Koalicja Otwartej Edukacji
Porozumienie

zawarte w Warszawie w dniu…………………….

§ 1 Wstęp. Przedmiot porozumienia

1. Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych
i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury, zwanym dalej Koalicją.
2. Porozumienie określa zasady i zakres wzajemnej współpracy, w tym zobowiązania
dotyczące realizacji wspólnych celów i zasad reprezentacji.
3. Organami Koalicji są Rada i Prezydium. Tryb szczegółowy prac Rady i Prezydium
jest określony w odrębnym Regulaminie Koalicji.
§ 2 Cele i zadania Koalicji
1. Sygnatariusze ustalają, że celem Koalicji jest budowanie, promocja
i lobbing na rzecz 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 dzieł
pochodnych.
2. Koalicja cele te realizuje poprzez:
a. współpracę organizacji pozarządowych uczestniczących w Koalicji na rzecz
edukacji, nauki i kultury;
b. wspólną reprezentację w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych wobec
organów administracji publicznej oraz sektora gospodarczego, organizacji
pozarządowych i mediów;
c. wspieranie, promowanie i patronowanie przedsięwzięciom promującym budowę
otwartych zasobów edukacyjnych i naukowych;
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d. aktywizację obywateli na rzecz budowania otwartych zasobów edukacyjnych;
e. udział w konsultacjach społecznych i formułowanie wspólnego stanowiska
w sprawach istotnych dla edukacji, nauki i kultury;
f. współpracę międzynarodową poszerzającą pola działań krajowych.

§ 3 Przystąpienie do Koalicji
1. Porozumienie zawierane jest na czas nieokreślony, przez organizacje –
sygnatariuszy Porozumienia i podpisane przez osoby reprezentujące
te organizacje, tj. upoważnione do składania oświadczeń woli w ich imieniu.
2. Przystąpienie do Koalicji Otwartej Edukacji jest otwarte dla wszystkich organizacji
pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury,
popierających cele jej działania.
3. Przystąpienie do Koalicji kolejnych organizacji wymienionych w § 3, p.2. odbywa się
na podstawie „Deklaracji uczestnictwa” podpisanej przez osoby reprezentujące
organizacje, upoważnione do składania oświadczeń woli w jej imieniu, przy czym
niniejsze Porozumienie stanowi integralną część „Deklaracji uczestnictwa”.
O akceptacji bądź odrzuceniu deklaracji przystąpienia do Koalicji decyduje Rada
Koalicji.
4. Organizacja może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Koalicji
składając stosowne oświadczenie woli.
5. Zaangażowanie w prace Koalicji oparte jest na pracy społecznej.
§ 4 Rada Koalicji
1. Organizacje uczestniczące w Koalicji delegują do udziału w jej pracach po jednym
reprezentancie i zobowiązują się do realizacji wspólnie przyjętych ustaleń.
2. Organizacja uczestnicząca w Koalicji ma prawo zmieniać swojego reprezentanta,
jeśli według niej zaistnieje taka potrzeba, o czym informuje pisemnie
Przewodniczącego.
3. Dla realizacji celów niniejszego Porozumienia organizacje uczestniczące w Koalicji
tworzą Radę Reprezentantów Koalicji, zwaną dalej Radą.
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4. Do zadań Rady należy:
a. ustalanie kierunków działania Koalicji,
b. wybór Przewodniczącego i Prezydium,
c. przyjmowanie programów pracy Prezydium i sprawozdań z ich realizacji,
d. przyjmowanie i usuwanie członków koalicji.
5. Zebrania Rady odbywają się przynajmniej 2 razy w roku z inicjatywy
Przewodniczącego
lub
z
inicjatywy
¼
liczby
reprezentantów
po ogłoszeniu z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Bieżąca komunikacja odbywa się za pośrednictwem mediów elektronicznych lub
osobiście.
7. Rada podejmuje decyzje w drodze głosowania. Wyniki ustalane są zwykłą
większością głosów.
§ 5 Prezydium Koalicji
1. Przewodniczący i Prezydium wybierani są na jednoroczne kadencje. Do zadań
przewodniczącego należy:
a. kierowanie pracami Prezydium,
b. reprezentowanie Koalicji w sprawach bieżących.
2. Do zadań Prezydium należy realizowanie programu pracy ustalonego przez Radę,
w tym:
a. organizacja sprawnego przepływu informacji pomiędzy Prezydium
a organizacjami uczestniczącymi w Koalicji,
b. inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów,
c. przygotowywanie stanowisk i opinii w imieniu Koalicji,
d. uczestniczenie w konsultacjach społecznych i udział w imieniu Koalicji
w charakterze ekspertów i obserwatorów,
e. podejmowanie decyzji dotyczących patronatów nad przedsięwzięciami
promującymi budowę otwartych zasobów edukacyjnych i naukowych.
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3. Posiedzenia Prezydium odbywają się przynajmniej raz na miesiąc w trybie
stacjonarnym lub zdalnie.
4. Prezydium podejmuje decyzje w drodze głosowania. Wyniki ustalane są zwykłą
większością głosów.
§ 6 Deklaracja dobrej woli
1. Decyzje, stanowiska, inicjatywy Koalicji przyjmowane są na zasadzie partnerstwa,
poszanowania odrębności i interesów poszczególnych uczestników Koalicji.
2. Rozwiązywanie problemów i ewentualnych konfliktów interesów poszczególnych
organizacji odbywa się w drodze poszukiwania zgody i kompromisów.
3. Sygnatariusze zobowiązują się do współdziałania oraz wykorzystania całego
swojego doświadczenia i umiejętności oraz potencjału technicznego i finansowego
dla realizacji wspólnych przedsięwzięć.
4. Sygnatariusze zobowiązują się do promowania Koalicji w przestrzeni swego
działania.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących oryginałach i po jednej kopii dla
każdego z sygnatariuszy Porozumienia.
2. Lista sygnatariuszy (organizacji, które przystąpiły do porozumienia w dniu
27.11.2008): Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego/Creative Commons Polska

……………………………………
Pieczęć organizacji

……………………………………
Podpis osoby uprawnionej

Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska
Koalicja Otwartej Edukacji
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa
tel./fax +48 22 621 30 17, e-mail: paulina.oltusek@nowoczesnapolska.org.pl
http://koed.org.pl

