 marca 2021 r.
w sprawie udostępniania materiałów w repozytorium wolnych multimediów Wikimedia Commons
Na podstawie § 13 pkt. 4 lit. c Statutu Fundacji Zarząd uchwala, co następuje:
§1
1.

2.

Materiały, w szczególności fotografie i nagrania audiowizualne, do których Fundacja posiada
majątkowe prawa autorskie, a których rozpowszechnianie służy realizacji celów statutowych
Fundacji, mogą być udostępniane w internetowym repozytorium wolnych multimediów
Wikimedia Commons, należącym do Wikimedia Foundation Inc. z siedzibą w San Francisco
w Stanach Zjednoczonych.
Udostępnianie, o którym mowa w pkt. 1, następuje na dowolnej licencji akceptowanej w
projekcie Wikimedia Commons.
§2

Decyzję o udostępnieniu materiału zgodnie z § 1 pkt. 1 oraz o wyborze licencji zgodnie z § 1 pkt. 2
podejmuje każdorazowo Prezes Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z § 13 pkt. 4 lit. c Statutu Fundacji Zarząd podejmuje uchwały w istotnych sprawach
dotyczących Fundacji. Jednocześnie – zgodnie z § 7 lit. i) Statutu Fundacji – Fundacja realizuje swoje
cele statutowe poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie
rozpowszechniania informacji.
W toku swojej działalności Fundacja otrzymuje w darowiźnie majątkowe prawa autorskie do
fotografii i materiałów audiowizualnych z przeznaczeniem na realizację jej celów statutowych.
Realizacja celów Fundacji, w szczególności w ramach popularyzacji wiedzy o krajach pochodzenia
cudzoziemców oraz promocji turystyki i krajoznawstwa (odpowiednio: §6 lit. m i §6 lit. n Statutu
Fundacji), wymaga rozpowszechniania tego rodzaju materiałów. Zasadnym wydaje się prowadzenie
takiej działalności we współpracy z amerykańską organizacją pozarządową Wikimedia Foundation Inc.
jako podmiotem prowadzącym szeroko znane i wykorzystywane internetowe repozytorium
Wikimedia Commons.
Do tej pory działalność taka była sporadycznie prowadzona w oparciu o § 7 lit. c) Statutu Fundacji.
Aktualnie oczekuje się, że będzie to jeden ze stałych sposobów realizacji celów Fundacji, w związku z
czym Zarząd postanowił sformalizować ten sposób działania w niniejszej uchwale.

Z uwagi na fakt, że nie wszystkie materiały, do których majątkowe prawa autorskie przysługują
Fundacji, podlegają rozpowszechnianiu na wolnych licencjach (Fundacja może równolegle prowadzić
także własną działalność wydawniczą w oparciu o § 7 lit. a Statutu), decyzję o każdorazowym
przeznaczeniu danego materiału do umieszczenia w repozytorium Wikimedia Commons, jak również i
o wyborze odpowiedniej licencji, pozostawiono Prezesowi Zarządu.
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