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W dniu 26 listopada 2010 r. w chorzowskim wydziale Wyższej Szkoły Bankowej 
(WSB) w Poznaniu odbyło się bezpłatne seminarium „Fundusze UE dla Bibliotek”. 
Spotkanie zorganizowano w ramach XXIV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. 
Organizatorami były Biblioteka WSB w Chorzowie, Biblioteka Wyższej Szkoły 
Bankowości i Finansów w Katowicach oraz Centrum Informacji Europejskiej WSB w 
Chorzowie. Celem spotkania było wprowadzenie bibliotekarzy w tematykę funduszy 
unijnych oraz wskazanie możliwości ich wykorzystania przez biblioteki. Seminarium 
zostało przygotowane dla pracowników bibliotek różnego typu. Spotkanie podzielono 
na dwie sesje: wykładową i warsztatową. W części pierwszej wysłuchano referatów, 
które przedstawiały możliwości, jakie dają bibliotekom fundusze unijne. W czasie 
drugiej sesji natomiast uczestnicy, podzieleni na trzy grupy, mogli zapoznać się z 
praktyczną stroną pisania wniosków.  
 
W trakcie sesji wykładowej jako pierwsza wystąpiła Małgorzata Sołtys, ekspert w 
dziedzinie funduszy europejskich oraz konsultant Punktu Europejskiego Europe 
Direct Katowice (http://www.europe-direct.katowice.pl/1). Zaprezentowała referat pt. 
Jak fundusze mogą zmienić Twoje najbliższe otoczenie, czyli dotacje dla bibliotek 
(http://www.slideshare.net/bibliotekawsb/sotys-jak-fundusze-mog-zmieni-twoje-
najblisze-otoczenie-ppt). Podczas wystąpienia przedstawiono podstawowe 
informacje na temat funduszy europejskich oraz programów operacyjnych w Polsce. 
Szczegółowo omówiono programy operacyjne, w ramach których przyznawane są 
bibliotekom dotacje: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki. Wskazano konkretne działania oraz typy realizowanych projektów. 
Przedstawiono także program „Młodzież w Działaniu”, którego głównym celem jest 
promowanie obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży. 
 
Następnie głos zabrały Gabriela Suski-Borek oraz Marzena Czop. Gabriela Suski-
Borek jest absolwentką Wydziału Rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego w Katowicach oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu. Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków unijnych dla 
instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz organizacji pozarządowych. 
Marzena Czop jest specjalistką do spraw pozyskiwania funduszy europejskich, 
posiada biegłą znajomość programów pomocowych oraz kwalifikacje z zakresu 
udzielania informacji dotyczących dokumentacji do wniosków o fundusze 
europejskie. W referacie Biblioteki bliżej funduszy podsumowały lata 2007–2010, 
                                                 
1 Wszystkie odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję aktualną w dn. 15.12.2010 r. 
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które były okresem wielokierunkowego i kompleksowego wsparcia edukacji z 
funduszy unijnych. W tym okresie można było uzyskać dotacje na dofinansowanie 
projektów, których celem było m.in. zwiększenie efektywności systemu kształcenia i 
doskonalenia kadry nauczycieli oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz uczniów. Wskazano, jak realizacja tych celów wpisuje się w 
modernizację bibliotek szkolnych oraz bibliotek uczelni wyższych w nowoczesne i 
interdyscyplinarne placówki.  
 

 
Zdjęcie 1. Część 1 – wykłady. 

Fot. K. Sztaba. 
 
W trakcie przerwy między sesjami uczestnicy seminarium mogli skorzystać z usług 
stanowiska informacyjno-promocyjnego Europe Direct Katowice, Regionalnego 
Centrum Informacji Europejskiej z Katowic oraz Centrum Informacji Europejskiej 
WSB w Chorzowie. Konsultanci odpowiadali na pytania dotyczące szeroko pojętego 
funkcjonowania Unii Europejskiej oraz funduszy unijnych. Cieszyły się one dużym 
zainteresowaniem przybyłych bibliotekarzy. Ponadto przygotowano stoisko z 
nowościami książkowymi wydawnictwa Wolters Kluwer. 
 
W części drugiej seminarium bibliotekarze kontynuowali obrady w trzech grupach 
warsztatowych. Pierwszy panel poprowadzili Iwona Święcicka oraz Andrzej Słaby z 
Fundacji Razem (http://www.fundacjarazem.org.pl/). Fundacja ta zajmuje się 
tworzeniem oraz realizacją projektów unijnych, w szczególności o charakterze 
szkoleniowym i doradczym. Współpracuje z przedsiębiorstwami, organizacjami 
pozarządowymi oraz instytucjami edukacyjnymi i samorządowymi, doradzając w 
zakresie możliwości finansowania ich działań oraz prowadząc szkolenia w zakresie 
wykorzystania funduszy strukturalnych. I. Święcicka i A. Słaby zaprezentowali 
praktyczne podejście do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
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(http://www.kapitalludzki.gov.pl/) oraz metodykę pisania projektu unijnego. Zajęcia 
poprowadzono, wykorzystując narzędzie generator wniosków aplikacyjnych 
(http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl), który służy do wypełniania wniosku o 
dofinansowanie projektu z europejskich środków. 
 

 
Zdjęcie 2. Część 2 – warsztaty. 

Fot. K. Sztaba. 
 
Panel drugi poświęcony funduszom inwestycyjnym poprowadził Damian Kocot, 
pracownik Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach, Politechniki 
Śląskiej w Katowicach, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego 
Ziętka w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. D. Kocot 
prowadzi szkolenia m.in. z zakresu zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy 
unijnych. W projektach brał udział jako uczestnik, ekspert, doradca oraz trener. 
Przybliżył uczestnikom warsztatów tematykę funduszy inwestycyjnych, w tym: 
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (http://www.pois.gov.pl/), 

priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego 
(http://www.pois.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/13.aspx),  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (http://rpo.slaskie.pl/), 
priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa 
wyższego, 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (http://www.poig.gov.pl/), oś 
priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności 
gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion 
(http://www.poig.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/dzialania.aspx).  

 
Ewa Grabowska, która jest ekspertem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, akredytowanym trenerem Ministerstwa 
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Gospodarki oraz trenerem Krajowego Ośrodka Szkolenia Europejskiego Funduszu 
Społecznego przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poprowadziła trzeci 
warsztat z zakresu myślenia projektowego. Zajęcia stanowiły wprowadzenie do 
zasad tworzenia projektów zgodnie z unijnymi wymogami. Przedstawiła również 
matrycę logiczną projektu oraz zarządzanie cyklem projektu jako podstawowe 
narzędzia ułatwiające prawidłowe wypełnianie wniosków o dofinansowanie projektów 
i późniejsze zarządzanie nimi. Omówiła podstawowe błędy popełniane przy pisaniu 
wniosków.  
 
Każdy z warsztatów zakończył się burzliwą dyskusją. Prowadzący odpowiadali na 
wszelkie wątpliwości pojawiające się podczas spotkania, a bibliotekarze chętnie 
korzystali z szansy zadawania pytań doświadczonym osobom. Uczestnicy wysoko 
ocenili seminarium „Fundusze UE dla Bibliotek”, uznali jednak, że nie wyczerpało ono 
tematyki i istnieje potrzeba rozszerzenia omawianych zagadnień. 
 
 
 


