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Przedmowa 

ZWIĄZKI ZAWODOWE A PROJEKTY 
MIĘDZYNARODOWE 

 

Przewodnik do zarządzania europejskimi projektami szkoleniowymi 
-Wydanie piąte- 

 
 

Przedstawiamy piąte wydanie podręcznika Europejskiej Akademii Związkowej (ETUCO), 
Związki zawodowe a projekty międzynarodowe: przewodnik do zarządzania europejskimi 
projektami szkoleniowymi. 
 
Pierwsza wersja tego podręcznika została opracowana w roku 1994, jako efekt Projektu 
TEMPO. Drugie, poprawione wydanie pojawiło się w 1996 roku jako element projektu TTUPO 
(Training Trade Union Project Officers – Szkolenia dla związkowców zajmujących się 
projektami), wspieranego przez Program Komisji Europejskiej LEONARDO DA VINCI. Jest to 
jedna z najbardziej popularnych publikacji ETUCO, i jako taka, we współpracy z 
konfederacjami związkowymi różnych krajów, została wydana po angielsku, francusku, 
włosku, hiszpańsku, fińsku, szwedzku (tylko wersja drukowana), polsku, bułgarsku, 
rumuńsku, czesku, węgiersku oraz po rosyjsku. Piąte wydanie podręcznika zostało 
uaktualnione pod kątem zmian, które zaszły w Unii Europejskiej oraz biorąc pod uwagę 
doświadczenia związków zawodowych w sferze współpracy w ramach projektów 
europejskich. 
 
Podobnie jak wydania poprzednie, również i to jest pracą zbiorową zespołu ekspertów 
związkowych z dziedziny zarządzania projektami szkoleniowymi. Podręcznik ten zawiera 
ważny wkład pracy Johna Atkinsa (Komisja Europejska – Dyrektoriat Generalny Edukacji 
Kultury), Silvany Pennelli (ETUCO), Roberto Pettenelliego (FFR-CGIL) i Franka Vaughana 
(ICTU). Rozdział 6 jest także w części efektem pracy Thomasa Zadrożnego i komentarzy 
Steve`a Walkera (Leeds Metropolitan University). Carine Boon (ETUCO) prowadziła 
poszukiwania informacji do podręcznika w sieci, jak również nadzorowała jego tłumaczenie i 
końcową fazę produkcji. Edycji tego wydania dokonał Derek Stubbs, niezależny konsultant i 
kierownik projektów posiadający szerokie doświadczenie w pracy ze związkami zawodowymi 
przy projektach europejskich. Jest on również autorem kilku rozdziałów tego podręcznika. 
 
Podręcznik ten jest stałym elementem pracy wykonywanej przez ETUCO, nakierowanej na 
zwiększenie potencjału i możliwości współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji 
związkowej, poprzez prowadzenie usług informacyjnych, organizowanie seminariów, 
wydawanie materiałów szkoleniowych oraz udzielanie pomocy w przygotowywaniu 
projektów. To wydanie podręcznika istnieje tylko w wersji elektronicznej (Word i PDF). 
Można je ściągnąć oraz sprawdzić aktualne informacje dotyczące programów europejskich 
odwiedzając sekcję poświęconą usługom informacyjnym UE (EU Information Service) na 
naszej stronie: 
 http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 
 
Mamy nadzieję, że podręcznik ten będzie dla was użyteczny i życzymy wam sukcesów w 
pracy projektowej. 
 
Jeff Bridgford 
Dyrektor 
Europejskiej Akademii Związkowej 
Grudzień 2004 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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WPROWADZENIE 
 
 
Podręcznik ten został napisany głównie dla osób zatrudnionych w związkach 
zawodowych i zaangażowanych w edukację związkową i szkolenia, jakkolwiek może 
się on okazać użyteczny i dla innych związkowców, mających odrębne obowiązki. 
Podczas pisania tego podręcznika, głównym zamierzeniem było, aby służył jako 
pomocny przewodnik tym, którzy już są zaangażowani w pracę w projektach 
międzynarodowych, jak również aby stymulował i zachęcał tych, którzy są 
zainteresowani odkryciem tej dziedziny. Mimo że podręcznik koncentruje się na 
pracy na szczeblu europejskim, to jednak można tu znaleźć wiele elementów, 
szczególnie w części pierwszej, które mogą się okazać użyteczne dla kolegów 
prowadzących projekty krajowe czy dla tych, którzy wykonują pracę na szczeblu 
lokalnym, wyznaczoną przez konkretne zadania. 
 
Podręcznik jest tak ułożony, aby:  
 
• Ukazać potrzebę nowego spojrzenia na edukację i szkolenia, 
 
• Zbadać korzyści płynące ze współpracy w ramach projektów z partnerami z 

innych krajów europejskich, 
 
• Przedstawić niektóre z podstawowych umiejętności zarządzania projektami 

europejskimi, 
 
• Rozważyć tę pracę zarówno w kontekście organizacji, jak i w szerszym aspekcie 

– europejskim, 
 
• Wyjaśnić rolę Komisji Europejskiej we wspieraniu inicjatyw międzynarodowych w 

dziedzinie edukacji i szkoleń, 
• Dostarczyć informacji o zakresie programów pomocowych UE i możliwościach, 

które one oferują organizacjom związkowym. 
 
Cześć pierwsza podręcznika mówi o roli i istocie projektu. Rozdział Pierwszy 
wprowadza nas w temat poprzez informacje o zmieniającym się świecie, w którym 
przyszło działać związkom zawodowym oraz wskazuje na potencjał i doświadczenie, 
które międzynarodowe projekty edukacyjne i szkoleniowe mogą wnieść do rozwoju 
europejskiej kultury związkowej. Rozdział drugi zajmuje się niektórymi 
kluczowymi elementami pracy z projektem, podczas gdy rozdział trzeci bada 
sposoby, dzięki którym projekt może zostać włączony w szerszy kontekst – 
priorytetów organizacji. Rozdział czwarty przygląda się niektórym głównym 
zagadnieniom związanym z zarządzaniem projektami europejskimi, podczas gdy 
Rozdział piąty dostarcza szczegółowych informacji o procesie planowania 
określonego projektu. Rozdział szósty stanowi przegląd rozwiązań monitoringu i 
ewaluacji pracy nad projektem. 
   
Część druga podręcznika zajmuje się kontekstem europejskim w odniesieniu do 
pracy związkowej z projektami. Rozdział siódmy przedstawia zwięzłą informację o 
Unii Europejskiej i jej instytucjach. Jest to dalej rozwinięte w Rozdziale ósmym, 
który zajmuje się niektórymi z obecnych, wiodących priorytetów polityki UE oraz 
tym, w jaki sposób mogą one wpłynąć na projekty edukacyjne i szkoleniowe. 
Rozdział dziewiąty informuje o roli Europejskiej Konfederacji Związków 
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Zawodowych oraz o jej działalności, jak również o jej priorytetach politycznych, 
szczególnie w dziedzinie edukacji i szkoleń, podczas gdy Rozdział dziesiąty bada 
jeden z tych priorytetów – rozwój dialogu społecznego - w sposób bardziej 
szczegółowy. 
 
Część trzecia dostarcza informacji o kluczowych obszarach (programach) 
wspieranych przez Unię Europejską, które mogą być wykorzystywane przez związki 
zawodowe do finansowania projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Podręcznik ten 
nie jest wyczerpującym kompendium wiedzy o funduszach UE, ale w rozdziałach 
części trzeciej znajdziemy informacje o programach i liniach budżetowych, które 
mogą zainteresować trenerów związkowych. Zawierają one informacje o tych 
programach UE, które były aktualne w momencie publikacji podręcznika, ale 
informacje te podlegają ciągłym zmianom. Aby uzyskać najświeższe dane, prosimy 
skontaktować się z EU Information Service 
(http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/) Europejskiej Akademii 
Związkowej oraz zajrzeć na odpowiednie strony Komisji Europejskiej, które będą 
podane dalej w podręczniku.  
 
Podręcznik ten został opracowany przez zespół ludzi zaangażowanych w zarządzanie 
projektami związkowymi na szczeblu europejskim i przekonanych o wielkich 
korzyściach wynikających z tego rodzaju pracy, ale równocześnie świadomych 
trudności, jakie owa praca ze sobą niesie. Podręcznik ten jest więc swego rodzaju 
dzieleniem się doświadczeniami, oferuje też wyjaśnienia i uwagi do niektórych 
kluczowych zagadnień procesu zarządzania projektem, i mamy nadzieję, że jako 
taki pomoże innym w uniknięciu problemów, jakie my i inni już napotkali. 
 
Mamy nadzieję, że coraz więcej związkowców podejmie współpracę w tworzeniu 
innowacyjnych i ciekawych projektów oraz będzie nimi z sukcesem zarządzało. 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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Rozdział 1 
 

Edukacja związkowa w zmieniającym się 
świecie 

 
 
W rozdziale tym naświetlimy niektóre z głównych wyzwań stojących przed edukacją 
związkową oraz sposoby, w jakie wyzwania te mogą zostać udźwignięte na drodze 
współpracy w ramach projektów międzynarodowych. 
 

Związki zawodowe i edukacja 
 
Związki zawodowe od czasu swego utworzenia w dziewiętnastym wieku organizują i 
promują działalność edukacyjną. 
 
Mogą to być działania różnorakiego rodzaju, począwszy od kampanii mających na 
celu podniesienie świadomości co do określonej polityki, a skończywszy na 
określonych szkoleniach związanych z wykonywaną pracą dla działaczy różnych 
szczebli. Obecnie wiele związków zawodowych wspomaga również pojedynczych 
członków związku chcących podjąć dalszą naukę. 
 
Jednakże przede wszystkim edukacja związkowa służy wspieraniu: 
 
• Wzmocnienia członków związku i samej organizacji, 
• Procesu negocjowania układów zbiorowych z pracodawcami prowadzonego 

przez pracowników i ich przedstawicieli, 
• Osiągania związkowych celów politycznych we wszystkich dziedzinach 

społecznych, które dotyczą członków związku i ich rodzin 
• Roli związków zawodowych w dyskusjach politycznych i gospodarczych, 

angażujących władze cywilne i polityczne oraz organizacje pracodawców. 
 
Edukacja związkowa przybiera różne formy. Mogą to być szkolenia stacjonarne, 
trwające od jednego dnia do kilku miesięcy. Mogą to być również szkolenia 
wykorzystujące nauczanie na odległość, przy użyciu korespondencji mailowej, 
telefonu, faksu czy komputera do komunikacji pomiędzy studentami a 
nauczycielami. 
 
Tematyka edukacji związkowej jest zbyt obszerna, aby ją tutaj zamieścić, 
począwszy od typowo lokalnych zagadnień, takich jak płace, czas pracy, równość 
szans, skończywszy na roli międzynarodowych układów handlowych czy wpływie 
globalizacji. 
 
Cóż tutaj można więcej powiedzieć, ponad to, że edukacja związkowa stara się 
zaspokoić szeroką skalę potrzeb. Pojawią się tutaj wspólne potrzeby związku jako 
organizacji posiadającej zdefiniowane cele i zadania, jak również i wspólne potrzeby 
grup pracowników chcących poprawić swoje warunki zatrudnienia. Równocześnie, 
edukacja związkowa uznaje za ważne indywidualne potrzeby członka związku czy 
działacza, a dotyczące większej pewności siebie, umiejętności i wiedzy. 
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Każdy związek zawodowy ma swoją własną historię, tradycję i kulturę 
organizacyjną, konsekwencją czego będą poważne różnice dotyczące celów, zakresu 
oraz metodyki nauczania, różne nie tylko w różnych związkach zawodowych, ale też 
i odmienne w zależności od kraju. 
W wielu przypadkach działalność edukacyjna i szkoleniowa jest prowadzona przez 
związki zawodowe wykorzystujące swoje własne zasoby i swoją własną kadrę 
szkoleniową. W innym przypadku działalność szkoleniowa jest prowadzona we 
współpracy z różnymi organizacjami (na przykład ze stowarzyszeniami 
edukacyjnymi pracowników, centrami nauki, placówkami nauczania dorosłych czy 
uniwersytetami), korzystając z posiadanych przez nie środków - kadry szkoleniowej, 
funduszy, materiałów oraz sprzętu. 
 
Działalność edukacyjna związku może być prowadzona na szczeblu zakładu pracy, 
branży, kraju czy też na szczeblu międzynarodowym. Uczestnicy danego szkolenia 
mogą wywodzić się z konkretnej organizacji związkowej lub z wielu. Podręcznik ten 
zajmuje się międzynarodową działalnością edukacyjną i szkoleniową wymuszającą 
uczestnictwo przynajmniej dwu organizacji z dwóch lub więcej krajów europejskich. 
 

Era zmian globalnych 
 
Żyjemy w czasach gwałtownie zachodzących zmian spowodowanych przez rozwój 
nowych technologii. Zmiany te dają się zauważyć w odniesieniu do technik 
produkcji, ale najbardziej są widoczne w dziedzinie komunikowania się. W ciągu 
ostatnich stu lat – a zwłaszcza na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat – świat 
znacznie się „zmniejszył”. 
 
Połączona sprzedaż 200 najwyżej notowanych przedsiębiorstw jest obecnie większa 
niż połączonych gospodarek 182 krajów świata – wyjąwszy dziewięć największych. 
Korporacje te posiadają niemalże dwukrotnie więcej majątku niż najbiedniejsze 
cztery piąte ludzkości. Kontrolują znacznie ponad jedną czwartą działalności 
gospodarczej świata. Mają niewątpliwie globalny wymiar, jeżeli chodzi o wielkość, 
perspektywy oraz wpływy. 
 
Tak więc obecnie związki zawodowe znalazły się w sytuacji, gdy muszą radzić sobie 
z pracodawcami, którzy mogą być znacznie silniejsi od tych znanych dotąd. 
Równocześnie firmy te są bardziej elastyczne, jeżeli chodzi o ich strukturę, w 
związku z tym, że w znacznie większym stopniu wykorzystują możliwości 
współpracy z podwykonawcami oraz zwiększają liczbę umów o pracę w niepełnym 
wymiarze czasu, czy też zawierają umowy na krótki czas określony. 
 
Obecnie rynki wielu towarów i usług są rynkami globalnymi. Wiele dużych 
przedsiębiorstw postrzega rynek pracy w znaczeniu globalnym – wykorzystując 
lokalne subwencje i niższe koszty pracy w danym kraju w porównaniu do innego. 
Wszędzie następuje zacieranie tradycyjnych granic państwowych. 
 
Nowe technologie odgrywają znaczącą rolę w tym procesie. Proces wytwarzania 
dóbr czy usług może być podzielony i rozproszony, nie zważa na granice 
państwowe, a scalony zostaje tylko w momencie wykańczania produktu końcowego. 
 
W dzisiejszych czasach nowe technologie umożliwiają prowadzenie procesu 
produkcji przez znacznie mniejszą załogę. Te mniejsze załogi pracownicze w coraz 
większym stopniu są oparte o wąską grupę pracowników zatrudnionych w pełnym 
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wymiarze czasu pracy oraz na pracownikach zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czy wręcz sezonowo, a ich zatrudnienie może być regulowane w zależności od 
popytu. W dodatku ci stali i sezonowi pracownicy danego przedsiębiorstwa nie 
muszą być nawet zatrudnieni w tym samym kraju czy tym samym budynku, czy na 
tym samym terenie. 
 
Wpływ nowych technologii w dziedzinie informacji i komunikacji doprowadził do 
wzrostu wiedzy, jak również i do pojawienia się przemysłu opartego na informacji. 
Gwałtowny rozwój globalnych sieci komunikacyjnych zrewolucjonizował światowy 
rynek produktów opartych na informacji. 
 
Marketing, dystrybucja i sprzedaż publikowanych materiałów (we wszystkich 
formatach), jak również i rozrywki „na żywo”, stoi u progu wielkich zmian. 
 
Kapitał, będąc w rękach bankierów i przemysłowców, zawsze miał globalne 
tendencje, a obecnie wykorzystanie komputerów i nowoczesnych form komunikacji 
umiejscawia go jeszcze bardziej poza kontrolą poszczególnych krajów. 
 
Wszystko to staje się ważnym wyzwaniem dla związków zawodowych, które w coraz 
większym stopniu powinny działać na podobnym – międzynarodowym – szczeblu. 
 
 

Zmieniająca się Europa 
 
Na tym globalnym tle sama Europa przechodzi radykalne zmiany na szczeblu 
gospodarczym i politycznym, dążąc do większej koordynacji poprzez Unię 
Europejską (UE), a równocześnie jest świadkiem powrotu do życia tożsamości 
narodowych i kulturowych. 
 
Unia Europejska potrzebuje rozwoju bloku gospodarczego, przenikającego przez 
tradycyjne granice państwowe. Unia potrzebuje również stymulacji i tworzenia 
takich warunków społecznych i politycznych w Europie, aby umożliwiły 
funkcjonowanie wspólnemu rynkowi europejskiemu (gospodarczemu), jeśli nie na 
równych warunkach, to przynajmniej z minimalnymi odstępstwami, w krajach 
członkowskich UE. 
 
To stworzyło całkowicie nowy krajobraz, w którym muszą pracować związki 
zawodowe. Swobodny przepływ dóbr i pracowników w ramach UE przynosi 
wyzwania, z których większością związki zawodowe będą musiały się zaznajomić. 
 
Równocześnie harmonizacja, w ramach UE, kluczowego prawodawstwa dotyczącego 
gospodarki oraz spraw społecznych przynosi nowe możliwości dla związków 
zawodowych w dziedzinie polepszenia ochrony indywidualnej i socjalnej. 
 
Integracja europejska niesie za sobą potrzebę bliższej współpracy pomiędzy 
związkami zawodowymi w celu odpowiedzenia zarówno na potrzeby rynku 
wewnętrznego, jak i możliwości wniesienia pozytywnego wkładu w politykę Unii 
Europejskiej. 
 
W miarę postępowania europejskiej integracji gospodarczej, jak również i 
powiększania Unii o kraje z regionu Morza Śródziemnego oraz Europy Środkowej i 
Wschodniej, związki zawodowe będą musiały w coraz większym stopniu rozwinąć 
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swoją świadomość międzynarodową i współpracę. W związkach zawodowych pojawi 
się potrzeba, aby „myśleć lokalnie, a działać globalnie”. 
 
Jest bardzo wiele spraw do poznania i zrozumienia, jeżeli chodzi o praktyki 
przemysłowe i zatrudnienie w różnych krajach europejskich, jak również, jeżeli 
chodzi o działalność związkową w tych krajach. Pojawia się również zagadnienie 
języka i kultury danego kraju, które powinno być wzięte pod rozwagę, jesli chcemy 
dojść do takiej wspólnej, europejskiej polityki związkowej, która znaczyłaby tyle 
samo dla pracowników w biurach, fabrykach, sklepach czy szpitalach, co znaczy dla 
liderów związkowych, którzy dyskutują i decydują o niej na międzynarodowych 
spotkaniach.  

Międzynarodowa edukacja związkowa  
 
W tym kontekście współpraca międzynarodowa w dziedzinie edukacji i szkoleń może 
stać się pomocna w procesie rozwoju większego zrozumienia i uświadomienia sobie 
znaczenia wymiaru międzynarodowego w pracy związkowej na szczeblu kraju i na 
szczeblu lokalnym.  
 
Taka współpraca, zarówno na szczeblu pracowników związku, jak i działaczy, może 
również wspierać proces przygotowywania i wdrażania polityki związkowej oraz 
związkowych inicjatyw międzynarodowych. 
 
Niewątpliwie perspektywa europejska w pracy związkowej nie jest rzeczą nową. 
Wiele związków zawodowych posiada działy zagraniczne, jak również od dawna 
działają międzynarodowe stowarzyszenia związków zawodowych. Równocześnie od 
dawna prowadzony jest monitoring międzynarodowy dużych korporacji oraz znane 
są przykłady solidarności w sporach międzynarodowych, która datuje się od 
dziewiętnastego wieku.  
 
Często jednakże praca na szczeblu europejskim postrzegana jest jako działalność 
specjalistyczna i w pewnym stopniu wyizolowana z głównego strumienia celów 
związku oraz oddalona od codziennych doświadczeń większości członków związku 
czy jego działaczy. 
 
W zmieniającym się świecie, który opisaliśmy powyżej, a w szczególności w 
zmieniającej się Europie, w której mieszkamy i pracujemy, wymiar międzynarodowy 
powinien zostać umieszczony w centrum działalności związkowej, jeżeli chcemy 
odpowiedzieć w sposób efektywny na wyzwania, które przed nami stają.  
 
W tym właśnie kontekście został napisany ten podręcznik. Wychodzi on z założenia, 
że związki zawodowe mają do odegrania ważną rolę w odpowiedzi na te wszystkie  
zmiany globalne, przed którymi dziś stajemy: tworzenie możliwości zatrudnienia, 
zarządzanie zmianami zachodzącymi w przemyśle, walka ze społecznym 
wykluczeniem oraz kreowanie bardziej otwartej, demokratycznej europejskiej i 
międzynarodowej kultury. 
 
Edukacja i szkolenia związkowe oraz działy szkoleń mają możliwość wniesienia 
znaczącego wkładu w podjęcie tych wyzwań. 
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Edukacja związkowa i Europa 
 
Podjęto już wiele działań edukacyjnych i szkoleniowych o wymiarze europejskim. 
Wiele z nich jest koordynowanych przez Europejską Akademię Związkową, 
szkoleniowe centrum Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych 
odpowiedzialne za edukację. Równocześnie wiele krajowych działań szkoleniowych 
zawiera w sobie ten europejski wymiar, a są one ważnym elementem kontynuacji 
pracy związku. Niektóre związki zawodowe utworzyły stałe programy wymian 
szkoleniowych i warsztatów międzynarodowych, które wspierają ich współpracę na 
szczeblu międzynarodowym. 
 
Obok tych działań zauważalny jest w ostatnich latach wzrost zainteresowania 
związków zawodowych wspólną pracą w projektach europejskich – czyli 
określonych, scalonych, ukierunkowanych inicjatywach, realizowanych w 
ograniczonych ramach czasowych oraz przy pomocy określonych zasobów. 
 
Po części jest to pragmatyczna odpowiedź na sytuację, w której zewnętrzne 
instytucje, takie jak Komisja Europejska, dostarczają możliwości wsparcia 
finansowego tychże inicjatyw. Jednocześnie korzyści płynące z tej nowej formy 
współpracy stały się coraz bardziej widoczne. Współpraca międzynarodowa w 
ramach projektów oferuje związkom zawodowym nie tylko wzajemną pomoc, ale 
również jest motorem zmian i innowacji. Projekty mogą dostarczyć ważnych 
środków/ narzędzi do: 
 
• Dzielenia się informacjami  
• Rozwoju nowych pomysłów, technik i materiałów 
• Sumowania zasobów w celu osiągnięcia bardziej ambitnych celów 
• Rozprzestrzeniania pozytywnych przykładów rozwiązań w określonych 

dziedzinach 
• Koordynacji poszczególnych inicjatyw krajowych  
• Zapewnienia bezpiecznego obszaru do testowania innowacyjnych rozwiązań 
• Rozwoju szerszej, europejskiej kultury związkowej 
• Utworzenia stałych sieci kontaktowych na szczeblu europejskim. 
 
Pierwsza część tego podręcznika skupia się na tym właśnie obszarze pracy z 
projektem i jej specyficznej jakości. Jakkolwiek przygotowanie i wdrażanie wysokiej 
jakości europejskich, związkowych projektów edukacyjnych zależy od grupy 
kluczowych elementów, wiele z nich możemy spotkać również w głównych 
działaniach związku. 
 
Wśród owych kluczowych elementów znajdują się:  
 
• Zaangażowanie we wspólne cele i zadania. 

 
• Współpraca oparta na autentycznym sumowaniu idei, doświadczeń i 

umiejętności. 
 

• Zamiar osiągnięcia takich wyników (produktów), które przydadzą wartości bądź 
nadadzą kolejny wymiar pracy, która przebiega na szczeblu krajowym. 
 

• Przejrzysta struktura organizacyjna i struktura zarządzania pracą, angażująca 
różne organizacje i różne jednostki. 
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• Mechanizmy do testowania, korygowania, ewaluacji oraz publikowania wyników. 
 
Istnieje wiele przykładów projektów europejskich, które angażowały szeroki 
wachlarz organizacji związkowych z całej Europy. Do niektórych z tych przykładów 
będziemy nawiązywać w tym podręczniku. Inne przykłady można znaleźć na stronie 
internetowej: Trade Union Education in Europe 1, czy na innych stronach 
administrowanych zarówno przez organizacje związkowe, jak i przez Komisję 
Europejską, a także w raportach opracowanych przez różne programy pomocowe 
UE. W części drugiej podręcznika badamy bliżej kontekst europejski w pracy z 
projektami, jak również możliwe źródła finansowania. 
 
Jednakże przez cały czas musimy pamiętać o głównym celu, jaki przyświeca nam w 
podejmowaniu tego rodzaju pracy, a jest nim poprawa jakości edukacji związkowej 
– głównego źródła wzmocnienia europejskiego ruchu związkowego, budowy 
solidarności i kształtowania europejskiej tożsamości związków zawodowych. 
 

                                       
1  URL http://www.etuc.org/etuco 

http://www.etuc.org/etuco
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Rozdział 2 
 

Istota pracy z projektem 
 
W rozdziale tym przedstawiono ogólny przegląd pracy nad projektem i jej główne 
cechy. Zwrócono uwagę na ważną rolę pracy w grupie i zależności pomiędzy 
czasem, kosztem i jakością w pracy nad projektem, a także uwzględnienia 
czynników ryzyka. 

Co to jest projekt? 
 
Wszystkie projekty mają wspólną, determinującą je, charakterystyczną cechę: są 
kombinacją nowych pomysłów i działań w całkowicie unikatowym i nowatorskim 
przedsięwzięciu. Oznacza to, że nigdy nie da się przewidzieć drogi wiodącej od 
koncepcji do realizacji z całkowitą dokładnością. Pomimo tego, zanim rozpoczniemy 
pracę nad projektem, musimy uważnie wszystko zaplanować i starać się przewidzieć 
główne trudności, mając na uwadze fakt, że zawsze może się pojawić 
niespodziewany problem, którym trzeba będzie się zająć. 
 
Projekty mogą przybierać różne kształty i rozmiary. Oto kilka przykładów: 
 
• Zorganizowanie konferencji międzynarodowej 
• Budowa wielkiej piramidy 
• Marketing nowej marki czekolady 
• Projektowanie Concorde’a 
• Budowa nowego hotelu 
• Pokonanie Gaul’a 
• Przeprowadzka do nowego biura 
• Zorganizowanie kampanii rekrutacyjnej. 
 
Tym, co łączy powyższe przykłady, jest fakt, że każdy z nich stanowi unikatowe 
przedsięwzięcie z wyraźnym celem. Mają też wyraźny początek i określony koniec 
trwania. 
 
Możemy więc zauważyć, że projekty są często złożonymi przedsięwzięciami, 
łączącymi umiejętności różnych zespołów ludzi i wymagającymi całego wachlarza 
materiałów i zasobów. Wymaga to określonych umiejętności menadżerskich, a 
mianowicie: posiadania wyraźnej i konsekwentnej wizji celu przedsięwzięcia, zadań 
organizacyjnych, ludzi i zasobów oraz przewidywania ryzyka i problemów, a także 
układania strategii koniecznej do ich pokonywania – a to wszystko, aby zakończyć 
projekt z sukcesem. 
 
Jakkolwiek istnieją elementy wspólne, zarządzanie projektem różni się zasadniczo 
od zarządzania, na przykład, organizacją zajmującą się usługami czy też 
przedsiębiorstwem produkcyjnym. Jako że ich energia koncentruje się na 
utrzymaniu w dobrym stanie, czy też udoskonalaniu tego, co istotne do 
kontynuowania działalności, czyli na prowadzeniu systemu transportowego, 
sprzedaży ubrań, montażu samochodów itd. Projekty natomiast są działaniami 
wyjątkowymi – nie mam dwóch całkowicie podobnych.  
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Z listy zamieszczonej powyżej można wywnioskować, że praca z projektem nie jest 
wcale nowym fenomenem, chociaż pojawiły się w niej nowe elementy, takie jak: 
analityczne podejście do projektów i rozwój całej grupy umiejętności i technik 
szczególnie związanych z zarządzaniem projektem. Ta grupa umiejętności (czasami 
bardzo wyspecjalizowanych) i procedur technicznych rozwinęła się głównie w 
ostatnich sześćdziesięciu latach, szczególnie w dziedzinach konstruktorskich, 
inżynierii cywilnej i systemach obronnych. Jakkolwiek niektóre szczegółowe techniki 
mogą być nieadekwatne do rozmiaru i obszaru projektów, które tutaj rozważamy, to 
jednak zasadnicze koncepcje i podejścia mogą okazać się niezwykle użyteczne.   
 
 

Związki zawodowe a europejskie projekty 
międzynarodowe 
 
Niewiele z cytowanych przez nas w tym rozdziale przykładów projektów związanych 
było z dziedziną związków zawodowych , a żaden nie dotyczył edukacji czy szkoleń 
międzynarodowych. Zanim więc przejdziemy dalej, zaoferujemy trochę przykładów 
bardziej ukierunkowanych na edukację związkową:  
 
• Trzyletni projekt, angażujący sześć organizacji związkowych z trzech różnych 

krajów europejskich, którego celem było opracowanie i złożenie sześciu 
nowatorskich modułów szkoleniowych dla bezrobotnych młodych ludzi; 

 
• Dwuletni projekt, angażujący sześć organizacji związkowych i konsultanta z 

zewnątrz; celem projektu było zbadanie roli osób zatrudnionych w związkach, 
w różnych krajach, przechodząc od analizy funkcji zawodowych do 
sformułowania potrzeb szkoleniowych na poziomie krajowym, jak również 
zbadanie możliwości utworzenia wspólnych standardów i programów na 
poziomie europejskim; 

 
• Dwuletni projekt angażujący szkoleniowe organizacje związkowe z dziewięciu 

krajów, pięć europejskich federacji przemysłowych, Europejską Akademię 
Związkową oraz dwa uniwersytety; celem projektu było zbadanie możliwości 
zastosowania narzędzi społeczeństwa informatycznego, aby dać partnerom 
społecznym możliwość bardziej efektywnego uczestnictwa w dialogu 
społecznym i wspomożenia procesu adaptacji do nowych warunków 
gospodarczych; 

 
• Projekt wdrażany wspólnie przez europejską instytucję związkową, wydział 

uniwersytetu oraz dwa małe przedsiębiorstwa, którego celem było wytworzenie 
interaktywnego pakietu szkoleniowego, opartego na pracy z komputerem, w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 
• Dwuletni projekt, którego celem było dostarczenie informacji o telepracy, 

koordynowany przez związkową organizację badawczą oraz angażujący różne 
wydziały uniwersyteckie, pracodawców, władze miejskie, instytuty badawcze 
oraz konsultantów w sześciu różnych krajach. 

 
Są to tylko niektóre przykłady z całkiem szerokiej gamy projektów, w których 
związki zawodowe współpracowały na szczeblu europejskim. Również i ten 
podręcznik jest jednym z produktów projektu międzynarodowego.  
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Będziemy czerpać z doświadczeń tych i innych projektów, aby zilustrować różne 
punkty tego podręcznika. Mogą one również dostarczyć wam różnych pomysłów na 
współpracę, bazując na tych już sprawdzonych pomysłach, czy też mogą stać się 
czynnikiem stymulującym do powstawania nowych inicjatyw. Jednocześnie ważnym 
jest, aby się nie ograniczyć do pomysłów już sprawdzonych przez innych, i nie 
utwierdzać się w przekonaniu, że współzawodnictwo jest bezpieczniejsze niż 
innowacja. 
 

Fazy projektu 
 
Pomimo że każdy z projektów jest unikatowy i ma swoją własną określoną 
trajektorię, to jednak większość projektów składa się z podobnej sekwencji 
głównych faz:  
 
• Najpierw pojawia się etap inicjujący – koncepcja, na którą składają się: 

pierwotny zamysł, definiowanie celów projektu, identyfikacja kluczowych 
członków zespołu oraz planowanie działań i budżetu. 

 
• Następna faza jest to zwykle analiza potrzeb odbiorcy – bardziej szczegółowe 

badanie sytuacji i określonych potrzeb ludzi, którzy będą używali dany produkt 
czy usługę wytworzoną w ramach projektu.  

 
• Jako następny etap często pojawia się faza planowania, w której szczegółowo 

zaplanowany zostaje końcowy produkt projektu. Takim produktem końcowym 
może być biurowiec czy komputerowa baza danych, kampania, seminarium, 
itd. 

 
• Kolejna faza jest fazą wdrażania, kiedy to efekty fazy planowania są wdrażane 

– biurowiec jest budowany, baza danych jest zaprogramowana i testowana, 
rozpoczyna się kampania, odbywa się seminarium. 

 
Dla niektórych projektów, faza wdrażania może być już zakończeniem projektu, ale 
w wielu projektach pojawiają się fazy uzupełniające, które będą się różnić od siebie 
– w zależności od natury projektu: 
 
• Dla biurowca będzie to faza odbioru, kiedy to budynek jest przekazywany 

klientowi i zasiedlany 
 
• Dla bazy danych będzie to też faza odbioru, ale również i faza utrzymania 

(prowadzenia) 
 
• Efekty kampanii zostaną przeanalizowane w fazie oceny 
 
• Seminarium również będzie ocenione, a jego główne konkluzje mogą zostać 

opublikowane w fazie publikacji wyników 
 
• W przypadku wielu projektów wystąpi również faza wykorzystania, w której to 

produkty projektów pilotażowych są dalej udoskonalane i włączane w główny 
nurt działalności organizacji. 

 
Zaprezentowane powyżej etapy, zaznaczają tylko szeroką strukturę faz, przez które 
może przejść każdy projekt. Projekt powinien zostać rozbity na  znacznie bardziej 
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szczegółowe grupy działań i zadań, zanim rozpocznie się prawdziwy proces 
zarządzania.  
 
 

Elementy kluczowe 
 
Zarządzanie projektem, jakiekolwiek by nie było, wymaga koordynacji 
następujących czterech elementów:  
 
• zespołu projektu 
• wykonania czyli jakości produktu 
• czasu 
• kosztów 
 
a wszytko po to, aby zrealizować założone na początku cele projektu. Pierwszy z 
tych elementów – zespół – wymaga umiejętności rozumienia ludzi i kierowania nimi, 
podczas gdy pozostałe trzy elementy są głównie nakierowane na materialne aspekty 
projektu. Wszystkie one są dynamicznie powiązane ze sobą. 
 

Zespół projektowy 
 
Jeżeli przyjrzymy się podanym wyżej przykładom projektów związkowych, to 
zauważymy, że nie tylko mają one jasno wytyczone, specyficzne cele i określony 
czas, ale, co więcej, że czerpią z szerokiego wachlarza doświadczeń ludzi i 
organizacji. Jest to jedna z cech większości projektów: są one działalnością 
zbiorową. Nawet relatywnie małe projekty, organizowane w ramach jednej 
organizacji czy firmy, łączą specjalistów z różnych działów.  
 
Ten proces łączenia ludzi z różnymi doświadczeniami, aby pracowali nad wspólnymi 
zadaniami, jest jedną z mocniejszych stron pracy w projekcie, ale równocześnie 
może to stać się źródłem problemów, jeżeli zespół nie będzie dobrze rozumiał 
swoich zadań i nie będzie dobrze zarządzany. Wszyscy członkowie zespołu muszą 
rozumieć zarówno cele projektu, jak i swój wkład w ich osiąganie. Muszą również 
nauczyć się harmonijnie razem pracować, zwykle w krótkim okresie czasu. Ważne 
jest, aby zebrać zespół wyspecjalizowany, odrębny dla danego (każdorazowo) 
projektu. Efektywna praca zespołu może przynieść ogromne korzyści. Wspólna 
praca zespołu nie tylko stwarza możliwości, których jego członkowie nie byliby w 
stanie osiągnąć indywidualnie, lecz jest także źródłem wzajemnej pomocy, 
koleżeństwa i uspołecznienia oraz może, co jest najważniejsze, wykreować wspólne 
środowisko szkoleniowe dla jedności projektu. 
 
W przypadku projektów międzynarodowych zespół będzie składał się z ludzi 
mających nie tylko umiejętności z różnych dziedzin  i różne kompetencje, ale 
jednocześnie ludzie ci będą wywodzili się z różnych organizacji oraz z różnych 
kultur, jak również będą mówili różnymi językami. Trzeba także zaznaczyć, że w 
niektórych z naszych przykładów pojawią się, jako partnerzy projektów, nie tylko 
organizacje związkowe. Znane są przykłady współpracy z uniwersytetami, firmami 
komercyjnymi czy konsultantami. Jest wielce prawdopodobnym, że różni partnerzy 
będą odmiennie rozumieć projekt i że będą chcieli osiągnąć odmienne cele. W takim 
przypadku rzeczą najważniejszą będzie upewnienie się, czy wszyscy tak samo 
rozumieją istotę i zakres projektu. Jasność w komunikowaniu się jest niezbędna. 
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Zorganizowanie i zarządzanie silnym i dobrze zintegrowanym zespołem jest jednym 
z kluczowych elementów sukcesu pracy nad projektem. 
 

Czas, koszt i jakość 
 
Podstawowymi materialnymi wymiarami każdego projektu są: 
 
• Czas -  przedstawiany w szczegółowym rozkładzie lub planie pracy 
 
• Koszt – przedstawiony w budżecie projektu 
 
• Jakość lub wykonanie – czyli, jaki okaże się produkt projektu, przedstawiony 

w szczegółowej specyfikacji projektu 
 
Te trzy elementy zostały ułożone jako punkty trójkąta2: 
 

Quality

Cost Time
  

Rycina 2.1 
 

 
 
W idealnym świecie – i w wielu projektach – chcielibyśmy zachować równowagę 
pomiędzy tymi trzema różnymi siłami tak, aby projekt został zrealizowany na czas, 
aby zmieścił się w ramach budżetu i aby osiągnął maksymalną jakość. Wówczas 
czarny punkt znajduje się w środkowym punkcie trójkąta. Jednakże w innych 
sytuacjach może zajść potrzeba przedłożenia określonych celów nad inne.  
 
• Jeżeli przygotowujemy materiały na konferencję, na określony dzień, to nie 

możemy się spóźnić o tydzień, bo nasze działania byłyby bezcelowe. 

                                       
2 Barnes, N.M.L. (1985)   ‘Project Management Framework’ w International Project Management Yearbook 1985.  
Butterworth Scientific, Wielka Brytania 
 

Jakość 

Koszt Czas 
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• Jeżeli piszemy podręcznik na temat radzenia sobie z niebezpiecznymi 

substancjami, to wówczas jakość informacji i instrukcji będzie rozważana jako 
rzecz nadrzędna. 

• Jednocześnie, gdy w jakimkolwiek projekcie nasze zasoby są bardzo 
ograniczone, to wówczas koszt będzie czynnikiem determinującym.  

 
W każdym przypadku jest rzeczą ważną, aby dobrze zrozumieć główny cel projektu, 
gdyż to wpłynie na nasze planowanie i proces podejmowania decyzji. A ponieważ te 
trzy czynniki są wzajemnie powiązane, więc przydanie priorytetu jednemu z nich 
będzie miało wpływ na pozostałe.  
 
Jeżeli jeszcze raz przyjrzymy się przykładowi z materiałami konferencyjnymi, gdzie 
czas był najważniejszy, to wówczas czarny punkt przesunie się i figura będzie 
wyglądała następująco: 
 

Quality

Cost Time
 

Rycina 2.2 
 

 
 
Jeżeli przygotowanie materiałów się opóźni, to wciąż jeszcze będzie możliwe 
dostarczenie ich na czas poprzez podjęcie następujących działań:  
 
• Zatrudnienie większej ilości ludzi lub pracę w nadgodzinach (poświęcając 

założenia budżetowe) 
• Obniżenie ilości bądź jakości produkowanych materiałów (kompromis co do 

założeń jakości). 
 
Równocześnie, jeżeli chcemy osiągnąć zakładaną jakość podręcznika bhp, możemy 
być zmuszeni do poświęcenia kosztu i/lub czasu. A jeśli koszt jest naszym głównym 
celem, to wówczas najprawdopodobniej poświęcimy coś z jakości, jak również i całe 
zadanie może się rozciągnąć w czasie. 
 

Jakość 

Koszt Czas 
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Niezwykle ważnym jest, aby znać cele projektu i to, w jaki sposób są one 
powiązane, oraz co jest priorytetem. Reprezentują one bowiem wzajemnie 
powiązane, ale i potencjalnie konkurujące ze sobą elementy, które mogą 
zdominować kierunek całego projektu. 
 

Ryzyko 
 
Projekty niosą ze sobą znaczący element ryzyka, jako że są one unikatowymi 
przedsięwzięciami, ponieważ polegają na utworzonych ad-hoc grupach ludzi oraz 
dlatego że, zwykle muszą osiągnąć cel w ciasnych ograniczeniach (czasowych, 
finansowych, itd.). Widzieliśmy przykłady takiego ryzyka w powyższej części, i tak 
na przykład: ryzyko zbyt późnego dostarczenia produktu, czy ryzyko przekroczenia 
budżetu i niewypełnienia kryterium jakości. Istnieją jeszcze inne rodzaje ryzyka, 
związane z zespołem projektu, np. gdy zorganizujemy zespół ludzi, którzy są bardzo 
kompetentni, ale mają trudności z pracą zespołową. Równocześnie może także 
zaistnieć ryzyko związane z zarządzaniem projektem – na przykład słaba 
komunikacja (ważne decyzje podejmowane są bez przygotowań, czy też giną 
niezbędne dla projektu dokumenty).  
 
Ważnym jest, aby wszelkiego rodzaju ryzyko związane z danym projektem było 
zrozumiałe od samego początku, a odpowiednie kroki zaradcze powinny być 
podejmowane począwszy od fazy planowania, w celu rozpoznania i uniknięcia ryzyka 
lub przynajmniej jego zminimalizowania. 

 

Podsumowanie  
 
W rozdziale tym zbadaliśmy niektóre z podstawowych cech, charakterystycznych dla 
pracy z projektem. Oto główne zagadnienia, które przedstawiliśmy: 
 
• Każdy projekt jest unikatowym przedsięwzięciem 
 
• Projekty mają określone cele. 
 
• Projekty mają ograniczony zasięg czasowy, z jasno określonym początkiem i 

końcem. 
 
• Większość projektów przechodzi przez podobną grupę faz: koncepcji, 

planowania i wdrażania. 
 
• Projekty łączą w sobie 4 podstawowe elementy: zespół, koszt, czas i jakość. 
 
• Zespoły robocze mogą angażować ludzi z różnych dyscyplin i różnych 

organizacji, a w przypadku projektów międzynarodowych – ludzi różnych kultur 
i języków. 

 
• Projekty często działają poza normalnymi strukturami organizacji. 
 
• Projekty, które odniosły sukces, to takie, gdzie zrozumiano powiązanie 

pomiędzy czasem, kosztem i jakością. 
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• Projekty niosą ze sobą ryzyko, a te, które odnoszą sukces, starają się go 
unikać. 

 
W następnych rozdziałach powrócimy jeszcze do niektórych z tych punktów w celu 
dostarczenia większej ilości szczegółów. 
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Rozdział 3 
 

Zrozumieć kontekst organizacyjny 
 
 
Większość projektów funkcjonuje w ramach organizacji. W rozdziale tym przyjrzymy 
się następującym zagadnieniom: 
 
• Zrozumieniu kontekstu organizacyjnego, w którym umiejscowiony jest projekt. 
 
• Wykorzystaniu projektów w przygotowywaniu i testowaniu rozwiązań w 

odpowiedzi na potrzeby organizacji. 
 
• Określeniu, jaka jest zależność między projektem a organizacją. 
 
• Ważności określenia grup interesów w projekcie oraz zrozumienia i 

negocjowania ich różnych interesów. 
 
 

Projekt jako narzędzie w rękach organizacji 
 
Jak już dowiedzieliśmy się, projekty są to konkretne inicjatywy z ograniczonymi 
celami, limitowanym czasem i zasobami. Z perspektywy organizacji projekty są 
najczęściej postrzegane jako środki do obmyślenia i przetestowania potencjalnych 
rozwiązań określonych problemów, z którymi boryka się organizacja. Mogą one 
dostarczyć organizacji narzędzi do opracowania i testowania nowych produktów czy 
usług lub też sposobów usprawnienia obecnych praktyk w ściśle określonych ramach 
i z zaangażowaniem określonych środków. 
 
Projekty, które organizacja zamierza przedsięwziąć, powinny być w ścisłej relacji z 
jej planowaniem strategicznym. Im bardziej konkretny projekt ukierunkowany 
będzie na zbadanie danego obszaru czy dostarczenia odpowiedzi na określone 
pytania, tym bardziej prawdopodobna będzie jego wartość. W ten sposób, pomimo 
że może on być umiejscowiony cokolwiek z boku normalnej struktury i pracy 
organizacji, projekt może bezpośrednio wpływać na rozwój organizacji.  
 
Takie spojrzenie na zależności pomiędzy projektem a organizacją, owocuje 
szeregiem implikacji, które występują zarówno w przedsiębiorstwach handlowych, 
organizacjach sektora publicznego, instytucjach edukacyjnych czy związkach 
zawodowych: 
 
• Definicja projektu musi być przedstawiona przez jasne zrozumienie 

strategicznej wizji i priorytetów organizacji. Zrozumiałe musi być, w jaki 
sposób projekt może włączyć się do dalszego rozwoju organizacji.  

 
• W swej naturze, projekt zajmuje się rozwiązywaniem problemów, czego 

konsekwencją jest koncentracja na możliwości zmian, bądź na możliwości 
usprawnienia istniejących praktyk, czy też na rozwoju nowych usług i 
produktów. Wszystko to ma na celu pomóc organizacji przejść z punktu, w 
którym się znajduje, do punktu, w którym chciałaby być. 
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• Projekt musi być zintegrowany z organizacją. Oznacza to, między innymi, że 
musi on być uznawany, a zespół projektu powinien cieszyć się 
instytucjonalnym wsparciem. W dosłownym sensie, powinien być 
„sponsorowany” przez organizację.  

 
• Jeżeli projekt ma być efektywny, to musi wynikać z jasno określonych potrzeb, 

na które będzie starał się odpowiedzieć. W przypadku projektu 
koncentrującego się na wewnętrznej zmianie, potrzeby te powinny być po 
prostu określone przez samą organizację. Jednakże w większości przypadków, 
projekty będą również zawierały potrzeby grupy będącej odbiorcami produktów 
bądź usług. Jak już wspomnieliśmy w poprzednim rozdziale, wiele projektów 
zawiera element formalnego określania potrzeb już w swojej wstępnej fazie, w 
celu dostarczenia bardziej szczegółowej definicji potrzeb odbiorcy. 

 
• Jeżeli projekt ma przedstawiać jakąkolwiek wartość jako eksperyment 

pilotażowy, to jego wyniki muszą być monitorowane i oceniane według 
odpowiednich kryteriów tak, aby można było zbadać jego powodzenie. 
Równocześnie wyniki ewaluacji powinny być zbadane, w celu otrzymania 
informacji zwrotnej, w większej organizacji.  

 
• Ważnym jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje możliwość, że 

projekt nie osiągnie oczekiwanych wyników. Pomimo że czynione będą wysiłki, 
aby projekt odniósł sukces, niewątpliwie zaistnieje ryzyko z tym związane. 
Jednakże inwestycja poczyniona w projekt, który nie osiągnął swoich celów, 
może być niezwykle ważna, gdyż dostarczy istotnych informacji i doświadczeń, 
które mogą pomóc organizacji w dalszym rozwoju.  

 
• Jeżeli projekt odniósł sukces, to powinien zostać utworzony wyraźny plan co do 

wykorzystania jego wyników w organizacji. Może to oznaczać dalszy rozwój 
prac związanych z projektem, ale celem musi być włączenie jego wyników do 
codziennej pracy organizacji. W kontekście edukacji związkowej może to 
oznaczać, na przykład, że pakiet szkoleniowy w nowej dziedzinie, stworzony w 
ramach projektu, będzie poprawiony w świetle informacji zwrotnej od jego 
użytkowników i włączony w główny nurt szkoleń.  

 

Zarządzanie organizacją a zarządzanie projektem 
 
Przyglądając się roli projektów w kontekście organizacji, musimy teraz przyjrzeć się 
bliżej, w jaki sposób zarządzanie projektem ma się do zarządzania strukturami 
organizacji oraz uświadomić sobie obszary, na których mogą pojawić się problemy. 
 
Każda z organizacji musi posiadać sposoby podziału pracy, a zarazem 
odpowiedzialności za jej wykonanie. Stanowi to podstawę struktury organizacji i jej 
działań. Bez logicznie powiązanej struktury pojawiałyby się niewykonane zadania, 
czy informacje, które nigdy nie docierałyby do miejsca swego przeznaczenia oraz 
decyzje podejmowane byłyby przypadkowo, jeżeli w ogóle. Oczywistym jest, że 
struktury różnych organizacji będą się różniły między sobą, ale tradycyjnie 
większość organizacji posiada strukturę zbliżoną do tej prezentowanej na rycinie 
3.1. 
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Rycina 3.1 
 

 
Jest to piramida czy hierarchia różnych poziomów, pionowo ułożona w różne działy. 
Równie dobrze mógłby to być schemat przedsiębiorstwa handlowego, instytucji 
edukacyjnej czy organizacji charytatywnej. Jeżeli byłaby to struktura 
przedsiębiorstwa, to wówczas działy mogłyby nosić następujące nazwy: planowania, 
produkcji, sprzedaży, księgowości, personalny itp.; jeżeli byłby to związek 
zawodowy, to działy mogłyby nazywać się: dział ds. kontaktów, regionalny, szkoleń, 
zagraniczny, finansowy. Na samej górze najczęściej występuje dyrektor 
wykonawczy czy sekretarz generalny, odpowiadający przed radą dyrektorów czy 
radą generalną. Niezależnie od szczegółów, które będą się bardzo różniły, struktura 
dostarcza swego rodzaju liniowego modelu zarządzania, z pionowymi liniami władzy 
i z odpowiedzialnością za koordynację, która znajduje się na wysokim szczeblu 
hierarchii. Model ten jest całkowicie odpowiedni (choć obecnie wielu ekspertów od 
zarządzania zaczyna go kwestionować) dla dużych instytucji, zajmujących się 
szerokim wachlarzem ciągle prowadzonych działań. 
 
Projekt, jak już zauważyliśmy, ma odmienny profil. Jest to bowiem określona grupa 
działań, z jasno wytyczonym celem i określonym czasem wykonania, i zależy od 
grupy ludzi, którzy mogą pochodzić z różnych działów. Dlatego też projekt będzie 
potrzebował odmiennej struktury, jako że jest on grupą roboczą. Niemalże na 
pewno będzie on miał bardziej „płaską” strukturę, znacznie mniej hierarchicznych 
warstw i będzie wymagał zwiększonej komunikacji w płaszczyźnie poziomej i 
większej integracji na każdym poziomie.  
 
Weźmy za przykład firmę produkcyjną, która chce rozpocząć produkcję szerokiego 
wachlarza nowych linii produktów. Każdy zespół może gromadzić ludzi z różnych 
działów: planowania, produkcji, sprzedaży czy innych, którzy mogą mieć inne 
pozycje w hierarchii niż w zespole. Jak projekty te będą wkomponowane w ogólną 
strukturę zarządzania organizacją? 
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Jednym z częstych rozwiązań, które może być również zastosowane w organizacji 
związkowej, jest mianowanie jednego lub kilku kierowników projektu, którzy 
stanęliby niejako obok pionowej struktury działów, a których rolą byłoby 
koordynowanie działalności osób pochodzących z różnych działów: spójrz na rycinę 
3.2. 
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Rycina 3.2 
 
Jeżeli ta tzw. „matryca” działa dobrze, to może być bardzo wydajna. Jednakże, jak 
można zauważyć, każdy z kierowników projektów, koordynując swój projekt musi 
polegać na współpracy z kierownikami działów, gdzie spotka się ze 
współzawodnictwem innych priorytetów. Niewątpliwie każdy projekt stanie się małą, 
samą w sobie organizacją, ze swoimi prawami i żyjącą swoim życiem. Jak można to 
kontrolować i tym kierować w ramach większej organizacji? 
 
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale proponujemy tutaj kilka 
punktów do wzięcia pod rozwagę: 
 
• Najważniejszą sprawą jest, aby potencjalne możliwości konfliktów zostały 

rozpoznane i zrozumiane.  
 
• Przed rozpoczęciem projektu cele muszą zostać jasno zdefiniowane, musi 

również istnieć zgoda co do udziału, jaki te cele będą miały w osiągnięciu 
głównych celów organizacji. Sprawa ta musi być rozumiana zarówno przez 
zespół ds. projektu, jak i przez wyższe kierownictwo organizacji. 

 
• Musi pojawić się porozumienie pomiędzy wyższym kierownictwem organizacji a 

kierownikiem projektu co do priorytetów zgodnych z głównymi planami 
organizacji. 

 
• Musi istnieć wyraźne porozumienie co do tego, jakie zasoby mogą zostać 

zaangażowane do projektu. 
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• Musi istnieć porozumienie co do procesu podejmowania decyzji, szczególnie w 

odniesieniu do konfliktu interesów, jaki może się pojawić.  
 
• Musi istnieć przejrzysta i efektywna struktura komunikowania się.  
 
To może pomóc zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów, jak 
również dostarczyć przejrzystych struktur rozwiązywania różnic (zdań, opinii …), 
które mogą się pojawić.  
 
 

Praca z grupami interesów 
 
Wiadomym jest, że w wielu projektach mamy do czynienia nie tylko z interesami 
jednej organizacji, ale z interesami wielu. Aby w pełni zrozumieć kontekst projektu i 
móc nim efektywnie zarządzać, musimy zidentyfikować wszystkie grupy interesów i 
zrozumieć ich odmienne interesy. Grupami interesów danego projektu są te 
wszystkie organizacje (i jednostki), które są aktywnie zaangażowane w projekt lub 
na których interesy mogą wpłynąć działania podejmowane w ramach projektu. 
Podobnie jak organizacja koordynująca projekt, poszczególne grupy interesów 
chciałyby mieć wpływ na:  
 
• Kierownika projektu i zespół ds. projektu 
• Organizacje partnerskie 
• Końcowych użytkowników i ich organizacje (np. te, które będą odbiorcami 

produktów i usług, które powstaną w ramach projektu). 
• Organizacje finansujące i sponsorów wspierających projekt. 
 
Ich zainteresowanie projektem i celami, jakie może osiągnąć, może się znacznie 
różnić w zależności od grupy interesów. Różnice te często stają się źródłem napięć, 
dlatego też ważnym jest, aby je rozumieć, umieć nimi kierować i negocjować, jeżeli 
projekt ma zakończyć się sukcesem. Jest to jeden z niezbędnych składników 
projektu, który musi być wzięty pod uwagę już we wstępnej fazie planowania. 
Równie ważne jest monitorowanie zmian w postawach i oczekiwaniach 
poszczególnych grup interesów w trakcie trwania projektu oraz przekazywanie 
informacji o postępach prac wszystkim grupom, na każdym z etapów.  
 
W europejskich projektach związkowych kluczowymi grupami interesów będą 
konfederacje związkowe i ich organizacje członkowskie. Jednakże mogą również 
pojawić się inne grupy interesów, takie jak: Europejska Konfederacja Związków 
Zawodowych, czy departamenty w ministerstwach, władze lokalne i, oczywiście, 
Komisja Europejska, jako potencjalne źródło finansowania danego przedsięwzięcia. 
 
Podsumowując: 
 
• Projekty mogą stać się ważnymi narzędziami w rękach organizacji, mogą 

odpowiedzieć na jej potrzeby. 
• Aby projekty były efektywne, muszą być zrozumiałe dla wszystkich 

zainteresowanych i włączone w bieżące działania organizacji. 
• Zachodzi konieczność rozpatrzenia potrzeb wszystkich grup interesów 

występujących w projekcie, jak również i organizacji sponsorującej.  
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Rozdział 4 
 

Zarządzanie projektami 
 
 
W rozdziale drugim wspomnieliśmy o niektórych kluczowych elementach 
występujących w pracy nad każdym projektem, jak: 
• zespół 
• jakość  
• czas 
• koszt 
 
Mimo że elementy te różnią się, każdy z nich wywiera swoją własną presję i wpływa 
na projekt jako całość, zatem trzeba nimi zarządzać jako całością, jeśli cele projektu 
mają zostać osiągnięte. W rozdziale tym skoncentrujemy się na zarządzaniu 
zespołem, co wymaga szczególnego zrozumienia i umiejętności pracy z ludźmi. 
Poruszymy również niektóre zagadnienia i trudności związane z zarządzaniem 
jakością, czasem i kosztami, jak również zastanowimy się nad umiejętnościami, 
które powinien posiadać kierownik projektu.  
 

Zarządzanie zespołem 
 
W ostatnim rozdziale rozważaliśmy projekt z perspektywy organizacji. Zespół ds. 
projektu jest zwykle znacznie elastyczniejszym organizmem niż sama organizacja – 
mniej formalnym w swoich zależnościach i bardziej egalitarnym w swojej strukturze. 
Jeżeli działa dobrze, to przynosi niewiarygodne korzyści, które mogą mu umożliwić 
stanie się źródłem energii i kreatywności. Jeżeli natomiast nie funkcjonuje dobrze, 
to może stać się źródłem poważnych problemów. Ważnym jest, aby zwrócić uwagę 
na to, że w każdym zespole nieuchronnie pojawią się różne perspektywy, wizje – co 
jest jedną z jego mocnych stron. Różni ludzie kierują się różnymi motywacjami, dla 
których weszli do zespołu. W pewnym sensie każdy członek zespołu może mieć swój 
specyficzny „projekt”. Jedną z umiejętności zarządzania jest połączenie tych 
indywidualnych „projektów” i zogniskowanie ich w trajektorii obejmującej całość 
projektu. 
 

Role w zespole 
 
W obszernej literaturze poświęconej zarządzaniu grupą najbardziej interesujące 
prace skoncentrowane są na tworzeniu efektywnych grup zadaniowych oraz na 
rodzajach ról, jakie ludzie wypełniają w tych grupach. Różne źródła opisują je w 
odmienny sposób. Jednym z najczęściej cytowanych przykładów jest ten opisany 
przez Belbin’a3, który wyodrębnia osiem głównych ról, które w jego opinii są 
niezbędne do zorganizowania efektywnej grupy: 
 
• Prowadzący – koordynator, dobry słuchacz i dobry sędzia, 
 
• Osoba kształtująca – lider zadaniowy, pełen energii i inicjatyw, 
                                       
3  Belbin, R.M. (1981)  Management Teams.  Heinemann, UK 
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• Osoba od pomysłów – bogata w wyobraźnię i wiedzę, ale nie dbająca o 

szczegóły 
 
• Osoba monitorująca i oceniająca – cechująca się inteligencją analityczną, 

krytyczna 
 
• Osoba szukająca zasobów – pozytywnie myśląca, ekstrawertyczna, 

kontaktowa 
 
• Pracownik firmy – praktyczny organizator, posiadający „zdrowy rozum”, 

ciężko pracujący 
 
• Budowniczy zespołu – dobry w budowaniu porozumienia pomiędzy ludźmi, 

lubiany i niekonkurujący 
 
• Osoba „wykańczająca” – to ta, która martwi się o plan pracy i ukończenie 

zadań na czas i jest zdeterminowana, aby dotrzymać terminów. 
 
Poszczególne osoby mogą wypełniać więcej niż jedną z tych ról i różne role będą 
nabierać znaczenia w różnych sytuacjach. Model Belbina jest jednym z wielu i nie 
sugerujemy, że jest on jedynym użytecznym. Chcielibyśmy podkreślić, że jako 
zarządzający musimy zdawać sobie sprawę z różnych ról pełnionych przez ludzi w 
zespole, jak również z tego, w jaki sposób oddziaływają one na siebie wzajemnie 
tak, aby pomóc zespołowi funkcjonować efektywnie. Model taki jak ten, może 
pomóc nam w zrozumieniu, jak działa określona grupa ludzi.  
 
Ważnym również jest, aby zauważyć, że tak, jak w każdym partnerstwie, zespół 
będzie potrzebował czasu, aby się poznać, zanim będzie mógł razem efektywnie 
pracować. Zbyt często niestety, pod presją napiętego programu, czas przeznaczony 
na to poznawanie się jest niewystarczający. 
 
Każdy zespół ma dwa kluczowe wymiary: 
 
• Wymiar zadań – gdzie koncentracja następuje nad tym, co grupa stara się 

osiągnąć, 
 
• Wymiar grupy – gdzie koncentracja ma miejsce na wewnętrznych związkach i 

dynamice grupy: jakości życia grupy. 
 
Gdy grupa działa efektywnie, oba te wymiary działają równolegle – społeczne 
relacje w grupie są zharmonizowane, jednostki przyjmują konstruktywne role i 
wymiar zadań jest realizowany.  
 
Wszyscy byliśmy zapewne w sytuacjach, gdzie indywidualne interesy były sprzeczne 
i tak dominujące, że nie można było odnotować postępu w wykonywanym zadaniu. 
Zdarzają się też takie sytuacje, gdzie wymiar grupy staje się wymiarem centralnym, 
cel postawiony przed grupą ginie z oczu i zespół staje się raczej grupą towarzyską 
niż zespołem roboczym. Niezwykle ważną rzeczą jest świadomość zachowania tej 
równowagi i umiejętność zarządzania taką sytuacją. 
 



 29

Istnieją jeszcze inne problemy związane z zespołem: 
 
• Przypadek, w którym bardzo pilne zadania muszą być ukończone, a dynamika 

grupy nie pozwala na to, aby ktokolwiek z jej członków wziął inicjatywę w 
swoje ręce.  

 
• Sytuacje, w których cały projekt jest zablokowany, gdyż jeden lub więcej 

członków zespołu nie ukończyło na czas swojej pracy. 
 
• Sytuacje, w których podejmowanie decyzji staje się trudne, gdyż albo nie 

uzgodniono przejrzystej struktury, albo dlatego, że grupa nie jest w stanie 
podejmować trudnych decyzji, szczególnie tych, które mogą mieć wpływ na 
relacje wewnątrz grupy. 

 
• „Obwinianie się nawzajem” – poszczególne osoby nie są w stanie wziąć na 

siebie odpowiedzialności za niedociągnięcia i w zamian za to zrzucają winę na 
innych. 

 
• Niskie poczucie własnej godności i zaangażowania, gdy projekt ma problemy z 

osiągnięciem swoich celów. 
 
 
Często pojawia się tendencja, aby zignorować te problemy, jako że są one trudne do 
rozwiązania. Jednak problemy te nie znikną same. Mogą zostać odsunięte na jakiś 
czas, ale potem pojawią się ze zdwojoną siłą. Niezwykle ważnym jest, aby stworzyć 
konstruktywne relacje pracy w projekcie i równocześnie, aby stale uważać na tego 
typu problemy i rozwiązywać je szybko i otwarcie. 
 

Projekty międzynarodowe 
 
Problemy związane z pracą w zespole mogą stać się jeszcze bardziej złożone w 
projektach międzynarodowych, w których występuje nie jedna, ale kilka organizacji 
partnerskich. Następuje natychmiastowe pomnożenie wyzwań/problemów. 
 
Teraz musimy upewnić się, że cele i robocza struktura projektu harmonizują nie 
tylko z jedną organizacją, ale z kilkoma. Każda jednostka wniesie do zespołu nie 
tylko swoje własne przemyślenia i aspiracje, ale i aspiracje swojej organizacji. Każda 
z tych organizacji ma swoją własną kulturę organizacyjną - swoje własne sposoby 
działania, swoje cele i priorytety i swoją własną historię. Dlatego też ważnym jest, 
aby wszyscy członkowie zespołu – a w szczególności kierownik zespołu – rozumieli 
rolę innych członków grupy i zdawali sobie sprawę, z jakich organizacji oni się 
wywodzą.  
 
Niektóre z projektów związkowych, o których wspomnieliśmy w rozdziale drugim, 
już na wstępie napotkały trudności. Oto te problemy: 
 
• Ludzie, pochodzący z różnych organizacji, znajdowali się na różnym stopniu 

podejmowania decyzji – w niektórzy byli upoważnieni do podejmowania decyzji 
w imieniu swoich organizacji, gdy inni musieli ciągle wszystko referować swoim 
organizacjom, zanim cokolwiek można było postanowić; 
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• Niektóre organizacje nadały projektowi wysoki priorytet, delegowały 
doświadczonych pracowników i dostarczały zasobów na wysokim poziomie; 
inne postrzegały to inaczej i przysyłały pracowników z niewielkim 
doświadczeniem w danej dziedzinie; 

 
• Dla niektórych członków zespołu niemożliwym okazało się połączenie pracy w 

projekcie z normalną pracą zawodową. Zadania, za które odpowiadali, były 
opóźnione, co miało negatywny wpływ na pracę innych i całość projektu.  

 
• W niektórych przypadkach organizacje nie były w stanie zapewnić swojego 

stałego zaangażowania w długoterminowym projekcie i w efekcie skład zespołu 
uległ zmianie, co stało się przyczyną kolejnych problemów związanych z 
efektywną pracą zespołu. 

 
• Niektóre organizacje związkowe postrzegały zagadnienia poruszane w 

projekcie, np. bezrobocie, w sposób bardziej polityczny niż inne. 
 
• Zdarzało się często, że partnerzy wchodzili w projekt z odmiennymi celami. Na 

przykład w jednym z projektów szkoleniowych dla młodych jeden z partnerów 
chciał zorganizować wymiany szkoleniowe, drugi chciał stworzyć kurs 
szkoleniowy dla trenerów, jeszcze inny chciał się skoncentrować na wspieraniu 
młodych pracowników w nauce języków obcych, czwarty natomiast był głównie 
zainteresowany prowadzeniem szkoleń i niesieniem praktycznej pomocy na 
rynku pracy. Różnice te nie zostały wzięte pod uwagę podczas planowania. 

 
• W niektórych przypadkach partnerzy przyłączają się do projektu bez żadnej 

określonej motywacji czy wyobrażenia o tym, jakie korzyści z projektu może 
odnieść ich własna organizacja. Oznacza to, że zaangażowanie było niskie i że 
nie było uzgodnienia czy zrozumienia, w jaki sposób wyniki projektu mogą 
zostać wykorzystane w przyszłości. 

 
Są to tylko niektóre z wielu przykładów ilustrujących, w jaki sposób cele, priorytety i 
środowiska różnych organizacji partnerskich mogą oddziaływać na zespół ds. 
projektu. W niektórych przypadkach niemożliwym okazało się rozwiązanie tych 
napięć, co wpłynęło na wyniki projektu. W innych – jak np. w projekcie 
szkoleniowym dla młodych, który wytworzył kilka podprojektów, każdy z dwoma 
partnerami – doprowadzono do efektywnie działających rozwiązań. Jednak we 
wszystkich przypadkach pojawiły się nieprzewidziane i nieplanowane problemy, 
których rozwiązywanie pochłonęło dużo cennego czasu. Wielu z nich można było 
uniknąć poprzez wyraźnie określenie następujących elementów: 
 
• celów 
• priorytetów 
• zasobów 
• struktur podejmowania decyzji  
• komunikacji 
 
- innymi słowy: poprzez uważniejsze przygotowanie i planowanie. 
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Język 
 
Innym kluczowym problemem pojawiającym się w projektach międzynarodowych 
jest język. Nierzadko zdarza się, że członkowie zespołu nie mówią żadnym 
wspólnym językiem. Może to stać się niebagatelną przeszkodą w efektywnym 
komunikowaniu się zespołu. W niektórych projektach, już nam znanych, zagadnienie 
języka projektu nie zostało zaplanowane od samego początku, co doprowadziło do 
tego, że niektórzy partnerzy, ze względów językowych, byli wyłączeni z pełnego 
uczestniczenia w dyskusjach o projekcie. W innym przypadku język angielski był 
językiem roboczym w grupie, gdzie znajdował się Włoch mówiący po angielsku i 
hiszpańsku i on też tłumaczył dla kolegi z Hiszpanii, który nie rozumiał angielskiego. 
Działało to przez jakiś czas, ale zdarzały się i takie momenty, gdy dyskutowano nad 
czymś ważnym i Włoch, sam nie zrozumiawszy wersji oryginalnej, przeniósł ten błąd 
dalej, tłumacząc na hiszpański.  
 
Mamy tutaj następującą uwagę: ustalcie jasno i wyraźnie od samego początku, 
który język będzie językiem roboczym. Ustalcie też, jaki to będzie miało wpływ na 
członków zespołu. Czy wszyscy z nich są na odpowiednim poziomie lingwistycznym, 
zarówno w rozumieniu, jak i w mówieniu. Jeśli nie, to musimy upewnić się, że 
zarówno tłumaczenia w trakcie spotkań, jak i tłumaczenia pisemne będą 
zagwarantowane w projekcie, w celu umożliwienia właściwej komunikacji pomiędzy 
partnerami. 
 
W niektórych sytuacjach najlepszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie 
profesjonalnych tłumaczy – gdyż nie jest to sprawiedliwe, aby jeden z członków 
zespołu został obarczony dodatkową rolą - tłumacza. Ważnym jest, aby to 
zaplanować, ujmując tłumaczenia w kosztach projektu, jak również odpowiednio 
wydłużyć czas potrzebny na tłumaczenie podczas spotkań oraz podczas komunikacji 
pisemnej. Nawet przy korzystaniu z pomocy tłumaczy mogą pojawić się problemy, 
gdyż nie jest możliwym, aby przetłumaczyć wszystko z bogatej dyskusji podczas 
spotkania, jak również tłumacz może nie być w stanie zrozumieć, a następnie dość 
precyzyjnie przekazać pewnych niuansów dotyczących niektórych terminów. 
 
Jeszcze więcej problemów stwarza częsta potrzeba komunikacji na odległość, czy 
jest to kwestia mówionej komunikacji telefonicznej czy wideokonferencji, albo 
pisanej komunikacji przez e-maile albo przez wymianę listów. W pracy projektu, 
kiedy grupy potrzebują zaplanować łączne zadanie, albo są włączone w europejski 
kurs szkoleniowy, jest to częsty problem. Nie ma żadnych magicznych rozwiązań, 
ale jest pewna liczba rozwiązań, które mogą złagodzić trudności, wiele z nich 
bezkosztowo. W pewnych sytuacjach może być odpowiednie, by ustrukturyzować 
grupy robocze częściowo w oparciu o podstawę językową, nadal zachowując jednak 
element międzynarodowości. W innych przypadkach, osoby biorące udział w 
projekcie mogą mieć kolegów w swoich organizacjach, którzy mówią innymi 
językami i mogą pomóc w prostych tłumaczeniach. Jednakże projekty mogą uznać 
za pomocne uwzględnić w budżecie koszty tłumaczenia, szczególnie w odniesieniu 
do e-maili i listów. Często pomocne jest także wykorzystanie wielojęzycznych 
słowników4 online albo nawet wspólne zestawienie listy kluczowych terminów dla 
waszego indywidualnego projektu. W końcu, chociaż nie są one niezawodne, pewnej 

                                       
4  Zobacz, na przykład, Eurodicautom Europejskiej Komisji pod adresem:  
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 

http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
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pomocy w tłumaczeniu bardziej formalnych tekstów mogą dostarczyć narzędzia 
tłumaczenia maszynowego online5. 
 
 

Kultura (środowisko) 
 
Jak już wspomnieliśmy, potencjalne nieporozumienia pomiędzy różnymi kulturami 
organizacji mogą pojawić się w każdej sytuacji. Dodatkowo, w projektach 
międzynarodowych pojawiają się często różnice wynikające z odmiennych kultur 
kraju pochodzenia. Ważną sprawą jest unikanie myślenia stereotypami narodowymi, 
którymi przesiąknięte są niektóre media. Ale równocześnie nie można przymknąć 
oczu na fakt, że różne kultury narodowe mają różne wartości, odmienną historię i 
inne sposoby pracy. Fakty te mogą znaleźć swoje odbicie w różnym stopniu 
formalności, z jakim poszczególni partnerzy przystępują do dyskusji, czy w różnych 
metodologiach nauczania, czy też w stylu pisemnych dokumentów, a także w 
sprawach bardzo podstawowych, takich jak: planowanie dnia pracy, oczekiwania 
związane z posiłkami czy okresy wakacyjne.  
 
Równocześnie organizacje związkowe i kultury poszczególnych krajów różnią się 
znacznie, i to nie tylko podstawami, na których związki zawodowe są zorganizowane 
(opierając się na kryterium zawodu, polityki czy religii). Musimy być świadomi faktu, 
że edukacja związkowa ma odmienną rolę w różnych krajowych kulturach i że w 
jednych krajach będzie bardziej scentralizowana i profesjonalna, niż w innych. 
Równocześnie nie można pominąć znaczenia faktu, że w różnych krajach 
europejskich stosowane są różne metodologie wykorzystywane w edukacji 
związkowej. 
 
W takich sytuacjach ważnym jest, aby zrozumieć te odmienności i starać się na nich 
budować.  
 
 

Czas, koszt i jakość 
 
Jak dotąd rozważaliśmy sprawy związane z zespołem. Powinniśmy również krótko 
omówić niektóre z problemów, jakie pojawiają się w naszych projektach 
międzynarodowych, a związane są z pozostałymi kluczowymi elementami: czasem, 
kosztem i jakością. Oto niektóre z trudności, na jakie możemy natrafić: 
 

Czas 
 
• W niektórych projektach nie było wyraźnego planu z rozkładem terminów. 
 
• Zbyt dużo czasu spędzono na ponownym definiowaniu celów i/lub na sprawach 

administracyjnych, z zbyt mało czasu przeznaczono na pracę nad głównym 
zadaniem. 

 

                                       
5 Zobacz, na przykład, http://www.systransoft.com/ i  
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html 

http://www.systransoft.com/
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html
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• Często zdarzało się, że cele były nierealne do osiągnięcia w dostępnych ramach 
czasowych. 

 

Koszt 
 
• W niektórych przypadkach budżet nie został przedyskutowany ze wszystkimi 

partnerami jeszcze przed rozpoczęciem projektu. 
 
• Często koszty osobowe nie pokrywały się z ilością czasu rzeczywiście 

spędzonego na pracy w projekcie.  
 
• Często okazywało się, że koszty partnerów były wyższe, niż te zaplanowane 

początkowo. 
 
• Partnerzy nie rozumieli, lub znajdowali go trudnym, wymaganego systemu 

raportowania kosztów. 
 

Jakość 
 
• Zdarzało się często, że kryteria jakości nie zostały sformułowane wraz z 

rozpoczęciem projektu; 
 
• Oczekiwania wobec jakości często były różne wśród członków zespołu, tak jak i 

jakość rzeczywistego wkładu pracy poszczególnych członków zespołu; 
 
• Występowały też trudności w przygotowaniu wyników o wysokiej jakości, które 

byłyby efektywne zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. 
 
Nie ma tutaj miejsca na to, aby zbadać te wszystkie zagadnienia w sposób bardziej 
szczegółowy, ale jeśli przyglądniemy się uważniej przyczynom powyższych 
trudności, to zauważymy, że można je sprowadzić do wspólnego mianownika: brak 
uważnego przygotowania projektu i zaniedbania w fazie planowania. 
 

Kierownik projektu 
 
Jak dotąd w rozdziale tym: 
 
• Rozważyliśmy niektóre z ogólnych pojęć pracy zespołowej, 
 
• Zbadaliśmy niektóre z trudności wynikających z pracy w zespołach 

międzynarodowych, 
 
• Wspomnieliśmy o innych powszechnie występujących problemach w 

międzynarodowych projektach szkoleniowych. 
 
Skoncentrujmy się teraz przez chwilę na osobie kierownika projektu. Jakich 
kluczowych kwalifikacji wymaga ta rola? Jakich specyficznych umiejętności i stopnia 
rozumienia zagadnień związanych z projektem potrzebuje jego kierownik? 
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Szczegółowe wymagania będą różne w zależności od projektu. Również różne 
jednostki będą miały różne style działania. Ogólnie mówiąc i mając na uwadze to, 
czego dowiedzieliśmy się w tym rozdziale, jasnym jest, że kierownik projektu będzie 
musiał mieć: 
 
• Jasną i szczegółową znajomość celów i kształtu projektu. On/a nie musi być 

ekspertem w tematyce projektu, ale musi się szybko uczyć. Musi w pełni 
rozumieć projekt, aby móc z sukcesem negocjować z członkami zespołu i 
innymi grupami interesów. 

 
• Umiejętności dobrego planowania i organizacji pracy, z równoczesną 

umiejętnością efektywnego i odpowiedniego przekazywania informacji, 
zarówno wewnątrz zespołu, jak i do innych grup interesów. Planowanie i 
komunikacja to sedno efektywnego zarządzania. 

 
• Rozsądne, logiczne podejście do spraw, w tym: możliwość rozumienia, syntezy, 

a czasem konfrontowania informacji z różnych, specjalistycznych dziedzin. 
 
• Umiejętności kierowania zespołem, a w tym: elastyczne podejście i 

umiejętność pracy z ludźmi pochodzącymi z różnych środowisk, umiejętność 
zachęcania, motywowania oraz wspierania, gdy to konieczne, i zawsze trzeba 
mieć na uwadze główny cel projektu. 

 
• Umiejętności związane z negocjacjami oraz rozwiązywaniem konfliktów, jako 

że kierownik projektu musi być przygotowany na rozwiązywanie napięć i 
konfliktów, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. 

 
• Wysokie umiejętności administracyjne, ze szczególnym zwracaniem uwagi na 

szczegóły. Kierownik będzie potrzebował technicznych umiejętności związanych 
z nowymi technologiami informacyjnymi, jak również zdolność do wyważenia 
pomiędzy zwracaniem uwagi na szczegóły a koncentracją nad głównym celem 
projektu.  

 
• Umiejętności z zakresu finansów oraz raportowania kosztów, jak również 

ogólnego zarządzania finansami projektu. 
 
• Umiejętność zarządzania czasem, zarówno na szczeblu personalnym, jak i w 

stosunku do ram czasowych i planu projektu. 
 
• Zaangażowanie w proces jakości oraz dbanie o to, aby wyniki projektu były 

możliwie najlepszej jakości. 
 

Szkolenie do pracy w projekcie 
 
Umiejętności kierownika projektu, które właśnie nakreśliliśmy, są połączeniem 
następujących dziedzin: 
 
• Umiejętności technicznych 
• Umiejętności interpersonalnych 
• Informacji i zrozumienia 
• Osobistych cech i postaw. 
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Związki zawodowe i inne organizacje w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę 
z wagi roli i kompleksowej natury wymagań, które stają przed liderem czy 
kierownikiem projektu. Prowadzi to do uznania potrzeby specjalistycznych szkoleń 
dla takich osób. Niektóre organizacje związkowe już same zaczęły prowadzić 
szkolenia w tej dziedzinie na szczeblu krajowym. Europejska Akademia Związkowa 
stara się skonsolidować te wysiłki i dalej je rozwijać, poprzez organizowanie kursów 
szkoleniowych, warsztatów oraz stworzenie sieci ekspertów w dziedzinie zarządzania 
projektem6. 
 
Rozdział ten mówił głównie o zespole projektu oraz o niektórych problemach, jakie 
mogą pojawić się w pracy zespołowej, szczególnie w przypadku projektów 
międzynarodowych. Istotnym jest, aby na początku zaplanować warsztaty dla 
wszystkich członków zespołu, będące swego rodzaju wprowadzeniem do projektu, 
podczas których ludzie będą mogli się poznać oraz zbadać niektóre z potencjalnych 
trudności, które przedstawiliśmy powyżej. 
 
Podczas planowania projektu powinniśmy także zastanowić się, czy nie ma potrzeby 
przeszkolenia zespołu, który będzie pracował w projekcie. Może to być na przykład 
szkolenie dla całego zespołu z umiejętności komunikowania się. A może lepiej 
będzie przeszkolić jednego czy więcej partnerów w ściśle określonej dziedzinie? 
Szkolenia takie mogą być prowadzone zarówno przez ekspertów z zewnątrz, jak 
również i ktoś z samego zespołu może się tym zająć. Gdy szkolenia takie są dobrze 
zorganizowane i prowadzone, to nie tylko pogłębią sens projektu jako doświadczenia 
szkoleniowego dla jego uczestników, ale również mogą być pomocne w 
identyfikowaniu się grupy. 
 

Przygotowanie i planowanie 
 
Sprawą kluczową w dobrym zarządzaniu jest solidne przygotowanie i planowanie. 
Wiele trudności, jakie wystąpiły w projektach, którym się przyglądaliśmy, byłoby do 
uniknięcia, czy mogły być zminimalizowane, gdyby poświęcono więcej uwagi i czasu 
fazie planowania. Wszystkim nam znani są ludzie, którzy mówią: „no cóż, nie 
możesz wszystkiego zaplanować” lub: „sprawy są zbyt skomplikowane, aby 
cokolwiek przewidzieć” albo: „nie możesz zaplanować rzeczy od początku ich 
istnienia”. Oni będą tymi, którzy będą stawiać największy opór! Jakkolwiek w tym, 
co mówią, jest źdźbło prawdy, to jednak nie powinno to być wymówką służącą 
temu, by nie przygotować planu.  
 
Wyobraźmy sobie przez moment, że zamierzamy udać się na wędrówkę do małej 
wioski, o której słyszeliśmy, i aby się tam dostać, trzeba przejść wiele mil po 
pustym, górskim terenie. Jest mało prawdopodobnym, abyśmy wybrali się w tę 
wędrówkę bez jasnego wyznaczenia celu, bez bliższej wiedzy o tym, jak długa 
będzie ta podróż i bez dobrego zapoznania się z trasą. Prawie pewnym jest, że 
raczej chcielibyśmy dostać mapę, niż wyruszyć na ślepo, mając nadzieję, że pomoc 
otrzymamy po drodze. Im więcej informacji udałoby się nam zebrać, zanim 
wyruszymy i im bardziej szczegółowa byłaby mapa, tym pewniej byśmy się czuli. W 
trakcie naszej wędrówki może okazać się, że mapa jest nieaktualna: to, co na mapie 
było małym strumieniem, jest teraz zbiornikiem wody i będziemy musieli go obejść. 
Ale wciąż mamy mapę, która daje nam ogólne wyobrażenie o kierunku, również z 
mapy możemy wywnioskować, jak długo jeszcze musimy iść. 

                                       
6 W celu uzyskania dodatkowych informacji o szkoleniach dotyczących zarządzania projektem, patrz Załącznik 8 
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Musimy myśleć o planach jako o mapach projektu – jako o innym rodzaju wyprawy 
na nieznane terytorium. Będą to inne rodzaje map, nawiązujących do innych 
aspektów podróży. Niektóre skoncentrują się na sprecyzowaniu celu, inne znów 
mogą podać szczegóły logistyki, zasobów, kosztów. Niektóre będą w wielkiej skali, 
będą obejmować całe terytorium, jeszcze inne będą bardziej szczegółowe i 
precyzyjne. Wszystkie będą spełniały podwójną rolę: pomoc w osiągnięciu celu oraz 
jako kluczowy element w komunikowaniu się z pozostałymi członkami grupy. 
Wszystkie są również w mniejszym lub większym stopniu prowizoryczne: możemy je 
przerysowywać od czasu do czasu, gdy bliżej zaznajomimy się z rzeczywistym 
terenem i możliwościami zespołu. Są one jednak podstawą naszych wysiłków i im 
uważniej je opracujemy – zakładając możliwe niebezpieczeństwa i przygotowując się 
na nieprzewidziane wypadki – tym bardziej prawdopodobny będzie sukces naszego 
projektu.  
 
Powinniśmy zachować to w pamięci, gdy w następnym rozdziale będziemy się 
przyglądać w sposób bardziej szczegółowy procesowi planowania projektów 
europejskich. 



 37

Rozdział 5 
 

Wprowadzenie do planowania  
 
 
W rozdziale tym zamierzamy przyjrzeć się niektórym podstawowym procedurom 
planowania projektów, szczególnie w kontekście przygotowania wniosku o dotację 
do jednego z programów Komisji Europejskiej. Oczywiście będzie to tylko szkic 
wprowadzający, jako że brak nam miejsca w tym podręczniku na to, aby stał się on 
szczegółowym poradnikiem, uwzględniającym wszystkie procedury i specjalistyczne 
techniki związane z pisaniem wniosków. Jednakże będziemy zajmowali się 
najważniejszymi elementami planowania oraz zaprezentujemy proste formy 
zbierania i przetwarzania informacji.   
 

Etap 1:  Definiowanie projektu 
 
Kiedy projekt się rozpoczyna? Zbyt często projekty zaczynają się w momencie 
ogłoszenia konkursu przez Komisję Europejską. Jakkolwiek może to być użytecznym 
bodźcem, jednakże w naszym pojęciu perspektywa finansowego wsparcia w 
przyszłości nie jest najlepszym stymulatorem dla projektu, który ma odnieść sukces. 
Równocześnie zwykle trzymiesięczny okres czasu od ogłoszenia konkursu do daty 
złożenia projektu nie jest wystarczająco długi, aby zebrać zespół i dobrze 
przygotować propozycję projektu. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, projekt 
powinien rozpocząć się od uświadomienia i zdefiniowania potrzeb, które mogłyby 
zostać zaspokojone w ramach projektu. Inicjator projektu musi być absolutnie 
pewny co do potrzeb oraz co do korzyści, jakie może przynieść projekt. 
 
Załóżmy, że jesteś osobą zatrudnioną w organizacji o zasięgu krajowym i 
odpowiadasz za szkolenia i edukację. Jesteś świadom tego, że zagadnienie rad 
zakładowych staje się coraz ważniejsze dla związków zawodowych, a doświadczenia 
są bardzo różne w różnych krajach. Czujesz, że twój związek powinien zająć się tym 
bardziej aktywnie, ale ani ty, ani żaden z twoich kolegów nie jesteście ekspertami w 
tej dziedzinie. Byłoby dobrze coś zrobić - może podręcznik dla związkowców z 
różnych branż byłby użyteczny? Ale oni potrzebowaliby również jakiegoś szkolenia; 
może konferencja byłaby tu lepszym pomysłem? Może kampania informacyjna 
byłaby bardziej efektywna? Na czym więc się skoncentrować - czy najważniejsze 
jest nowe prawodawstwo i jego wdrażanie, czy dostarczenie szczegółowych porad 
dotyczących sposobu działania naszych reprezentantów w radzie? Wyraźnie widać, 
że potrzebujesz pomocy. Była taka Hiszpanka, którą poznałeś na konferencji rok 
temu, i ona właśnie mówiła o przygotowaniach do szkolenia na temat rad 
zakładowych. Może byłoby warto się z nią skontaktować? Dobrze byłoby dostać 
jakieś informacje o doświadczeniach niemieckich w tej dziedzinie ... 
 
Jest to niewątpliwie obiecujący początek, ale jeszcze dużo pracy trzeba będzie 
włożyć, aby przygotować dobry wniosek projektu.  
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Zaangażowanie organizacji 
 
Najpierw musisz przedyskutować ten pomysł w swojej organizacji. W jaki sposób 
taki projekt wpasuje się w priorytety organizacji i jakiego rodzaju rezultaty będą 
najważniejsze? 
 
Musisz bardziej precyzyjnie określić rzeczywistą potrzebę związku w dziedzinie, 
którą chcesz się zająć. Bądź jak najbardziej dokładny: 
 
• Kto będzie grupą docelową? 
• Jakie dodatkowe umiejętności i wiadomości musi ona posiadać? 
• W jaki sposób projekt przyczyni się do wypełniania potrzeb organizacji? 
• Co będzie wynikiem projektu i jak te rezultaty wpłyną na organizację i grupę 

docelową? 
To są niektóre z zagadnień, które powinieneś przygotować definiując swoją 
propozycję w sposób bardziej dokładny. Sporządź krótki szkic projektu i 
przedyskutuj go ze swoimi kolegami w organizacji. Co musisz zrobić, aby zapewnić 
formalne wsparcie twojej organizacji dla tego projektu? 
 

Ogólna struktura projektu 
 
Zakładając, że twój pomysł projektu jest wspierany przez organizację, musisz teraz 
przygotować ogólną strukturę projektu. Podczas określania potrzeb, na które chcesz 
odpowiedzieć, już zacząłeś definiować cele projektu. Teraz musisz zastanowić się 
nad metodami, jakich użyjesz oraz nad działaniami, które będziesz musiał podjąć, 
aby osiągnąć cel. Oto niektóre z pytań, które musisz zacząć brać pod uwagę: 
 
• Czy konieczne jest przeprowadzenie głębszych badań dotyczących potrzeb 

grupy docelowej? 
• Czy inne badania będą konieczne w projekcie? 
• Jak zaczniesz odpowiadać na zidentyfikowane przez siebie potrzeby grupy 

docelowej? 
• Co będzie głównym zadaniem projektu – budzenie świadomości? Prowadzenie 

szkoleń? Szkolenia trenerów? przygotowanie metodyki szkoleń? Tworzenie 
materiałów szkoleniowych? Tworzenie nowych usług? 

• Jakie produkty są oczekiwane w projekcie? 
• Jak będziesz oceniać sukces projektu?  
• Jak rozpropagujesz efekty projektu? 
• Czy projekt będzie miał silny wymiar europejski, czy tylko ograniczy się do 

twojego kraju? 
 
Teraz musisz przelać swój szkic projektu na papier.  
 

Poszukiwanie partnerów 
 
Podczas odpowiadania na powyższe pytania i przygotowywania szkicu projektu 
pojawią się nowe kluczowe pytania: 
 
• Jakich innych umiejętności i zasobów będziesz potrzebować? 
• Która z organizacji partnerskich może ich dostarczyć? 
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• Jakie korzyści mogą odnieść inni potencjalni partnerzy? 
 
Sprawą ważną jest rozważne wybranie partnerów. Powinny to być organizacje czy 
jednostki, które mogą wnieść realny wkład w pracę nad projektem. Powinny mieć 
ściśle określone zadania i odpowiednie do jego wykonania umiejętności. Tworzysz 
zespół roboczy, a nie grupę przyjaciół czy lobby polityczne.  
 
Natomiast jeżeli to ty jesteś zaproszony do udziału w projekcie, to musisz się 
zastanowić, jakie korzyści odniesie z tego projektu twoja organizacja, jaki wkład 
możesz wnieść oraz jak ten projekt ma się do priorytetów twojej organizacji. 
Zawsze miło jest, gdy ktoś nas poprosi o udział w projekcie, ale zastanów się 
poważnie, dlaczego chcesz włączyć się w tę pracę oraz nad tym, jak dalece możesz 
się zaangażować w projekt. 
 
Obecnie najważniejszym pytaniem jest to, jak dalece powinieneś sam opracować 
propozycję projektu, zanim włączysz do pracy partnerów. Zależy to w dużej mierze 
od natury relacji, jakie chcesz rozwinąć. Jeżeli projekt ma zaowocować rezultatami 
na szczeblu krajowym, a ty szukasz określonej pomocy i wsparcia, to wówczas lepiej 
jest samemu uszczegółowić projekt. Jednakże w przypadku projektu 
międzynarodowego dobrze jest włączyć partnerów już we wczesnej fazie 
planowania. W końcu chcesz przecież, aby oni również mieli poczucie „własności” 
projektu, wspólnych korzyści oraz, aby byli weń mocno zaangażowani. 
 

Wsparcie finansowe projektu 
 
Gdy już zacząłeś szkicować projekt na papierze i znalazłeś potencjalnych partnerów, 
to pewnie znasz również przybliżoną skalę projektu – ile czasu będzie potrzebne na 
realizację i ile to będzie kosztowało. Są to oczywiście tylko przybliżone dane, ale i 
one pozwolą ci na zastanowienie się, czy projekt jest możliwy do wykonania i jakie 
środki finansowe musisz zabezpieczyć. W tym momencie warto się zastanowić, czy 
nie skorzystać ze wsparcia programów europejskich. Na tym etapie ważnym będzie 
przeprowadzenie poszukiwań odpowiednich funduszy. W trzeciej części tej książki 
znajdziesz informacje o większości obecnie dostępnych programów, które oferują 
wsparcie dla szkoleń i edukacji. Czy twój projekt kwalifikuje się do któregoś z nich, 
a jeśli tak, to jakie są szczegółowe kryteria tego konkretnego konkursu? 
Użytecznym może być w tym momencie skorzystanie z konsultacji w Europejskiej 
Akademii Związkowej7 – na temat kryteriów i znalezienia innych potencjalnych 
partnerów.  
 
Na stronie internetowej Trade Union Education in Europe 8, jak również i na innych 
stronach różnych organizacji związkowych, możesz znaleźć informacje o innych 
projektach związkowych. Również Komisja Europejska publikuje informacje, 
zarówno na swoich stronach internetowych, jak również i w formie publikacji, o 
projektach wspieranych przez poszczególne programy9. Informacje te pomogą ci 
dowiedzieć się, czy twój projekt ma szanse otrzymać fundusze, a także możesz 
dowiedzieć się o potencjalnych partnerach posiadających odpowiednie 
doświadczenie.  

                                       
7 Patrz Załącznik 8 
8  URL http://www.etuc.org/etuco http://www.etuc.org/etuco/ 
9 Więcej informacji w rozdziałach o poszczególnych programach w części Part Three3 a także w Załączniku 8 o 
źródłach informacji o Komisji EuropejskiejAppendix 8. 

http://www.etuc.org/etuco
http://www.etuc.org/etuco/
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Jak dalece twój projekt powiela to, co już zostało zrobione w innym projekcie? 
Jakkolwiek ważnym jest, aby zobaczyć, co inni zrobili, to jednak nie można tego po 
prostu powielać. Nowa propozycja projektu, dobrze przemyślana i przygotowana, 
będzie bardziej przekonująca i jednocześnie ma szansę odnieść sukces i wytworzyć 
znaczące efekty, zarówno na szczeblu krajowym, jak i na europejskim.  
  

Udoskonalanie definicji 
 
Zastanawianie się nad czasem, kosztami i potencjalnymi zasobami, nawet na tym 
wstępnym etapie, może wywołać problemy. Może stać się widocznym, że twój 
projekt jest za ambitny. Może będziesz potrzebował go przemyśleć raz jeszcze – ale 
nie poddawaj się: zarządzanie projektem to ciągłe przemyślanie od nowa. Może 
trzeba zrobić projekt z mniejszym rozmachem. A może uda się podzielić twój 
projekt na mniejsze, oddzielne elementy, które mogłyby być realizowane w 
dłuższym okresie czasu jako mniejsze projekty. Nie próbuj osiągnąć zbyt dużo w 
jednym projekcie.  
 
Jest jeszcze jedna czy dwie rzeczy którymi musisz się zająć na tym etapie: 
 
• Sporządź listę głównych problemów, które mogą pojawić się w projekcie, wraz 

z krokami, jakie należy podjąć, aby ich uniknąć, czy w jaki sposób sobie z nimi 
radzić, gdy już się pojawią. 

 
• Sprawdź cele projektu. Czy nadal odzwierciedlają to, co chcesz osiągnąć? Czy 

nadal są realistyczne? Czy możesz przeformułować je tak, aby były bardziej 
szczegółowe i dawały możliwości weryfikacji? 

 
• W odniesieniu do celów rozważ, w jaki sposób będziesz wiedział, czy twój 

projekt odniósł sukces, czy też nie: określ główne mierniki wykonania bądź 
wyraźne kryteria, dzięki którym ocenisz sukces (np. w odniesieniu do szkoleń: 
liczba przeszkolonych, poziom zdobytych umiejętności). Zagadnienia te będą 
ważne, gdy zaczniesz myśleć o ocenie projektu10. 

• Wróć myślą do rozdziału drugiego i zależności pomiędzy czasem, kosztami i 
jakością. Gdzie leżą priorytety twojego projektu? 

 
• Możliwie najdokładniej określ zakres projektu. Jakie działania są przewidziane i 

jakie są ich ograniczenia? 
 
Użyteczne byłoby sporządzenie pisemnego streszczenia dotyczącego tych 
kluczowych punktów, które mogłoby funkcjonować jako prosty punkt odniesienia 
oraz mogłoby być włączone do szkicu projektu oraz służyć w dyskusji z innymi.  

Planowanie projektu 
 
Załóżmy, że twój projekt dotyczący rad zakładowych został zdefiniowany i opisany. 
Było wiele spraw, które chciałeś w nim zawrzeć, ale po sprawdzeniu możliwości 
czasowych i zasobów ty i twoi potencjalni partnerzy zgodziliście się, że będzie lepiej 
przejść krok po kroku, zaczynając od zorganizowania pilotażowego szkolenia dla 
trenerów, na które trzeba będzie przygotować materiały szkoleniowe. 
Zdecydowaliście się na przesłanie wniosku o dotację do jednego z programów 

                                       
10 Więcej informacji o definiowaniu celów i miernikach wykonania znajdziesz w rozdziale 6: Ewaluacja projektu 
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europejskich. Przejrzałeś stronę internetową programu, ściągnąłeś z niej i 
przeczytałeś przewodnik aplikującego wraz z dokumentami uzupełniającymi i 
odpowiednimi formularzami aplikacji. Spojrzałeś na kryteria i zobaczyłeś, że 
możliwe jest wsparcie projektu trwającego 12 miesięcy, co pasuje do twoich ram 
czasowych, że potrzebujesz co najmniej jednego partnera z innego kraju 
członkowskiego, co już masz zapewnione oraz że musisz dostarczyć wypełniony 
formularz konkursowy w ciągu trzech miesięcy. Teraz naprawdę musisz zacząć 
planować. 
 
I tak powinieneś zająć się następującymi planami: 
 
1. związanymi z elementem czasu 
 
2. związanymi z kosztami projektu 
 
3. związanymi z aspektem jakości projektu 
 
4. związanymi z zespołem roboczym. 
 
Powyższe rodzaje planów zostały przedstawione, aby poprowadzić cię przez proces 
zarządzania działaniami projektu. Będą one również funkcjonowały jako podstawy w 
komunikowaniu się z innymi członkami grupy i będą służyły jako wspólny punkt 
odniesienia. W dodatku, gdy już raz przygotowałeś dobry zestaw planów, to 
będziesz miał ułatwione zadanie w momencie przygotowywania wniosku o dotację. 
 

Etap 2:  Planowanie planu pracy 
 
Aby pomóc sobie w zorganizowaniu projektu, powinniśmy najpierw podzielić go na 
takie części, aby można było nimi zarządzać. Powinniśmy rozpoznać wszystkie 
części składowe i zastanowić się, jak one do siebie pasują. Jeżeli weźmiemy nasz 
projekt o radach zakładowych i zaczniemy rozbijać go na główne części składowe, to 
prawdopodobnie zauważymy dwa główne elementy: 
 
• Wytworzenie materiałów 
• Opracowanie i przeprowadzenie szkolenia pilotażowego. 
 
Jeżeli zastanowimy się nad tym jeszcze uważniej, to może okazać się, że 
powinniśmy jeszcze dodać badania wstępne, które dotyczyłyby zarówno badań w 
zakresie samych rad pracowniczych, jak i w zakresie specyficznych potrzeb 
szkoleniowych naszej grupy docelowej. Musimy również pamiętać o ocenie 
doświadczeń i o podzieleniu się wynikami z innymi zainteresowanymi. Jest jeszcze 
jeden ważny element projektu, o którym zapomnieliśmy – sam proces zarządzania 
projektem. 
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Nasz poprawiony podział zadań będzie wyglądał tak: 

 

Develop & deliver course

Evaluation

Produce materials

Research works
councils

Project management

Research user needs

Dissemination

 
 

Rycina 5.1 
 

 
Teraz, gdy wyszczególniliśmy nasze główne obszary pracy, dobrze byłoby 
skonstruować diagram pokazujący zależności pomiędzy nimi – logiczną strukturę 
kluczowych komponentów projektu. 
 
Zauważ, że już w rycinie 5.2 zaczęliśmy definiować logiczne całości w poszczególne 
bloki pracy. Od tego miejsca możemy przejść do przygotowania bardziej 
szczegółowych planów rzeczywistego rozkładu zajęć. Ważnym jest, aby zacząć od 
całościowej mapy projektu. Zbyt często bowiem w planowaniu projektu pojawia się 
tendencja do zbytniego skoncentrowania się na szczegółach, aż do tego stopnia, że 
zatracamy ogólną strategię.  

 

 
Produkcja materiałów 

Badania nad 
radami 

pracowniczymi 

Opracowanie i 
przeprowadze-
nie szkolenia 

Zarządzanie 
projektem 

 
Publikacja 

Badania potrzeb 
użytkowników 

Ewaluacja 
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Project
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Evaluation Data

Training
Materials

Deliver
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Evaluation

Dissemination

Management

 
 

Rycina 5.2 
 

Rozbicie na zadania 

  
Już w rozdziale drugim zauważyliśmy jak ważną sprawą jest zarządzanie czasem - 
jednym z elementów projektu i jak element ten współgra z kosztem i jakością. W 
jaki sposób zamierzasz skonstruować szczegółowy rozkład czasowy przeznaczony na 
realizację projektu i jak będzie on używany - plan, który pomoże nam w 
opracowaniu kosztorysu projektu, a potem będzie służył jako nasz przewodnik 
podczas wdrażania projektu. 
 
Może byłeś już zaangażowany w podobny projekt i masz ten stary plan, który może 
zostać użyty jako pewien model czy nawet może dostarczyć pewnego szablonu, 
wymagającego tylko kilku poprawek tu i ówdzie. Jeżeli tak, to masz wyraźne 
ułatwienie. Ale jeżeli po raz pierwszy stajesz przed takim zadaniem, to mało 
prawdopodobnym jest, że masz coś więcej niż intuicyjne wyczucie, np. tego, jak 
długo trwa przygotowanie szkolenia pilotażowego. Aż do momentu rozpisania 
bardziej szczegółowego planu działań nie będziesz wiedział, czy projekt będzie 
możliwy do wykonania w wyznaczonym czasie 12 miesięcy. 
 
Moglibyśmy tylko spojrzeć na główne części – bloki pracy, które już zdefiniowaliśmy 
– często nazywane pakietami zadań i sporządzić prosty harmonogram 
poszczególnych zajęć, który uzupełniłby ww. pakiety.  
 
Na pierwszy rzut oka wydaje się to proste (może jednak okazać się, że po zrobieniu 
listy zadań i dodaniu przewidywanego czasu potrzebnego na ich wykonanie, nie 
zostało już czasu na przeprowadzenie seminarium!). Jednakże jest coś, czego ta 
lista nie przekazuje – a mianowicie, że niektóre z tych zadań są bardziej złożone od 
innych. Nie pokazuje również wzajemnych relacji pomiędzy nimi. Dlatego też, aby 
posunąć się do przodu w naszej pracy nad układaniem rozkładu pracy, byłoby 
pomocne zrobienie następujących trzech rzeczy: 

ERZ 
Badania Wkład 

informacyjny  

Produkcja 
materiałów

Publikacja 

Ocena 

Szkolenie 
pilotażowe 

Zarząd

Analizy potrzeb 
użytkowników 

Potrzeby 
informacyjne 

Potrzeby 
szkoleniowe 

Wyszczególnij 
materiały 

Dane podsumowujące  

Informacje zwrotne 

Dostarcz 
materiały

Materiały 
szkoleniowe

Wyniki 
projektu 

Produkcja 
materiałów 
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• zastosować system numeracji pakietów zadań i samych zadań, 
• zastosować różne poziomy uszczegółowienia naszego planu, 
• zastosować system wizualizacji naszego planu. 
 
Powróćmy do naszego całościowego planu i ponumerujmy te siedem głównych 
bloków zadań, które zdefiniowaliśmy: 
 
Pakiet zadań 1:  Zarządzanie 
Pakiet zadań 2: Analiza potrzeb użytkowników 
Pakiet zadań 3: Szkolenie pilotażowe 
Pakiet zadań 4: Badania nad europejskimi radami zakładowymi 
Pakiet zadań 5: Opracowanie materiałów 
Pakiet zadań 6: Ewaluacja 
Pakiet zadań 7: Upowszechnianie wyników 
 
Na tym etapie dobrze byłoby zebrać nasze wstępne spostrzeżenia dotyczące 
kolejności i uzgodnień czasowych w prosty wykres słupkowy. Często jest on 
nazywany wykresem Gantta, na pamiątkę Henry’ego L. Gantta, który wynalazł taki 
system prezentacji zadań (rycina 5.3) 
 
N
r 

Nazwa zadania Styc
z 

Lut
y 

 

Marze
c 

Kwie
c 

 

Ma
j 

 

Cze
r 

 

Lipie
c 

 

Sier
p 

Wrze
s 

Paźd
z 

Listo
p 

Grud
z 

 

Styc
z 

1 PZ1: 
Zarządzanie 
 

   

2 PZ2. analiza 
potrzeb 
użytkowników 

             

3 PZ3.  Szkolenie 
pilotażowe 

             

4 PZ4. ERZ 
badania 
 

             

5 PZ5. 
Opracowanie 
materiałów 

             

6 PZ6. Ocena 
 

             

7 PZ7. 
Rozpowszechnia
nie 

 
 

            

 
 

Rycina 5.3 
 

Wykres Gantta jest graficzną prezentacją projektu z zaznaczeniem poszczególnych 
zadań w kalendarium projektu. Składa się z osi poziomej, reprezentującej całą skalę 
czasową projektu podzieloną na odcinki (zwykle dni, tygodnie, miesiące lub 
kwartały) i osi pionowej reprezentującej zadania do wykonania w ramach projektu. 
Każde zadanie jest reprezentowane przez poziomy słupek. 
 
Taki rodzaj wykresu jest bardzo użyteczny i całkiem prosty do sporządzenia. Możesz 
narysować go na kartce papieru, ale często wygodniej jest użyć w tym celu tablicy i 
kolorowych samoprzylepnych kartek papieru tak, aby można było sprawnie 
dokonywać przemieszczeń, pracując nad planem końcowym. Możesz także 
wykorzystać możliwości graficzne komputera lub użyć arkusza kalkulacyjnego. Ten 
wykres właśnie pokazuje siedem pakietów zadań. A my naprawdę potrzebujemy 
spojrzeć na sprawę w sposób bardziej szczegółowy, czyli powinniśmy rozpisać 
zadania. 
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Jeżeli weźmiemy, jako przykład, pakiet zadań 3: Szkolenie pilotażowe, to jakie będą 
główne zadania do wykonania? Dla dobra przykładu załóżmy, że pakiet zadań 1: 
Analiza potrzeb użytkowników zabierze nam 3 miesiące, zaczynając od stycznia, i że 
musimy go zakończyć zanim zaczniemy konstruować program szkolenia. Możemy 
przyjąć, że dla pakietu zadań 3 głównymi zadaniami są: 
 
Zadanie 3.1         Przygotować program 
Zadanie 3.2:       Zebrać zespół prowadzących szkolenie 
Zadanie 3.3:       Przygotować miejsce szkolenia wraz ze wszystkimi udogodnieniami 
Zadanie 3.4:       Rozreklamować szkolenie i przeprowadzić rekrutację uczestników 
Zadanie 3.5:      Przeprowadzić szkolenie 
 
Ponieważ niektóre z tych zadań są długie i złożone, dlatego też użyteczne byłoby 
szczegółowe określenie zadań na kolejnym poziomie. Następnie możemy zacząć 
bardziej precyzyjnie określać ilość czasu wymaganą dla każdego z zadań, od 
początku do ukończenia: 
 
 
Zadanie 
3.1 

 Przygotować program 

 3.1.1 Zdefiniować cele, grupę docelową, zawartość, materiały (3 
tygodnie) 

 3.1.2 Opracować wstępny plan szkolenia (3 tygodnie) 
 3.1.3 Przygotować ostateczną wersję programu (1 tydzień) 
Zadanie 
3.2 

 Zebrać zespół prowadzących szkolenie 

 3.2.1 Zdefiniować i przeprowadzić rekrutację prowadzących szkolenie (7 
tygodni) 

 3.2.2 Przeprowadzić spotkanie planujące zespołu (2 dni) 
Zadanie 
3.3 

 Przygotować miejsce szkolenia wraz ze wszystkimi 
udogodnieniami (4 tygodnie) 

Zadanie 
3.4 

 Rozreklamować szkolenie i przeprowadzić nabór  

 3.4.1 Przygotować materiał reklamowy (2 tygodnie) 
 3.4.2 Rozesłać materiał reklamowy (8 tygodni) 
 3.4.3 Przejrzeć zgłoszenia (4 tygodnie) 
 3.4.4 Rozesłać szczegółowe informacje o szkoleniu (4 tygodnie) 
Zadanie 
3.5 

 Przeprowadzić szkolenie pilotażowe (1 tydzień) 

 
Gdy już określiliśmy czas potrzebny na wykonanie każdego z zadań i - co ważniejsze 
– gdy określiliśmy zależności zachodzące pomiędzy zadaniami, to wówczas możemy 
zacząć budować bardziej szczegółowy wykres Gantta. I stanie się jasne, że niektóre 
zadania można wykonywać równolegle, jak również, że rozpoczęcie innych jest 
uzależnione od wykonania poprzednich. Mając takie informacje w ręku możemy 
przejść do wpisania poszczególnych zadań w kalendarz projektu. Rycina 5.4 
przedstawia bardziej szczegółowe rozbicie pakietu zadań nr 3, z zadaniami 
ułożonymi wg swoich numerów. 
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Nr 

Nazwa zadania 

Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik 

4 PZ3. szkolenie pilotażowe 

 
 PZ3.        

5 Z.3.1.1. identyfikacja celów Z.3.1.1.         

6 Z.3.1.2. wstępny plan  Z.3.1.2. 

 

      

7 Z.3.1.3. końcowy plan    Z.3.1.3.  

 

    

8 Z.3.2.1. nabór trenerów  Z.3.2.1.       

9 Z.3.2.2. spotkanie zespołu    Z.3.2.2.      

10 Z.3.3 organizacja miejsca  Z.3.3      

11 Z.3.4.1. przygotowanie 
reklamy 

  Z.3.4.1.     

12 Z.3.4.2. dystrybucja reklamy   Z.3.4.2.      

13 Z.3.4.3. analiza zgłoszeń     Z.3.4.3. 

 

  

14 Z.3.4.4. wysłanie informacji     Z.3.4.4.   

15 Z.3.5 przeprowadzenie 
szkolenia 

      Z.3.5   

16           

 
 

Rycina 5.4 
 
 
Zapewne zauważyłeś, że tak, jak wcześniej założyliśmy, pakiet zadań rozpoczyna 
się w kwietniu, ale będzie się kończył o miesiąc wcześniej niż początkowo 
zaplanowaliśmy, co umożliwi nam odbycie szkolenia pilotażowego wcześniej i 
zapewni czas na ocenę i przygotowanie raportu, zanim skończy się 
dwunastomiesięczny okres projektu. Udało się nam zaoszczędzić czas dzięki 
przygotowaniu bardziej szczegółowego rozbicia zadań oraz dzięki starannemu 
przemyśleniu tychże i ich wzajemnych relacji. Przyjrzyjmy się temu w sposób 
bardziej szczegółowy. 
 
Nie możesz zacząć przygotowywać wstępnego planu szkolenia (Z3.1.2), zanim nie 
zdefiniujesz celów szkolenia (Z3.1.1), natomiast możesz zacząć poszukiwać 
odpowiednich trenerów (Z3.2.1), zanim zakończysz planowanie – bo przecież dobrze 
byłoby, gdyby zostali oni włączeni do końcowej fazy planowania programu (Z3.1.3). 
A równolegle do tych działań możesz już zacząć myśleć o miejscu szkolenia, jak 
również i o jego reklamie. 
 
Na rycinie 5.5, która znów wykorzystuje prosty wykres słupkowy, możesz zobaczyć 
cały projekt ze szczegółowym rozpisaniem pakietu zadań 3. Tym razem 
zaznaczyliśmy relacje pomiędzy zadaniami, co daje możliwość szybkiego 
zorientowania się w ich wzajemnych powiązaniach i zależnościach. Na przykład, 
długa pozioma linia pomiędzy opracowaniem ostatecznego planu szkolenia (Z3.1.3) 
a przeprowadzeniem szkolenia (Z.3.5) wskazuje, że nie będzie katastrofy, jeżeli 
ostateczna wersja planu nie będzie gotowa na sierpień. Z drugiej strony, 
jakiekolwiek opóźnienie w realizacji zadań, począwszy od zorganizowania miejsca 
szkolenia (Z3.3), a skończywszy na rozesłaniu informacji do wybranych uczestników 
(Z3.4.4), mogłoby poważnie zagrozić projektowi. 
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ID Task Name
1 Start Project

2 WP1.  Management

3 WP2.  User Needs Analysis

4 WP3.  Pilot Course

5 T3.1.1. Identify objectives

6 T3.1.2. Draft plan

7 T3.1.3 Final plan

8 T3.2.1  Recruit tutors

9 T3.2.2  Team meeting

10 T3.3  Arrange venue

11 T3.4.1  Prepare publicity

12 T3.4.2 Distribute publicity

13 T3.4.3 Process applications

14 T3.4.4 Send information

15 T3.5  Deliver course

16 WP4. EWC Research

17 WP5. Materials Production

18 WP6. Evaluation

19 WP7. Dissemination

20 Finish Project

02/01

29/12

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

 
 

Rycina 5.5 
 
 

W każdym „ciasno” zaplanowanym projekcie będzie co najmniej jedna grupa 
zależnych od siebie zadań, począwszy od rozpoczęcia aż do zakończenia projektu. 
Tutaj nie będzie można pozwolić sobie na żadne opóźnienia. Problem ten znany jest 
jako „krytyczna ścieżka”, jako że wszystkie zadania z tej grupy muszą być 
ukończone na czas. Z punktu widzenia zarządzania powinieneś wiedzieć, które z 
zadań, w całym planie, są tymi krytycznymi. Stwierdzisz także, że użytecznym jest 
dodanie do twojego wykresu Gantta „kamieni milowych” dla oznaczenia 
kluczowych wydarzeń w rozwoju projektu, np. daty ukończenia publikacji lub 
przedstawienia raportu końcowego. Kamienie milowe różnią się od zadań tym, że są 
pojedynczymi zdarzeniami z zerowym czasem trwania. Kamienie milowe są 
oznaczane na wykresie Gantta jako diamenty lub odwrócone trójkąty. 
 
W projektach dużej skali grupy zadań powiązanych zależnościami mogą być złożone 
i pogmatwane. Istnieją jeszcze inne formy prezentacji na diagramie, które mogłyby 
być dla nas pomocne, szczególnie w tych okolicznościach, w tym wykres PERT 
(Program Evaluation Review Technique) – czasami zwany Diagramem Sieciowym. 
Specjalistyczne, szeroko dostępne programy komputerowe stają się niezbędnym 
narzędziem pracy przy dużych i złożonych projektach. Dla większości małych i 
średnich projektów szkoleniowych i edukacyjnych nie są one rzeczą niezbędną, 
chociaż niewątpliwie mogą pomóc w zaoszczędzeniu czasu oznaczając problemy 
planowania, śledząc rozwój i przekalkulowując, by ukazać oddziaływanie opóźnień 
zadań. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w Dodatku 4. 
 
Zanim ukończysz swój plan pracy, powinieneś przejść przez cały projekt, pakiet po 
pakiecie, rozbijając go na pojedyncze zadania, określając czas ich trwania i biorąc 
pod uwagę ich wzajemne powiązania. Może się zdarzyć, że gdy po raz pierwszy 
ułożysz zadania na wykresie Gantta, twoje plany przekroczą wyznaczone ramy 
czasowe projektu. I wówczas powinieneś rozważyć co następuje: 

ID Task name Styc Lut Mar Kwie Maj Czer Lip Sier Wrz Paźd Listo Grud Styc Nr Nazwa zadania 
1 Rozpoczęcie projektu 

2 PZ1. zarządzanit 

3 PZ 2. analiza potrzeb 
użytkowników 

4 PZ 3. szkolenie pilotażowe 

5 Z.3.1.1. Identyfikacja celów 

6 Z.3.1.2. wstępny plan 

7 Z.3.1.3. końcowy plan 

8 Z.3.2.1. nabór trenerów 

9 Z.3.2.2. spotkanie trenerów 

10 Z.3.3    organizacja miejsca 

11 Z.3.4.1. przygotowanie reklamy 

12 Z.3.4.2. Dystrybucja reklamy 

13 Z.3.4.3. analiza zgłoszeń 

14 Z.3.4.4. rozesłanie informacji 

15 Z.3.5  przeprowadzenie szkolenia 

16 PZ4. ERZ badania 

17 PZ5. Produkcja materiałów 

18 PZ6. Ocena 

19 PZ7. Rozprzestrzenianie 

20 Zakończenie projektu 
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• czy nie ma zadań, które można by było zaplanować bardziej ekonomicznie 

przez wykonywanie ich w tym samym czasie, 
 
• czy nie można by było skrócić czasu wykonywania któregoś z zadań, 
 
• czy może czas trwania całego projektu mógłby zostać wydłużony. 
 

Przeznaczenie zasobów 
 
Załóżmy, że z sukcesem rozpisaliśmy cały projekt w taki sposób, jak to zrobiliśmy z 
pakietem 3 i że tak rozmieściliśmy poszczególne zadania, że wydają się tworzyć 
logiczną całość, i że jesteśmy w stanie zrealizować je w pożądanym czasie. Ale 
wciąż jeszcze mamy przed sobą kolejny etap do przejścia, zanim nasz plan będzie 
kompletny. Jak dotąd rozważaliśmy po prostu zadnia, które powinny zostać 
zrealizowane i czas, którego wymagają, od rozpoczęcia do zakończenia – czyli jak 
mówi się w języku planowania – „czas wykonywania zadań” lub „upływający 
czas”. 
 
Powinniśmy także precyzyjnie określić, jak wiele czasu pracy jest nam potrzebne 
do wykonania każdego z zadań i kto je wykona. Jest to niezwykle ważne, jako że 
upływający czas i czas pracy – zwykle określany w jednostkach: osoba/dzień lub 
osoba/miesiąc – mogą nie mieć ze sobą żadnego związku.  
 
Na przykład w naszym planie przy zadaniu 3.4.2 (rozesłanie materiałów 
reklamowych) przewidujemy czas upływający w ilości 8 tygodni. W tym czasie 
zamierzamy wysłać pocztą informacje o szkoleniu do różnych grup celowych, a 
reklama szkolenia może ukazać się w gazetach i biuletynach związkowych. Ale 
rzeczywisty czas pracy zespołu roboczego to tydzień pracy jednej osoby, inaczej 
mówiąc: pięć osobodni. A z drugiej strony, pomimo że spotkanie robocze zespołu 
trenerów (Z3.2.2) będzie trwało tylko dwa dni kalendarzowe, to wymaga ono pracy 
sześciu ludzi, co daje 12 osobodni. 
 
Dlatego też dokładne rozważenie zasobów ludzkich przeznaczonych do określonych 
zadań jest sprawą decydującą ze względu na wiele przyczyn: 
 
• pozwoli ci to na doskonałe zharmonizowanie twojego planu, 
 
• w sytuacjach, gdy pojawia się presja czasu, może warto by było rozważyć, czy 

zadanie nie mogłoby zostać szybciej wykonane przy zatrudnieniu większej 
liczby ludzi, 

 
• organizacje partnerskie powinny wiedzieć dokładnie, czym i kiedy będą się 

zajmowały w projekcie; dla wszystkich ważne jest przeświadczenie, że 
odpowiedni ludzie będą dostępni dla projektu we właściwym czasie, 

 
• te informacje będą decydujące przy ustalaniu szczegółowego budżetu projektu. 
 
Wpisanie informacji w standardowy formularz jest rzeczą użyteczną, a równocześnie 
przy zajmowaniu się zasobami ludzkimi dobrze by było sporządzić krótką notatkę, 
dotyczącą innych zasobów potrzebnych do realizacji danego zadania – materiałów 
papierniczych, sprzętu technicznego, podróży, transportu, kupna usług od 
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podwykonawcy itp. Efektem niektórych zadań mogą być produkty materialne – 
raport, podręcznik, kaseta video, czy jeszcze coś innego. Zwykle mówi się o nich 
jako o spodziewanych rezultatach czy wynikach. Na tym etapie ważnym jest, 
aby wynotować każdy z tych produktów, ale należy rozróżnić, czy są one tylko 
podstawowymi, wewnętrznymi dokumentami roboczymi dla partnerów, czy też 
rzeczywistymi spodziewanymi rezultatami, które powinny zostać doręczone Komisji 
czy innym sponsorom.  
Pracując nad rozbiciem zadań często zdarza się, że nie doceniamy dwóch dziedzin: 
 
• czasu potrzebnego na podróże i uczestniczenie w spotkaniach dotyczących 

projektu. Często pojawia się tendencja do zmniejszania zarówno liczby 
spotkań, jak i czasu ich trwania, a przecież są one decydującymi elementami 
sukcesu projektu. 

• Samo zarządzanie projektem jest czynnością pochłaniającą dużo czasu i też 
często niedocenianą. Tak, jak zauważyliśmy w rozdziale czwartym, projekty 
międzynarodowe są znacznie trudniejsze do prowadzenia niż projekty krajowe 
czy też wewnętrzne – są bardziej wymagające, jeżeli chodzi o czas, 
umiejętności dyplomatyczne i administrację.  

 
Rycina 5.6 jest przykładowym formularzem, który może okazać się pożyteczny do 
skompletowania tych wszystkich informacji. Okaże się to niezwykle pomocne, gdy 
przystąpisz do przygotowywania budżetu projektu. Jeśli szczegóły tego i innych 
formularzy w niniejszym rozdziale nie spełniają precyzyjnie potrzeb twojego 
projektu, dostosuj je odpowiednio. 
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ROZBICIE ZADAŃ I ZASOBÓW 
  
Pakiet zadań nr:  
Zadanie nr: Zadanie poprzedzające: 
Nazwa zadania: Zadanie następujące po: 
Data rozpoczęcia:  
Data ukończenia Całkowity czas upływu: 
 

Koszty osobowe 

 
Nazwa 

partnera 
Nazwisko osoby 

 
Stanowisko 

 
Data rozpoczęcia 

 
Data 

zakończenia 
Ilość dni 

      
      
      
      
      
      
      
      

Inne zasoby 

Materiały 
 

Sprzęt 
 

Podróże i zakwaterowanie 
 

Usługi zewnętrzne 
 

Rezultaty 

Wewnętrzne 
 

Zewnętrzne 
 

 
 

 
 
 

Rycina 5.6 
 
Oczywiście tutaj potrzebne będą konsultacje z partnerami i włączenie ich do tego 
procesu. Jeżeli nie masz dużego doświadczenia w dziedzinie, którą projekt będzie 
się zajmował, to jest mało prawdopodobne, abyś był w stanie sam opracować 
szczegółowy budżet bez uzyskania informacji od innych. Ważnym jest, aby był to 
wysiłek zbiorowy. Powinieneś upewnić się, czy wszyscy zgadzają się na założenia 
dotyczące ich własnego wkładu w projekt i czy włączyli się w ich przygotowanie.  
 
Pod koniec tego etapu powinieneś wytworzyć: 
 
• Podstawowy diagram ukazujący główne pakiety zadań projektu i ich wzajemne 

relacje, 
 
• Szczegółowe rozbicie zadań dla każdego pakietu, 
 
• Wykres Gantta ukazujący zadania w ramach czasowych projektu i pokazujący 

ich wzajemne powiązania, 
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• Komplet zadań opracowanych w rozbiciu i formularze zasobów informujące w 
sposób szczegółowy, kto i na jak długo będzie potrzeby do każdego z zadań; 
jak również wstępną przymiarkę do tego, jakie inne zasoby są potrzebne. 

 
Gdy już to masz za sobą, to znaczy, że ukończyłeś jeden z najważniejszych i 
najtrudniejszych elementów planowania projektu. Masz teraz znacznie jaśniejszy 
obraz tego, czego wymaga projekt i jak wszystkie elementy projektu są razem 
połączone. Podczas tego procesu zebrałeś również większość z zasadniczych 
informacji potrzebnych do przygotowania budżetu.  
 
 
 

Etap 3:  Przygotowanie budżetu 
 
Jeżeli nie masz doświadczenia w przygotowywaniu budżetów, to może ogarnąć cię 
panika, gdy masz w perspektywie ułożenie finansowego planu projektu. Uspokój się! 
Planowanie budżetu jest prostą i jasną procedurą, jeżeli wykonałeś już podstawowe 
prace przygotowawcze. Może to pochłonąć trochę czasu, ale właściwie nie jest to 
trudne.  

Szacowanie kosztów  
 
Planując, pracowaliśmy w ten sposób, że rozbijaliśmy projekt na coraz to mniejsze 
zadania. Przygotowując budżet, musimy przypomnieć sobie nasze kroki, wychodząc 
od poziomu zadania, poprzez poziom kosztów pakietu, aby w końcu dojść do 
całościowego kosztu projektu. Prosty zestaw formularzy pomoże nam zebrać 
potrzebne informacje. Jeżeli jednak, wiesz jak posługiwać się arkuszem 
kalkulacyjnym w komputerze, to łatwo będziesz mógł wykorzystać te formularze 
jako szablony w celu wyprodukowania zestawu powiązanych ze sobą arkuszy 
kalkulacyjnych. To sprawi, że proces liczenia – a szczególnie wprowadzania zmian i 
poprawek – będzie znacznie łatwiejszy i szybszy 
 
 
Rycina 5.7 pokazuje nam przykładowy formularz do zbierania informacji, do 
każdego określonego przez nas zadania. Grupuje koszty w następujących 
kategoriach: 
 
 
• Zasoby ludzkie 
• Koszty ogólne 
• Materiały 
• Sprzęt 
• Podróże i zakwaterowanie 
• Usługi zewnętrzne dostarczone przez osoby trzecie 
 
Są to główne kategorie kosztów, którymi najpewniej będziesz się zajmować. Różne 
sposoby finansowania mogą mieć różne sposoby prezentacji informacji o finansach i 
możesz znaleźć wymagane różne informacje. Oczywiście wiele zadań nie wymaga 
nakładu kosztów wszystkich kategorii. Możesz też czasem napotkać koszty, które 
nie będą pasować do żadnej z nich. Możesz zaadaptować ten formularz na potrzeby 
twojego projektu. Poniżej podajemy wskazówki do wypełnienia tego formularza. 
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Zadanie 
nr: 

Nazwa zadania:    Numer pakietu zadań:  

         

    

KOSZTY ZASOBÓW 

   

         

Nazwa 
partner

a 

Nazwisk
o osoby  

Stanowisk
o 

Iloś
ć dni 

Koszt 
pracy/dzie

ń 

Całkowity 
koszt 
pracy 

Kosztów 
ogólnyc
h (%) 

Całkowite 
koszty 
ogólne 

Koszt 
całkowit

y 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

       Razem  

         

         

Partner Wymagane materiały Wymagan
a data 

Ilość Koszt 
jednostkow
y 

Koszt 
całkowit
y 

      

      

      

      

       Razem  

 
 

 
 

Rycina 5.7 (a) 
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NAZWA PROJEKTU:   KARTA 

ZADAŃ 

   

         
Zadanie 
nr: 

 Nazwa 
zadania: 

  Numer pakietu 
zadań: 

 

         
Partner Potrzebny 

sprzęt 
Data 
rozpoczęcia 

Data 
ukończenia 

Ilość dni Koszt/ 
dzień 

Ilość 
jednostek 

Koszt 
całkowity 

        
        
        
        
       Razem  

         
Partner Nazwisko 

osoby 
Szczegóły 
podróży 

Rodzaj 
transportu 

Koszty 
podróży 

Koszty 
hotelu 

Koszty 
pozostałe 

Koszty 
całkowite 

        
        
        
        
 Razem  
         
Partner Dostawca Opis usług Koszt 

całkowity 

    
    
  Razem  

Oszacowanie 
przygotowane: 

  Całkowity koszt zadania  

 

Data: 

 

 
 

Rycina 5.7 (b) 
 
Koszty personelu 
 
Informacje potrzebne do wypełnienia pierwszych czterech kolumn, po lewej stronie 
ryciny 5.7: nazwa partnera, nazwisko osoby, stanowisko zajmowane w projekcie i 
liczbę dni – już znasz z formularza „rozbicie zadań i zasobów”. To, co powinieneś 
teraz zrobić, to wyliczyć, ile to będzie kosztowało. 
 
Organizacje często mają standardowe tabele płac dla różnych grup zaszeregowania 
pracowników, np. Dla dyrektora projektu, trenera czy badacza naukowego, bazujące 
na średniej płacy dla danej grupy. Ułatwi to pracę nad budżetem, i oznacza, że nie 
musisz dowiadywać się o precyzyjne płace dla każdej osoby zatrudnionej przy 
projekcie. Sugerujemy, aby tutaj kalkulować koszty płac według wzoru: 
osoba/dzień, ale możesz się też spotkać z budżetem, gdzie koszty płac są liczone: 
osoba/miesiąc czy osoba/godzinę. Powinieneś włączyć również i koszty socjalne 
(ubezpieczenia, etc).  
 
Całkowity koszt zasobów ludzkich jest wynikiem pomnożenia kosztu jednostki pracy 
przez liczbę dni.  
 
 
Koszty ogólne 
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Oprócz kosztów pracy, są jeszcze inne koszty, które pokrywa organizacja, 
zapewniając miejsca do pracy swoim pracownikom – ogrzewanie, światło, biuro, 
koszty związane z telefonem, obsługę sekretariatu, itd. Określamy je mianem 
kosztów ogólnych. W niektórych przypadkach będziesz musiał je wyszczególnić w 
budżecie, ale często występują one jako procent od kosztów pracy i są włączone do 
kosztów związanych z zasobami ludzkimi. I tę metodę stosujemy w tym 
podręczniku.  
 
Może twoja organizacja już ustaliła ogólną jednostkę kosztów ogólnych do 
wykorzystania w projektach. Jeżeli nie, to najprostszym sposobem jej obliczenia jest 
zsumowanie wszystkich elementów kosztów ogólnych w ujęciu rocznym, dla danego 
działu czy jednostki, a następnie podzielenie ich przez pełne, roczne koszty 
wynagrodzeń tegoż działu czy jednostki, oraz pomnożenie wyniku przez 100. wynik 
będzie jednostką kosztów ogólnych, stanowiącą procent kosztów pracy. 
 
Zajmując się kosztami ogólnymi i kosztami pracy ważnym jest, aby przed złożeniem 
wniosku o dotację zrozumieć wymagane, specyficzne kryteria finansowe narzucone 
przez sponsora. Nawet w ramach samej Komisji Europejskiej występują znaczące 
różnice w tym względzie. Jedną z większych są koszty płac sekretarek. W wielu 
programach są one traktowane jako element kosztów ogólnych tak, jak 
sugerowaliśmy wyżej. Ale w niektórych przypadkach są one traktowane jako koszty 
pracy. W takim przypadku upewnij się, że zostały one wyłączone z kosztów 
ogólnych, aby uniknąć duplikacji. 
 
W naszym formularzu, całkowita kwota kosztów ogólnych jest wynikiem pomnożenia 
całkowitych kosztów pracy przez ogólny procent. 
 
Całkowity koszt personelu jest sumą całkowitego kosztu pracy i kosztów ogólnych. 
 
Partnerzy będą musieli przysłać ci odpowiednie informacje konieczne do 
przygotowania budżetu. Pamiętaj, że jednostki pracy i jednostki kosztów ogólnych 
mogą być różne w zależności od organizacji. We wstępnej fazie szacowania kosztów 
możesz posługiwać się przybliżonymi, ogólnymi liczbami, ale w przypadku 
przygotowywania wniosku musisz już posługiwać się konkretnymi liczbami.  
 
 
Koszty materiałów 
 
Tutaj znowu pomogą ci notatki, które sporządziłeś na formularzu “rozbicie kosztów i 
zasoby”. Rzeczą oczywistą jest, że powinieneś zaznaczyć koszty tylko przy tych 
działaniach, gdzie są one rzeczywiście ponoszone. Na przykład, w naszym projekcie 
zadania 3.4.1 „Przygotowanie materiałów reklamowych” i 3.4.2 „Dystrybucja 
materiałów reklamowych wymagają materiałów reklamowych. A materiał ten 
wytworzony zostaje w zadaniu 3.4.1, i tam też ponoszone są koszty. 
 
Gdy wejdziesz w koszty materiałów i koszty dalszych kategorii – powinieneś 
wyraźnie określić, czy przedstawiasz koszty z VAT czy bez. Jeżeli twoja organizacja 
może odzyskać VAT, to zapisz koszty, nie licząc VAT. Jeżeli natomiast nie może go 
odzyskać, to dowiedz się, czy program pozwala ci na policzenie pełnych kosztów z 
VAT.  
 
 



 55

 
Wynajem sprzętu 
 
Większość uwag dotyczących materiałów ma również i tutaj zastosowanie.  
 
Zapamiętaj, że koszty omawiane tutaj dotyczą tylko wynajmu sprzętu. Może to być 
sprzęt wynajęty od organizacji trzecich lub może to być sprzęt dostarczony przez 
jedną z organizacji partnerskich. Koszty te nie pokrywają rzeczywistego zakupu 
sprzętu, gdyż najprawdopodobniej jest on również używany poza tym projektem. 
Jednak niektóre programy pomocowe zezwalają na włączenie kosztów amortyzacji. 
Na przykład, jeżeli sprzęt kosztuje 3 600 EURO, i ma trzyletni okres amortyzacji, a 
był wykorzystany w 50% wymiarze czasu przez okres 12 miesięcy w projekcie, to 
możemy wymagać zwrotu 600 EURO, gdyż: 
 
3,600 EURO podzielone przez 36 (miesięcy) pomnożone przez 12 (miesięcy) 
pomnożone przez 50% = 600 EURO. 
 
Koszty podróży i zakwaterowania 
 
Włącz tutaj koszty wszystkich podróży związanych z projektem. Określ także koszty 
zakwaterowania w hotelu, dołącz koszty posiłków i inne koszty związane z 
utrzymaniem. Niektóre organizacje mają zapewne standardowe stawki kosztów 
zakwaterowania i utrzymania. Wytyczne aplikacji prawdopodobnie ustanawiają 
ograniczenia dot. dopuszczalnych trybów i kosztów transportu i określają różne 
maksymalne dzienne kwoty wyżywienia i zakwaterowania w różnych krajach 
członkowskich. 
 
 
Usługi zewnętrzne 
 
Włącz tutaj koszty każdej z usług, którą będziesz potrzebował zakupić z 
zewnętrznego źródła, poza organizacjami partnerskimi. Na przykład w naszym 
projekcie mogą to być jakieś badania, drukowanie i wydawanie materiałów 
szkoleniowych, usługi tłumaczy, czy też wynajem miejsca na szkolenie.  
 
Z tą drogą uzyskanych liczb, możesz teraz szybko obliczyć całkowity koszt zadania. 
Gdy już opracujemy tak każde z zadań, to wówczas niewielkim wysiłkiem 
osiągniemy rozbicie kosztów całego pakietu.  
 
Na tym etapie dobrze byłoby określić, jaki będzie wkład poszczególnych organizacji 
partnerskich. Formularz pokazany na rycinie 5.8 pomoże ci to zrobić. Po prostu 
musisz dodać całkowity koszt pracy partnera A, wynikający ze wszystkich zadań 
pakietu pierwszego  i włącz je do okienka „koszty personelu” w pierwszej linii. A 
wszystkie koszty materiałów partnera A umieść w okienku „koszty materiałów”, w 
pierwszej linii, itd. Następnie zsumuj koszty każdej kategorii i każdego partnera – a 
na zakończenie otrzymasz całkowity koszt pakietu.   



 56

 

KOSZTY PAKIETU ZADAŃ 
       

Pakiet zadań nr: Nazwa pakietu zadań:    

       

Nazwa partnera Koszty 
osobowe 

Koszty 
materiałów 

Koszty 
sprzętu  

Koszty 
podróży 

Usługi 
zewnętrzne 

Całkowity 
koszt pakietu 
zadań/partnera 

       

       

       

       

       

Całkowity 
koszt/kategorię 

      

     Całkowity 
koszt PZ 

 

 
 

 
Rycina 5.8 

 
Gdy już wypełniłeś oddzielne formularze dla każdego pakietu, możesz zebrać je w 
formularzu prezentowanym na rycinie 5.9, która pokaże całkowity koszt każdego z 
pakietów, całkowity wkład każdego z partnerów i końcowy koszt całego projektu.  
 
 

PODSUMOWANIE BUDŻETU 
       

Nazwa 
partnera 

Koszt PZ 1 Koszt PZ 2 Koszt PZ 3 Koszt PZ 4 Koszt PZ 5 Całkowite 
koszty/partnera 

       

       

       

       

       

       

     Całkowity 
koszt 
projektu 

 

 

 
 

Rycina 5.9 
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Źródła dochodów 
 
Teraz, gdy już znasz prawdopodobny koszt projektu, powinieneś rozważyć, jak 
będzie on finansowany. Oczywiście masz nadzieję, że otrzymasz dotację z Komisji 
Europejskiej, ale mało prawdopodobnym jest, że cały projekt zostanie sfinansowany 
z tego źródła. 
 
Większość projektów Komisji Europejskiej jest wspieranych na zasadach dzielenia 
się kosztami, gdzie zwykle każdy z programów pokrywa określony procent kosztów 
wyznaczonej kwoty maksymalnej. Procent ten będzie się różnił w zależności od 
rodzaju programu, od 33% do 75% czy nawet 90% w niektórych przypadkach. W 
większości przypadków ty i twoi partnerzy będziecie musieli sami pokryć średnio 
59% kosztów projektu. Według określonego programu finansującego może to 
przyjąć formę albo wkładu gotówki od partnerów, albo wkładu „w naturze” (wkład 
rzeczowy), albo połączenia obu. Jednakże coraz częściej programy Komisji nie 
akceptują wkładu rzeczowego, takiego jak użycie zakwaterowania i wyposażenia 
organizacji. Koszty obsługi są normalnie akceptowane, jako że są uważane za wkład 
„gotówkowy”, pod warunkiem, że jest sporządzona odpowiednia dokumentacja. W 
każdym przypadku musisz skonsultować się z warunkami konkretnego konkursu 
propozycji. 
 
 Musisz być również przygotowany na ewentualność, że w praktyce wkład Komisji 
może być mniejszy od maksymalnej kwoty ogłaszanej w konkursie. Sytuacje takie 
zdarzają się często, jako że Komisja poszukuje możliwości rozłożenia swoich 
zasobów na jak największą liczbę projektów. Na jakie inne źródła możesz więc 
liczyć? 
 
• Może byłoby możliwe, aby poszczególni partnerzy postarali się o wsparcie dla 

projektu z jednego lub więcej publicznych czy prywatnych funduszy w 
państwach członkowskich. 

 
• Czy będzie może jakiś dochód z samego projektu – na przykład, ze sprzedaży 

materiałów szkoleniowych czy opłat za szkolenia od uczestników? Jednakże 
wiele programów zastrzega, że wszelkie generowane wpływy muszą być użyte 
do redukcji kosztów przydzielonych. 

 
• W niektórych projektach, szczególnie w tych, gdzie planowane są jakieś 

działania komercyjne, rzeczą wartą rozważenia jest pożyczka bankowa. 
 
• W określonych przypadkach warto by rozważyć, czy niektóre części projektu 

nie mogłyby uzyskać wsparcia z innego programu Komisji. Ale w tej sytuacji 
trzeba bardzo uważać, jako że w wielu przypadkach taka możliwość jest 
wykluczona. Jednak w  niektórych przypadkach taki rodzaj współistnienia 
uzupełniających się projektów jest dobrze widziany, dopóki nie ma pokrywania 
się czy dublowania funduszy. 

 
Niemalże pewnym jest, że twój pierwszy budżet będzie wymagał przeróbek, aby 
zmieścić się w potencjalnych źródłach przychodów. Powinieneś przerobić go 
uważnie, rozważając, czy wszystkie elementy są niezbędne w projekcie, i czy 
niektóre z zadań dałoby się wykonać mniejszym kosztem czy może szybciej. 
Pamiętaj też, że niektóre zmiany poczynione przez ciebie mogą zmienić plan i że te 
zmiany powinny również mieć odbicie w wykresach dotyczących planowania, jak i w 
rozbiciu zadań. Wprowadzając zmiany, będziesz musiał również pomyśleć o ich 
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wpływie nie tylko na koszty i czas, ale i na jakość. Czy wszystkie one odpowiadają 
priorytetom, które ustaliłeś dla projektu? 
 

Przepływ gotówki  
 
Elementem końcowym naszych finansowych kalkulacji będzie zaplanowanie 
dochodów i wydatków w czasie. Nasz budżet pozwala nam na kompleksowe 
spojrzenie na koszty projektu. Teraz powinniśmy ustalić, gdzie pojawią się dochody. 
I tutaj pojawią się wielkie trudności, bowiem może zdarzyć się, że 75% kosztów 
ponoszonych jest w ciągu trzech pierwszych miesięcy trwania projektu, a 75% 
wpływów nie będzie dostępnych aż do ukończenia projektu. Może to wydawać się 
skrajnością, ale faktem jest, że programy Komisji wstrzymują sporą część funduszy 
aż do pewnego czasu po zakończeniu projektu. Stawia to organizacje partnerskie w 
takiej sytuacji, w której będą same musiały ponieść główną część kosztów projektu 
aż do czasu, gdy reszta funduszy z Komisji zostanie przekazana na rzecz tego 
projektu. Dlatego też ważnym jest, aby wszyscy dokładnie wiedzieli, jaki rodzaj 
wkładu finansowego i na którym etapie będzie od nich wymagany. Aby to zobaczyć, 
konieczne jest sporządzenie prognozy przepływu gotówki.  
 
Na naszym wykresie Gantta możemy zobaczyć, w jakim czasie i które zadania mają 
miejsce. Odnosząc się do informacji o kosztach znajdującej się na naszym 
formularzu zadań, możemy opracować, miesiąc po miesiącu, plan kosztów 
ponoszonych w ramach projektu. Podobnie możemy przyjrzeć się informacjom 
dotyczącym naszych źródeł finansowania i również zaplanować, miesiąc po 
miesiącu, wpływy na konto projektu. Różnice pomiędzy wpływami i wydatkami 
każdego miesiąca będą musiały pokryć organizacje partnerskie, z których każda 
będzie musiała zastanowić się, jakiego rodzaju przygotowania potrzebuje poczynić - 
np. w banku – aby pokryć chwilowy deficyt.  
 
Rycina 5.10 przedstawia prosty formularz prognozowania przepływu gotówki. 
Prawdopodobnie lepiej będzie przygotować oddzielne formularze dla każdego z 
partnerów, niż robić jedną, obejmującą cały projekt prognozę. Jakkolwiek formularz 
jest bardzo prosty, to jednak może pomocnym będzie, gdy dodamy pewne 
objaśnienia do pozycji z trzech ostatnich rzędów formularza. 
 
• Pozycja: bilans miesiąca – jest to po prostu całkowity dochód miesiąca 

pomniejszony o koszty całkowite 
 
• Pozycja: aktualny bilans – jest pozycją bilansu całkowitego z ostatniego 

miesiąca (w razie potrzeby) 
 
• Pozycja: bilans całkowity – jest sumą bilansu miesiąca I bilansu aktualnego, i 

przedstawia całą nadwyżkę lub deficyt tego punktu  projektu.  
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 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Paździer
nik 

Listopad Grudzień 

Koszty             
Osobowe             
Materiały             
Sprzęt             
Podróże             
Zewnętrzne             
             
Całkowita 
suma 

            

             
Przychody             
Partner             
Komisja 
Europejska 

            

Zarobione             
Inne dotacje             
             
Całkowita 
suma 

            

             
Bilans 
miesięczny 

            

             
Bilans 
aktualny 

            

             
Bilans 
końcowy 

            

 
 

Rycina 5.10 
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Etap 4: Planowanie jakości 
 
W ostatnich dwóch częściach podręcznika rozważaliśmy proces planowania czasu i 
kosztów. Teraz powinniśmy zająć się planowaniem trzeciego elementu trójkąta – 
jakości. Początkowo może to wydawać się trudniejsze niż planowanie pierwszych 
dwóch elementów. Możemy stosunkowo łatwo stwierdzić, kiedy nasz projekt się 
opóźnia, czy zauważyć, że przekroczyliśmy budżet – ale jakość? Czy nie jest to zbyt 
subiektywne?  
 
To zależy – oczywiście różni ludzie mogą mieć odmienne spojrzenie na jakość 
określonego produktu czy usługi, ale zbyt często ocenę przeprowadza się na bardzo 
powierzchownym poziomie. Jeżeli możemy stwierdzić, że projekt jest opóźniony, czy 
że budżet został przekroczony, to dlatego, że mamy jasno uzgodnione kryteria 
poprzez które to oceniamy. Możemy także określić parametry i opisać kryteria w 
dziedzinie jakości, które pomogłyby nam przeprowadzić bardziej ukierunkowaną i 
rzetelną ocenę. Powinno to stać się najważniejszym elementem planowania. I tak, 
jak wszystko inne, jakość powinna zostać zaplanowana – sama się nie pojawi.  
 
 

Zapewnienie jakości 
 
Jakość jest decydującym, a jakże często przeoczanym, elementem planowania. 
Koncentrujemy się na planie działań i ścisłej kontroli budżetu. Wydaje się, że w 
projekcie wszystko działa jak w zegarku – ale produkt jest nieciekawy i nie wnosi 
nic nowego, usługi nie odpowiadają w pełni oczekiwaniom ludzi. Jest to znany 
scenariusz, nawet w dziedzinie edukacji i szkoleń. Gdy rozejrzymy się wokół i 
przyjrzymy się różnym dziedzinom naszego życia codziennego, to 
najprawdopodobniej zostaniemy przytłoczeni liczbą przypadków, w których brak 
uwagi dla jakości przyniósł w rezultacie straty i brak satysfakcji. 
 
Zagadnienie jakości jest łatwo mylone z pojęciem kontroli jakości. Termin ten, 
pochodzący z przemysłu, tradycyjnie wymagał sprawdzania produktów według 
starannie określonych kryteriów, w celu znalezienia produktów z defektami i 
upewnienia się, że nie opuszczą one fabryki. Ten rodzaj oceny może odegrać pewną 
rolę w naszym procesie, ale zasadniczo jest ona zbyt pasywna i reakcyjna, aby 
mogła tu pełnić fundamentalną rolę. Nie pomoże nam to w osiągnięciu czy poprawie 
jakości – tylko może nam umożliwić już po fakcie wykrycie niepowodzenia. 
Tradycyjnie praktykuje się kontrolę jakości jako końcowy etap procesu 
produkcyjnego, co oddziela dbałość o jakość od jego głównych elementów. 
 
Dla naszych projektów ważne jest, aby oceniać na bieżąco tak, aby mieć możliwość 
poprawienia kolejnych działań. Jakość powinna być dla nas ważna na każdym etapie 
realizacji projektu. Jeżeli chcemy poprawy jakości, to sprawa ta powinna dotyczyć 
wszystkich członków zespołu.  
 
Podstawą tego wszystkiego będzie wyraźne wyszczególnienie oczekiwań co do 
projektu, podzielanych przez cały zespół. Rozpocznie się to już podczas opisywania 
projektu (etap 1), gdzie powstaną pierwsze kryteria jakości dla projektu. Będą one 
zawierały oczekiwane standardy wykonania produktów czy usług, które wytwarza 
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projekt. Równocześnie muszą one określać operacyjność, proces zarządzania i 
odpowiedzialność, poprzez które to zostanie zapewniona jakość w projekcie. 
Centralnym elementem tego procesu będzie jasna dokumentacja tych standardów i 
procesów, tak aby wszyscy zaangażowani w projekt mogli pracować posługując się 
tymi samymi wartościami. 
 
Jednym z głównych punktów, gdzie zachodzi prawdopodobieństwo pojawienia się 
problemów, jest moment przekazywania przez partnerów, odpowiedzialności za 
zadanie czy grupę zadań. To jest punkt, w którym często dochodzi do zamieszania i 
nieporozumień dotyczących tego co kto powinien był zrobić. I tak, praca jest 
przekazywana bez uważnego sprawdzenia, bez zredagowania listy sprawdzającej 
kluczowe aspekty, praca jest niekompletna i nie można zacząć następnego zadania. 
Musimy sobie zdać sprawę z tego, po raz kolejny, że projekt jest procesem 
łączącym wiele pojedynczych działań. Dobrze byłoby zaplanować jakość każdego z 
nich.  
 
Planując poszczególne zadania możemy zadać sobie następujące pytania: 
 
• Jakie są najważniejsze cele dotyczące jakości, które chcemy osiągnąć i jak 

możemy zapewnić ich osiągnięcie? 
 
• Kto jest odpowiedzialny za monitorowanie wykonania i ocenę jakości w tym 

zadaniu oraz jakie istnieją systemy przekazywania informacji zwrotnej w celu 
poprawy? 

 
Musimy również zdawać sobie sprawę z tego, że w większości przypadków musimy 
monitorować jakość, zarówno wyników zadania, jak i samego procesu, poprzez 
który są one osiągnięte. Równocześnie musimy upewnić się, czy istnieją systemy 
informacji zwrotnej, niezbędne do poprawy procesów i produktów projektu. W 
niektórych przypadkach rzeczą odpowiednią może okazać się stworzenie 
„podręcznika zapewniania jakości” w celu udokumentowania tych porozumień. 
Kryteria jakości powinny być brane pod uwagę od wczesnej fazy planowania. 
Rycina 5.11 może okazać się pomocna w tym procesie.  
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CELE ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ 
       

    

    

Pakiet zadań nr:  Pakiet zadań – nazwa: 
 
 

  

       

Numer 
zadania 

Jakie są cele dotyczące 
jakości w tym zadaniu? 

Jak ich osiągnięcie będzie 
mierzone? 

Kto odpowiada za 
zorganizowanie tego 
 pakietu? 

    

    

    

    

 

 
 

Rycina 5.11 
 

Te procesy, które są zaprojektowane, by zabezpieczyć, utrzymują i ulepszają 
jakość, wyraźnie też sprzęgają się dokładnie z aspektem monitorowania projektu i 
oceny, z którymi zapoznamy się w Rozdziale szóstym. 
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Etap 5:  zarządzanie zespołem 
 
Sprawą równie ważną jak planowanie czasu, kosztów i jakości, jest organizowanie 
zespołu. Teraz powinniśmy zaplanować, w jaki sposób ludzie będą pracować w 
projekcie. Jest wiele aspektów do rozważenia. Niektóre z nich są już ci znane z 
rozdziału czwartego: 
 
• Jakie są relacje pomiędzy twoim projektem a celami i priorytetami twoich 

partnerów? Jak to wpływa na działalność zespołu? 
 
• Czy istnieje możliwość pojawienia się fundamentalnych różnic w motywacji, 

wielkości wkładu, umiejętnościach, doświadczeniu, zaangażowaniu? W jaki 
sposób możesz stworzyć zgodny zespół z tych ludzi? 

 
• Jak dalece ludzie się znają? Co możesz zrobić w celu stworzenia dobrego 

środowiska pracy, aby ułatwić zarówno zżycie się grupy, jak i zaangażowanie 
przy wykonywaniu zadań? 

 
W rozdziale tym skoncentrujemy się na:  
 
 
• Wyjaśnieniu odpowiedzialności prawnej i tej wynikającej z kontraktu 
 
• Wyjaśnieniu ról kierowniczych i odpowiedzialności, jakie ze sobą niosą 
 
• Ustaleniu struktur podejmowania decyzji 
 
• Ustaleniu struktury podejmowania decyzji. 
 

Odpowiedzialność prawna i wynikająca z kontraktu 
 
Najpierw powinniśmy dokonać rozróżnienia pomiędzy odpowiedzialnością prawną i 
tę wynikającą z kontraktu, dotyczącą różnych jednostek zaangażowanych w projekt, 
a odpowiedzialnością operacyjną określonych ludzi w kontekście zarządzania 
projektem.  
 
Mówiąc o obowiązkach prawnych i wynikających z kontraktu, trzeba rozróżnić trzy 
rodzaje stron projektu, chociaż precyzyjna terminologia może się zmieniać z 
programu na program: 
 
• promotor/kontrahent 
 
• partner/kontrahent współdziałający 
 
• subkontrahent. 
 
Załóżmy, że twoja organizacja jest zaangażowana w projekt o Europejskich Radach 
Zakładowych wraz z dwoma innymi partnerami głównymi. Inna organizacja 
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związkowa włączy się do pakietu zadań dotyczącego badań. Końcowa ewaluacja 
będzie przeprowadzona przez niezależnego konsultanta.  
 
Promotor/kontrahent 
 
Najprawdopodobniej twoja organizacja, jako inicjująca projekt, będzie działać jako 
kontrahent, podpisując kontrakt z Komisją (jeżeli wniosek został zaakceptowany), 
przyjmując prawną i finansową odpowiedzialność za ukończenie określonej pracy. 
Twoja organizacja będzie musiała zawrzeć pisemną, formalną umowę z pozostałymi 
partnerami głównymi, dotyczącą ich zaangażowania w projekt. 
 
Alternatywnie, istnieje możliwość, aby wszyscy trzej główni partnerzy występowali 
jako współkontrahenci. Każdy byłby sygnatariuszem kontraktu, zakładając wspólną 
odpowiedzialność za ukończenie pracy, lecz nie jest to normą w wielu programach 
UE. 
 
Partner/kontrahent współdziałający 
 
Zazwyczaj organizacje partnera nie podpisują kontraktu z Komisją, ale potrzebują 
mieć podpisaną umowę o partnerstwie, sfinalizowaną bezpośrednio z promotorem 
albo kontrahentem11, warunki umów mogą być zatwierdzone przez Komisję. 
Porozumienie zwykle wyszczególniłoby rzeczy takie jak: 
 
• Wkład pracy i wkład finansowy, jaki ma być wniesiony do projektu przez każdą 

ze stron, łącznie z płacami czy jakimkolwiek innym otrzymanym wsparciem; 
• Procedury, na wypadek gdyby któryś z partnerów nie dotrzymał zobowiązań; 
• Zarządzenia nawiązujące do własności i eksploatacji praw autorskich w każdym 

z materiałów wytworzonych w ramach projektu czy innych patentów, wzorów 
czy innych intelektualnych praw własności; 

• Honoraria autorskie czy inne umowy nawiązujące do komercjalizacji 
jakiegokolwiek produktu, intelektualnych praw własności, czy usług będących 
rezultatem projektu, oraz każdy dochód pochodzący z tego. 

W pewnych programach Komisji partnerzy traktowani są jako kontrahenci 
współdziałający. 
 
 
Subkontrahent 
 
Subkontrahent jest jednostką lub organizacją, która pracuje bezpośrednio z jednym 
czy drugim kontrahentem i jest w pełni opłacana za swoją pracę. Może to być 
przedsiębiorstwo komercyjne, tak jak w przypadku naszego partnera 
odpowiedzialnego za ewaluację, czy inna organizacja związkowa. Subkontrakt 
zwykle regulowany jest ścisłymi kryteriami zależnymi zarówno od części budżetu 
przeznaczonej na subkontrakty, jak i od procedur składania ofert i zawierania 
kontraktów lub obsługi na bazie odpłatności gotówką. 
Wytyczne aplikacji zwykle zastrzegają szczegóły tych warunków, które muszą być 
skrupulatnie przestrzegane. Byłoby rzeczą niezwykłą, gdyby subkontrahent miał 
zagwarantowane jakieś prawa do rezultatów projektu, jako że jego wkład do 
projektu będzie polegał na prostym zabezpieczeniu dóbr czy usług. 
 

                                       
11 Porównaj z załącznikiem 4: przykład porozumienia. 
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Koordynator projektu  
 
Jeden z partnerów – zwykle jest to główny kontrahent – będzie mianowany 
koordynatorem projektu. Będzie on ogniwem łączącym różne organizacje 
partnerskie i Komisję Europejską. Do zadań koordynatora będzie należało: 
utrzymywanie łączności z Komisją, dostarczanie wszystkich dokumentów, łącznie z 
raportami (merytorycznym i finansowym) oraz rezultatami projektu. Zwykle jest on 
też odpowiedzialny za dystrybucję do partnerów odpowiednich środków finansowych 
pochodzących od Komisji. 
 
Ważne jest jednoznaczne zdefiniowanie, która organizacja partnerska ma do 
wypełnienia, jakie obowiązki i upewnienie się, że doszło do zawarcia odpowiednich 
formalnych umów, które dokumentują te relacje. 
 
Role i obowiązki kierownicze 
 
Do tej pory zajmowaliśmy się obowiązkami prawnymi i tymi wynikającymi z 
kontraktu, które przypadną w udziale różnym organizacjom. Teraz powinniśmy 
ustalić, w jaką strukturę ułożyć kierownicze role i obowiązki występujące w 
projekcie. 
 
Kierownik projektu 
 
Dobrze byłoby wybrać kogoś, aby działał jako kierownik projektu, kto wziąłby na 
siebie odpowiedzialność za zarządzanie całym projektem. Zwykle jest to osoba, 
która była mocno zaangażowana w przygotowanie projektu, i będąca członkiem 
organizacji koordynującej projekt oraz posiadająca specjalistyczną wiedzę w 
dziedzinie projektu. Zwykle to kierownik projektu odpowiada za bezpośredni kontakt 
z Komisją. 
 
 
Menedżer projektu 
 
W naszym podręczniku udowadniamy, że istnieje potrzeba wyznaczenia osoby 
odpowiedzialnej za szczegółowe planowanie, sprawy administracyjne i codzienne 
zarządzanie projektem – taką osobą jest menedżer projektu. W niektórych 
przypadkach, jeśli kierownik projektu posiada odpowiednie umiejętności12, można 
dodać te obowiązki do zakresu odpowiedzialności kierownika. Lub odwrotnie, 
menedżer projektu może przyjąć na siebie obowiązki kierownika projektu. 
Jakkolwiek w większości przypadków – a szczególnie przy dużych i złożonych 
projektach – zalecamy wyznaczenie zarówno kierownika jak i menedżera projektu.  
 
Warto również przemyśleć sprawę wyznaczenia określonych osób na stanowiska 
koordynatorów pakietów zadań, którzy będą odpowiadali za szczegółową 
organizację i zarządzanie poszczególnymi pakietami. Równocześnie każdy z 
głównych partnerów powinien mianować swego przedstawiciela – zwanego 
przedstawicielem partnera. Osoba taka byłaby głównym kanałem 
komunikacyjnym pomiędzy projektem a swoją organizacją w dziedzinie zarządzania 
oraz przydziału zasobów. 
 
                                       
12 Porównaj z fragmentem dotyczącym kierownika projektu w rozdziale 4. 
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Jasno zdefiniuj role kierownicze w projekcie i przygotuj szczegółowe listy zakresów 
odpowiedzialności dla każdej z nich. 
 
 

Struktury podejmowania decyzji  
 
Sprawą dużej wagi jest ustalenie, w jaki sposób będą podejmowane kluczowe 
decyzje dotyczące polityki i zarządzania projektem. Gorąco zalecamy utworzenie 
komitetu zarządzającego projektem.  
 
Szczegółowy skład komitetu zarządzającego projektem będzie różny dla różnych 
projektów, ale zwykle w komitecie tym powinni zasiadać przedstawiciele każdego z 
partnerów (zwykle będzie to mianowany przedstawiciel partnera). Komitet zwykle 
powinien być prowadzony przez kierownika projektu, a obsługiwany przez 
menedżera projektu. Menedżer będzie działał w tym przypadku jako połączenie 
sekretarza i szefa wykonawczego. Powinieneś być także pewien znaczenia komitetu 
- tego, czy nadzoruje on projekt, czy spełnia jedynie funkcje doradcze. W 
przypadkach, gdy pełna odpowiedzialność kontraktowa za dostarczenie projektu 
spoczywa na promotorze, najwłaściwszą będzie funkcja doradcza komitetu. 
 
Pewną uwagę należy poświęcić także regułom działania komitetu i sposobowi 
podejmowania przezeń decyzji. Procedury dotyczące komitetu winny być zapisane 
jako część wstępnego planu projektu i winny zawierać zalecenia częstotliwości 
stałych spotkań, obieg agend i instrukcji, procedury zwoływania spotkań 
nadzwyczajnych dla uzgodnienia zmian szczegółów harmonogramów, budżetu i 
specyfikacji rezultatu projektu oraz w celu rozstrzygania sporów pomiędzy 
partnerami. 
 
Decyzje wypracowane przez komitet winny być wiążące dla wszystkich partnerów – 
jednym z obowiązków kierownika projektu powinno być zapewnienie wdrożenia ich 
w życie. 
 
Mimo że komitet zarządzający będzie głównym forum decyzyjnym w projekcie, to 
zachodzi również potrzeba organizowania innych spotkań i podejmowania decyzji na 
innych poziomach. Powinny być organizowane spotkania poszczególnych grup 
roboczych w celu współpracy w zakresie postępu poszczególnych obszarów pracy. 
Spotkania takie powinny odbywać się odrębnie od spotkań komitetu. W przypadku 
dużych lub skomplikowanych projektów koniecznym może okazać się utworzenie 
podkomitetów ds. szczególnie złożonych pakietów zadań. Podkomitet odpowiadałby 
przez komitetem zarządzającym projektu i zajmowałby się szczegółowym 
zarządzaniem sprawami wynikającymi z danego pakietu. Jednakże w większości 
przypadków podkomitety takie nie będą potrzebne. Na wstępie swojej działalności 
komitet zarządzający projektem powinien ustalić, jakie pełnomocnictwa dostaną 
kierownik i menedżer projektu - niezbędne do codziennego zarządzania projektem 
tak, aby nie musieli ciągle odwoływać się do komitetu zarządzającego. 
 
Utwórz przejrzyste i efektywne struktury podejmowania decyzji, wyjaśnij reguły 
działania ciał decyzyjnych i określ wyraźnie faktyczny zasięg władzy dla każdego z 
nich.  
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Struktury komunikacyjne 
 
Elementem uzupełniającym do starannego przygotowania i planowania, kolejnym 
kluczem do sprawnego zarządzania projektem, jest efektywna komunikacja. 
Musimy upewnić się, czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, czego się od nich 
wymaga, jak sprawy postępują, jakie problemy się pojawiają, jakie zmiany są 
potrzebne, kiedy i czyj wkład do projektu jest potrzebny, w jaki sposób mają być 
przygotowane raporty i kto za co odpowiada. Musimy mieć pewność, że 
komunikacja między różnymi partnerami jest jasna i pełna zaufania, co pomoże 
nam w uniknięciu niektórych problemów, jakie pojawiają się w projektach 
międzynarodowych, a o których wspomnieliśmy już w rozdziale 4.  
 
Proces komunikowania przenika każdy poziom projektu – rozmowy twarzą w twarz 
podczas spotkań w grupach zadaniowych, rozmowy telefoniczne, listy, maile, faksy, 
notki, protokoły ze spotkań, prezentacje, seminaria, reklama i ulotki informacyjne. 
Niektóre z tych wymian informacji odbywają się formalnie (spotkania komitetu, 
konferencje), a inne nieformalnie (przypadkowe rozmowy, spotkania towarzyskie). 
Wyraźnie widać, że nie wszystko da się zaplanować, ale niektóre – zwłaszcza te 
bardziej formalne elementy – trzeba. 
 
 
Spotkania  
 
Jednym z przykładów formalnej wymiany informacji jest spotkanie. Komunikowanie 
się podczas spotkania można poprawić, jeżeli jest czytelny program, jeżeli 
propozycje są wyrażane w sposób zwięzły i rozesłane wcześniej, jeżeli spotkanie 
jest dobrze prowadzone – ukierunkowuje dyskusję na kluczowe tematy, zachęca do 
wypowiedzi, ale zapobiega opanowaniu dyskusji przez jedną ze stron – jeśli zostaną 
podjęte jasne decyzje i jeśli wyniki i rozłożenie odpowiedzialności za poszczególne 
działania zostaną rozesłane do wszystkich stron. Wydaje się to zbyt oczywiste, aby 
o tym mówić, ale wszyscy dobrze znamy przypadki, gdzie protokoły nie były 
prowadzone, czy zostały rozesłane za późno, gdy już minął czas na pewne działania, 
czy nie zostały rozesłane do wszystkich partnerów.  
 
Są to sprawy, które można zaplanować - powinny one być ujęte jako zadania w 
ramach pakietu zadań zarządzanie projektem. Można przygotować listy 
sprawdzające z datami informującymi, do kiedy należy przygotować daną 
informację, kto za to odpowiada i kto ma ją rozesłać. Możemy również zdefiniować 
standardowe kategorie informacji i określić, kto jakiego rodzaju informacje powinien 
otrzymywać. 
 
 
Rodzaje komunikacji 
 
Możemy również zaplanować podstawowe kanały komunikacyjne – określić, 
zarówno kto jest odpowiedzialny za komunikowanie się z kim, w jakiej sprawie i za 
pomocą jakiego środka komunikacji. Dla większości projektów najbardziej 
użytecznym kanałem komunikacji będzie korespondencja mailowa, jeśli wszyscy 
partnerzy mają do niej dostęp. Ten środek komunikacji pozwala na relatywnie 
nieformalne kontakty, dzięki niemu można w łatwy sposób dotrzeć z informacją do 
wszystkich partnerów. Poczta elektroniczna jest równocześnie tania i szybka oraz 
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zapewnia zachowanie śladu w dokumentacji projektu. Pozwala również na wysyłanie 
różnego rodzaju dokumentów w formie załączników, co umożliwi partnerom 
usprawnienie i ułatwienie współpracy w opracowywaniu i redagowaniu dokumentów 
i wzorów, nawet jeżeli pracują w różnych krajach.13 W niektórych rodzajach 
komunikacji formalnej, szczególnie tam, gdzie szybkość nie gra roli, przesyłanie 
informacji pocztą byłoby właściwe. Telefon będzie używany w bardziej naglących 
przypadkach, jakkolwiek ma to jedną wadę - zwykle nie ma dokumentacji takiej 
rozmowy telefonicznej i jej wyników. 
 
Obieg dokumentów 
 
Często jednym z decydujących aspektów komunikowania się jest upewnienie się, że 
nie tylko doszło do wymiany dokumentów pomiędzy dwiema stronami, ale że i inni, 
którzy powinni poznać te dokumenty, otrzymali je. W takiej sytuacji pomocne mogą 
okazać się: lista obiegowa i skrzynki sprawdzające. Często zdarza się, że osoba 
kluczowa – menedżer projektu – nie otrzymuje niektórych dokumentów, a przecież 
istotnym jest, aby był informowany o wszystkim, co się dzieje w projekcie, bo to on 
odpowiada za monitorowanie postępu projektu. Jeżeli partner A ma poważne 
zadanie do wykonania, zanim przekaże je do partnera B i jeżeli menedżer projektu 
nie otrzyma kopii raportu przekazującego, to postęp będzie wątpliwy. menedżer 
projektu powinien być w centrum procesu komunikacyjnego projektu. Powinien być 
odpowiedzialny za nadzór nad obiegiem podstawowych informacji i powinien 
otrzymywać kopię każdej pisemnej informacji, jaka się pojawi w projekcie, jak 
również i notatek z ważnych ustnych ustaleń, mających wpływ na całościowy postęp 
projektu. Tu znowu wymiana korespondencji mailowej i elektroniczna komunikacja 
niezwykle ułatwiają takie działania. 
 
Systemy dokumentacji  
 
Sukces projektu zależy w dużym stopniu od wzajemnych oddziaływań i wymiany 
informacji. Zwykle w czasie realizacji projektu gromadzi się dużo dokumentów. 
Podstawową rzeczą w administrowaniu projektem jest założenie dobrze 
zorganizowanego systemu akt oraz systemu informacyjnego, pomagającego w 
identyfikowaniu dokumentów, zrozumiałego i wykorzystywanego przez wszystkich 
partnerów. Możesz nadać informacjom różne kody: typu dokumentu, pakietu zadań, 
daty, wysyłającego czy jeszcze jakiś inny. Ważnym jest, aby każdy dokument, a 
szczególnie każdy szkic lub wersja każdego dokumentu miały swój identyfikator tak, 
aby nie dochodziło do nieporozumień w komunikacji z powodu jakiegoś dokumentu. 
Obok innych zadań, menedżer projektu musi być archiwistą zbierającym i 
przechowującym wszystkie ważne dokumenty projektu w sposób logiczny i łatwo 
dostępny.  
 
Współczesna technologia komputerowa, podobnie jak w wielu innych sferach, ma 
wiele do zaoferowania w procesie zarządzania projektem. Edytory tekstów 
pomagają w szybkim redagowaniu i poprawianiu dokumentów; systemy doręczania 
maili ułatwiają regularny obieg dokumentów; systemy baz danych mogą pomóc w 
przechowywaniu i łatwym odszukiwaniu informacji. Dobrze byłoby, aby partnerzy 
używali tego samego edytora tekstów, szczególnie przy opracowywaniu 
dokumentów, jakkolwiek obecnie zmiana z jednego formatu w drugi jest bardzo 
łatwa.  

                                       
13 Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu poczty elektronicznej w projektach, zajrzyj do zalącznika 5. 
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Upowszechnianie 
 
Mimo że ta część podręcznika dotyczy zarządzania zespołem, to jednak powinnyśmy 
znów podkreślić przy okazji rozważań o komunikacji, ważność upowszechniania 
informacji o wynikach projektu. Będzie to jednym z ważniejszych zadań projektu – 
a jakże często zostawianym na ostatnią chwilę, czy też pomijanym całkowicie. 
Sugerowaliśmy wcześniej, że jest to wartość pakietu zadań sama w sobie. Nie 
mamy tutaj miejsca na to, aby zbadać proces propagowania informacji w 
szczegółach. W części dotyczącej planowania komunikacji powinna zostać 
zaplanowana polityka i strategia informacyjna: które z informacji o twoim projekcie 
zostaną zaprezentowane szerszej publiczności, komu i w którym momencie 
projektu? Jakiego rodzaju kanały komunikacyjne i media będą najbardziej 
odpowiednie w tym celu – biuletyny, ulotki, notatki prasowe, elektroniczne listy 
wysyłkowe, konferencje, broszury, strony internetowe itd.? Kto będzie 
odpowiedzialny za nadzór i wykonanie poszczególnych części strategii? 
 
Ustal jasny i spójny plan komunikowania się, z mendżerem projektu w jego 
centrum, zarówno z zespołem projektu jak i pomiędzy zespołem a ciałami 
zewnętrznymi. Upewnij się, czy istnieje dobrze zorganizowany i łatwy w użyciu 
system dokumentacji.  
 

Gdzie jesteśmy – czyli spis inwentarza 
 
Przypomnijmy sobie, co do tej pory omówiliśmy w tym rozdziale: 
 
Etap 1: Definiowanie projektu 

• Zaangażowanie organizacji 
• Ogólna struktura 
• Włączanie partnerów 
• Wsparcie finansowe 
• Opracowywanie definicji  
• Planowanie projektu 

 
Etap 2: Planowanie planu pracy 

• Rozbicie zadań 
• Alokacja zasobów  

 
Etap 3: Przygotowanie budżetu  

• Szacowanie kosztów 
• Źródła wpływów 
• Przepływ gotówki 

 
Etap 4: Planowanie jakości  

• Zapewnienie jakości 
 
Etap 5: Zarządzanie zespołem 

• Odpowiedzialność prawna i ta wynikająca z kontraktu 
• Role i zadania kierownictwa projektu 
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• Struktury podejmowania decyzji 
• Struktury komunikowania się 

 
Teraz zapewne znacznie lepiej rozumiesz nasze uwagi na wstępie rozdziału, w 
których trzymiesięczny okres określamy jako zbyt krótki na zaplanowanie i 
zorganizowanie dobrego projektu, w przypadku gdy zaczyna się od zera – chyba że 
masz wiele doświadczenia w tej dziedzinie i pracujesz z wypróbowanym i zaufanym 
zespołem. Planowanie wymaga czasu, koncentracji, analiz, wielu rozmów z 
partnerami. Ale jeśli przeszedłeś przez ten proces, to masz już solidne 
przygotowanie i będziesz w stanie opracować przejrzysty plan.14  
 
Pamiętaj jednak, że plan to nie rzeczywistość. Przedstawia on wizję i zestaw 
szczegółowych działań, ale nie jest gotową receptą. Jest to plan działań, a nie 
fikcyjny, zamknięty i odnoszący się tylko do siebie świat. Dlatego też będzie on 
musiał ulegać zmianom, jakie wymusi rzeczywistość, a ty jako menedżer, 
powinieneś pomyśleć o jego elastyczności już od samego początku, przewidując 
różne opcje i alternatywne działania.  
 
Wszystko to umożliwi ci teraz złożenie dobrego wniosku o dotację, a potem 
umożliwi również zarządzanie projektem i da dużą szansę na odniesienie sukcesu.  
 

Etap 6: Składanie wniosku o dotację  

Opracowanie wstępnego wniosku 
 
Różne sekcje Komisji Europejskiej i różne programy pomocowe mają swoje własne 
sposoby działania i swoje własne grupy priorytetów15. Różnią się one w swoich 
wymogach co do struktury propozycji czy stopnia szczegółowości prezentacji 
informacji, różne też mają formularze aplikacyjne. Równocześnie każdy konkurs 
danego programu zwykle ma swoje specyficzne dominanty i tematy priorytetowe. 
Są jednak pewne wspólne aspekty i elementy, o których warto by było wspomnieć.  
 
Każdy wniosek o dotację musi posiadać: 
 
• zwięzłe streszczenie celów, zadań i metod projektu 
• szczegółowy plan pracy projektu 
• argumentację opartą na wyjaśnieniu korzyści płynących z projektu i na planach 

rozpowszechniania jego rezultatów, ich uogólnienia i/lub ich wykorzystania w 
celach komercyjnych 

• szczegółowy budżet projektu i informację o strukturach administracyjnych 
projektu 

• informacje o organizacjach biorących udział w projekcie i ich doświadczeniach 
w dziedzinie tematyki projektu. 

 
Powyższe elementy mogą być różnie ułożone w różnych dokumentach, ale są 
fundamentalnymi punktami każdego wniosku o dotację.  
 
                                       
14 Istnieje również] lista sprawdzająca do głównych etapów planowania projketu: załącznik 1  
15 Więcej informacji o działalności Komisji znajdziesz w rozdziale 7, informacje o obecnych priorytetach w 
rozdziale 8, a o poszczególnych programach w Części Trzeciej. 
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Każdy wniosek o dotację jest dokumentem, który powinien „sprzedać się”. Razem z 
twoimi partnerami opracowaliście wstępny pomysł i zestaw planów 
udowadniających, że jest on możliwy do przeprowadzenia. Teraz musicie sprzedać 
ten pomysł sponsorowi – i właśnie ten wniosek jest waszą główną kartą 
przetargową. Zanim zaczniesz go pisać, powinieneś postawić się w sytuacji tej 
drugiej strony, aby przekazać podstawowe założenia projektu – bez zniekształcania 
twojego wstępnego pomysłu – które przekonają sponsora, że twój projekt dokładnie 
odpowiada jego celom i że powinien otrzymać dotację.  
 
Najpierw bardzo uważnie przeczytaj całą dokumentację, która nadeszła wraz z 
formularzem wniosku. Wynotuj to wszystko, na co położony jest nacisk oraz główne 
założenia. Następnie przejrzyj inne dokumenty opracowane przez ten określony 
program czy dział. Niemalże pewnym jest, że są tam informacje o stronach 
internetowych lub różne broszury mówiące o podstawowych założeniach głównych 
programów, ulotki informacyjne, raporty z ostatnich projektów i jeszcze wiele 
innych, przypadkowych publikacji. To wszystko pomoże ci w lepszym zrozumieniu 
istoty i priorytetów wybranego programu. Na wstępie poproś, aby umieszczono 
twoje nazwisko na liście adresowej danego programu. To umożliwi ci śledzenie na 
bieżąco jego wydawnictw i informacji. Od czasu do czasu większość programów 
organizuje konferencje czy inne spotkania, aby przedyskutować swoją pracę. 
Powinieneś również spróbować uzyskać pełniejszy program pracy i informacje o 
tym, na podstawie jakich decyzji powstał dany program. Powinieneś również szukać 
szczegółowej pomocy w jednym z krajowych biur związanych z różnymi 
programami.16 
 
To powinno dać ci szerszy obraz poszczególnych programów, oraz dostarczyć wielu 
cennych wskazówek dotyczących twojego konkretnego wniosku. Zwróć szczególną 
uwagę na poprzednie projekty dotowane przez ten program. Rzeczą ważną jest, aby 
się upewnić, czy podobne pomysły nie występowały już w tych projektach. Z drugiej 
strony, jeżeli znajdziesz uzupełniające projekty, na wynikach których mógłbyś 
budować czy rozszerzyć i wzmocnić je w jakiś innowacyjny sposób, to byłoby 
niewątpliwie dużym plusem dla twojego wniosku. Jednym z obecnych, kluczowych 
celów Komisji jest wzajemne wzmocnienie i integracja pracy w poszczególnych 
programach. Prócz tego pamiętaj o podkreślaniu międzynarodowego, europejskiego 
wymiaru, nie tylko twojego zespołu roboczego, ale w szczególności – rezultatów 
projektu.  
 
Pomocnym jest również to, aby być świadomym głównych celów działania Komisji 
oraz wykazywać, gdzie to tylko możliwe, w jaki sposób twój projekt może włączyć 
się do ich osiągnięcia. O niektórych z nich wspomnimy w Rozdziale 8, ale są 
jeszcze inne, takie jak wspieranie rozwoju regionów peryferyjnych, wspieranie 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz integracji z miejscem pracy ludzi 
niepełnosprawnych, co również warte jest zapamiętania.  
 
Teraz przedstawimy krótką listę sprawdzającą niektórych ogólnych aspektów, które 
Komisja Europejska bierze zwykle pod uwagę, sprawdzając wnioski o dotacje: 
 
• techniczna zgodność z warunkami programu, w tym: dotrzymanie terminu 

złożenia wniosku, kompletność wymaganych dokumentów, zbilansowanie 

                                       
16 Więcej szczególów w zalączniku 8. 
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budżetu w ramach dostępnych funduszy, czas trwania, potwierdzenie 
zobowiązań, autoryzowanie podpisów 

• zgodność z określoną tematyką konkursu 
• realistyczne i osiągalne cele 
• cele, które mogą zostać zmierzone 
• nowatorskość pomysłu 
• solidny plan zarządzania wraz z metodami 
• właściwość doboru konsorcjum projektu, zarówno pod względem umiejętności, 

jak i poziomu doświadczenia oraz kwalifikacji 
• solidność finansowa – dające się udowodnić źródła przeznaczone do realizacji 

projektu 
• zgodność wszystkich partnerów co do ogólnej strategii  
• korzyści dla społeczeństwa i potencjał możliwości upowszechnienia, 

wykorzystania i uogólnienia 
• jasna i zwięzła prezentacja – upewnij się, że wszystkie główne punkty twojej 

propozycji (wniosku) są wystarczająco wyjaśnione, nie obawiaj się dodać kilka 
dodatkowych stron z dalszymi szczegółami, wykresami czy informacjami o 
budżecie. 

 

Złożenie wniosku o dotację 
 
Gdy już przygotowałeś wstępny wniosek w formie wymaganej przez Komisję, 
mocno zalecamy, aby rozesłać go do wszystkich partnerów oraz, jeżeli to możliwe, 
zwołać spotkanie partnerów, celem którego byłoby przedyskutowanie wniosku tak, 
aby nanieść ewentualne zmiany czy poprawki oraz uzgodnić ostateczną wersję 
dokumentu, który będzie przesłany do Komisji. 
 
Razem z wnioskiem powinieneś również przesłać kopie wszystkich dokumentów, 
które ustalają relacje pomiędzy partnerami. Często zdarza się, że na tym etapie nie 
ma jeszcze formalnej umowy, w takim przypadku radzimy włączyć umowę wstępną, 
która może zostać podpisana, gdy wniosek zostanie zatwierdzony. W takim 
przypadku powinieneś również wysłać do promotora projektu listy intencyjne17 od 
każdego z kontrahentów, wyrażające ogólną zgodę na udział w tym przedsięwzięciu. 
 
Tworzenie czy uczestniczenie w zespole planującym nie jest sprawą prostą. Już na 
tym etapie można zauważyć, że wszyscy partnerzy ponieśli pokaźne koszty, biorąc 
pod uwagę udział w procesie wstępnego planowania i przygotowania wniosku. 
Ważnym jest, aby wszyscy partnerzy zdawali sobie sprawę z tego, że są to koszty, 
które nie mogą być zrefundowane z budżetu projektu. Z drugiej strony, dobrze 
przygotowany projekt i wniosek o dotację mogą przynieść ogromne korzyści, 
których pojedyncza organizacja nie byłaby w stanie samodzielnie osiągnąć.  
 
Gdy już twój dopracowany wniosek został wysłany, wraz z listami intencyjnymi, do 
Brukseli czy Luksemburga (czy też najpierw do twojego rządu, gdy tak mówią 
procedury), to musisz być przygotowany na to, że możesz czekać nawet kilka 
miesięcy na odpowiedź. W wielu przypadkach najpierw przejdzie on przez ręce 
niezależnych ekspertów z zewnątrz, którzy go skomentują i ocenią. Te raporty będą 
następnie rozważane przez Komisję, która ostatecznie zdecyduje co do przyznania 
czy też nie finansowania danego projektu i co do ewentualnej wysokości tego 
                                       
17 W załączniku 2 znajdziesz przykład listu intencyjnego. 
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finansowania. Jak już wspomnieliśmy wcześniej w tym rozdziale, nie jest rzeczą 
niezwykłą, gdy Komisja zredukuje procent dotacji i/lub maksymalną sumę dostępną 
dla każdego projektu. W większości przypadków trzeba będzie wówczas przerobić 
budżet czy plan pracy, zanim projekt będzie mógł ruszyć. Może się również okazać, 
że będzie to okres negocjowania kontraktu, gdzie ustalone zostaną wszystkie 
szczegóły.  
 
Poniesione w tym okresie koszty nie będą zrefundowane z budżetu projektu, jako że 
budżet jest dostępny tylko w okresie rzeczywistego wdrażania projektu. Z drugiej 
strony, gdy już wiesz że kontrakt będzie podpisany, możesz już zacząć działania 
organizacyjne i kontynuować bardziej szczegółowe planowanie projektu. Postaraj 
się dowiedzieć, kiedy dokładnie możesz spodziewać się nadejścia kontraktu i od 
jakiej daty liczy się rozpoczęcie projektu tak, abyś był gotów rozpocząć 
natychmiast. Czasu jest zwykle niewiele – i zbyt często kontrakt przybywa późno 
lub jest antydatowany, co zostawia ci faktycznie mniej czasu na ukończenie działań, 
niż określono w kontrakcie. Rozważ, co zrobisz, gdy taka możliwość się przydarzy. 

Zarządzanie projektem 
 
Gdy kontrakt zostanie podpisany i dostarczony, zakończona zostaje faza planowania 
i zaczyna się faza wdrażania projektu. Pojawią się nowe, różne wyzwania oraz 
potrzeba przyswojenia nowych umiejętności: pracy z zespołem, wytwarzania 
materiałów, monitorowania postępu, usuwania problemów z komunikowaniem się, 
przygotowywania zestawień kosztów i raportowania postępu prac, zarządzania 
zmianami w planie projektu jak również arbitrażu czy łagodzenia konfliktów.  
 
Od jakości wstępnego planowania projektu zależy w dużej mierze proces wdrażania 
projektu. Te plany, które przygotowałeś w fazie wstępnej, dostarczą ci 
podstawowych wskazówek i przeprowadzą cię przez cały projekt. Prócz tego te 
wszystkie umiejętności i spostrzeżenia, które nabyłeś podczas wstępnego procesu 
planowania, będą przewijały się przez cały projekt, gdy będziesz oceniał jego postęp 
lub korygował plan. Będą odgrywały kluczową rolę w procesie przekształcania twojej 
wizji w rzeczywistość.  
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Rozdział 6  
 

Monitorowanie i ewaluacja 
 
 
Rozdział niniejszy jest przeglądem funkcji monitorowania i ewaluacji osiągnięć 
projektu, przedstawia także zbiór kluczowych zagadnień związanych z ich 
planowaniem. 
 
Znaczenie monitorowania i ewaluacji 
 
Gdy nasz projekt jest w trakcie realizacji, naprawdę musimy wykorzystać najlepiej 
posiadane doświadczenie. Potrzebujemy zarządzać nim skutecznie, by 
zmaksymalizować szanse osiągnięcia jego celów. Winniśmy także potraktować go 
jako wielkie doświadczenie uczenia się, szansę, by dowiedzieć się więcej o tym, co 
idzie dobrze i o tym, co nie funkcjonuje tak dobrze. Jeśli napotykamy problemy, to 
jest ważne, by zrozumieć tak wiele, jak to tylko możliwe o ich przyczynach i jak 
można było ich uniknąć. Pod koniec projektu winniśmy zastanowić się razem nad 
tym, czego się nauczyliśmy i co osiągnęliśmy oraz w jaki sposób te intuicje i efekty 
mogłyby być użyteczne w przyszłej pracy naszych organizacji. Dobre monitorowanie 
i ewaluacja pomogą nam to wszystko zrealizować. 
 
Zwykle występuje tendencja, by uważać monitorowanie i ewaluację za mniej ważne 
elementy pracy nad projektem - nawet czasami uważać je za biurokratyczną pracę 
domową albo traktować jako końcową refleksję. Jeśli podejdziemy do nich 
konstruktywnie, mogą stać się jednymi z najważniejszych i najcenniejszych 
czynności. By zarządzać projektem skutecznie, potrzebujemy wiedzieć, czy zmierza 
w prawidłowy sposób do celu, czy jest realizowany zgodnie z założonym budżetem 
oraz zgodnie z planem i czy potrzebne są jakieś korekty. Musimy też wiedzieć, co 
projekt osiągnął, na ile odpowiednie i efektywne były podjęte działania i jakie 
implikacje jego rezultaty mogłyby mieć dla jego uczestników i dla przyszłej pracy na 
tym polu. Monitorowanie i ewaluacja są kluczem do tego wszystkiego. 
 
Definicje  
 
Zacznijmy się od zdefiniowania pewnych podstawowych terminów. 
 
Będziemy używać terminu „monitorowanie”, mając na myśli bardziej albo mniej 
ciągły proces mający miejsce w trakcie realizacji projektu, w którym postęp działań 
jest rewidowany wg różnych kryteriów, na przykład: budżetu, przepływów 
gotówkowych, alokacji zasobów, planu, celów i skutków, jak również wobec zmian 
w projekcie, które mogą mieć wpływ na trafność kontynuacji działań 
podejmowanych w ramach projektu. Informacja uzyskana dzięki monitoringowi 
umożliwia zarządzanie projektem; podjęcie odpowiednich działań naprawczych tam, 
gdzie są one konieczne. Monitorowanie dostarcza także danych, które mogą 
stanowić podstawę regularnych bieżących komunikatów dotyczących postępu 
projektu - przesyłanych do komitetu zarządzającego projektem i / albo do podmiotu 
finansującego, takiego jak Komisja Europejska. 
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Terminu „ewaluacja” użyjemy, by wyróżnić oszacowanie w jednym albo więcej 
określonych punktach cyklu projektu na przykład współczynnika wydajności, 
skuteczności, oddziaływania i trwałość projektu w świetle jego określonych celów. 
Dlatego ewaluacja będzie przeprowadzana w ograniczonej liczbie przypadków, 
podczas gdy monitorowanie będzie trwało przez cały czas trwania projektu. 
Ewaluacja często zakłada oszacowanie na początku projektu (ustanowienie linii 
bazowej dla projektu), w środkowym punkcie (oszacowanie postępu), na końcu 
projektu (oszacowanie jego bezpośrednich skutków i osiągnięć) i, jeśli to możliwe, w 
jakiś czas po zakończeniu projektu (by ustalić jego długookresowe wpływy i 
rezultaty). Zwykle oczekujemy, że ewaluacja jest głębszym, analitycznym procesem 
niż monitorowanie - dostarczając możliwych wytłumaczeń dla konkretnych skutków 
i rezultatów, a nie tylko opisując je. 
 
Odróżniamy dwa główne typy ewaluacji: 
 

• Ewaluacja formatywna przeprowadzana podczas trwania projektu, 
dostarcza informacji, by ulepszyć bieżącą działalność. Główni beneficjenci 
ewaluacji formatywnej to zwykle partnerzy i uczestnicy projektu. 

• Ewaluacja podsumowująca przeprowadzana retrospektywnie pod koniec 
lub po zakończeniu projektu, stanowiąca przegląd kluczowych aspektów 
działań projektu, jego skutków i rezultatów oraz ich znaczenia. Głównymi 
beneficjentami ewaluacji podsumowującej zwykle są partnerzy projektu i 
grupy interesów dzięki, na przykład, naświetleniu znaczących rezultatów 
dotyczących włączenia skutków projektu do głównego nurtu działalności 
organizacji albo projektowania i wdrażania przyszłych projektów. 

 
Przede wszystkim ewaluacja zajmuje się szacowaniem wartości. Jednakże, by być 
efektywną, ewaluacja winna być jednoznacznie zogniskowana; potwierdzenie 
wartości nie może dokonane w próżni. Musi posługiwać się jednoznacznymi 
miernikami, zgodnie z którymi możliwe jest szacowanie. 
 
 
Cele i wskaźniki wykonania 
 
Zarówno dla monitorowania, jak i ewaluacji najlepszym punktem wyjściowym 
szacowania są zwykle cele projektu. Kiedy cel zwykle dostarcza ogólnego bilansu 
zamierzenia projektu, zadanie jest bardziej określone - pojedyncze osiągnięcie albo 
zamierzenie, które projekt wyznaczył sobie do osiągnięcia, którego osiągnięcie 
przyczyni się do realizacji całkowitego celu projektu. 
 
Jak powiedzieliśmy w rozdziale piątym, skutecznie zdefiniowane cele pomagają w 
dostarczeniu jasnej podstawy dla planowania projektu. Mają także znaczenie jako 
podstawa dla monitorowania i ewaluacji osiągnięć projektu. Jednakże, w praktyce, 
wiele projektów rozpoczyna się z celami, które są całkiem luźno i ogólnikowo 
postawione. Stąd jest ważne, by podczas wczesnych etapów projektu te luźno 
sformułowane zamierzenia zostały doprecyzowane. 
 
Często mówi się, że efektywnie zdefiniowane cele winny być SMART: 
 
· Specific (Specyficzne) – dopasowane tak dokładnie, jak to tylko możliwe, do 

jednego szczególnego celu projektu  
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· Measurable (Mierzalne) - zawierające wyraźnie zdefiniowane kryteria (ilościowe 
lub jakościowe), za pomocą których ich osiągnięcie może zostać zmierzone  

· Achievable (Osiągalne) - realistyczne z punktu widzenia czasu i dostępnych 
środków finansowych 

· Relevant (Relewantne) - związane bezpośrednio z ogólnym celem projektu  
· Time-related (Związane z czasem) - określać jasno ramy czasowe, w których cel 

powinien zostać zrealizowany  
Warto dodać do tej listy, że powinny też być jasne i niedwuznaczne, zrozumiałe dla 
wszystkich uczestników projektu i grup interesów z nim związanych.  
 
Zdefiniowawszy dokładniejsze cele projektu, winniśmy też uzgodnić, w jaki sposób 
będziemy wiedzieli, że zostały one osiągnięte - powinniśmy zdefiniować wskaźniki 
postępu (albo „kryteria osiągnięcia”), który muszą zostać spełnione, zanim 
określony cel może być uznany za osiągnięty. 
 
Wskaźniki postępu mogą być: 
 
· Ilościowe - obiektywnie sprawdzalne i wymierne kryteria, takie jak: liczba 

przeszkolonych osób, podział wg ich wieku/kraju/sektora przemysłu/płci, liczba 
publikacji, liczba uczestników konferencji  

· Jakościowe - obiektywnie sprawdzalne, ale niemierzalne kryteria dotyczące, na 
przykład, zmian w zasięgu wiedzy, umiejętnościach, nastawieniu i zachowaniu, 
jak również zmian dotyczących procesów, struktur i systemów. 

 
Wskaźniki postępu mogą zostać zaprezentowane w rozmaitych formach. Poniżej 
przedstawiamy kilka przykładów: 
 
Przykład 1  
 
Cel: 
Przeprowadzić analizę potrzeb szkolenia dla przedstawicielek związku zawodowego 
kobiet odnośnie zdobywania wiedzy i umiejętności wiążących się z podstawowymi 
zagadnieniami zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy; poinformować o 
postępach szkolenia pilotażowego. 
 
Wskaźniki postępu: 
 
Wskaźniki ilościowe: 
· Raport zawiera ankiety od co najmniej 100 respondentek z 3 narodowych 

związków zawodowych z różnych krajów  
· Raport stworzony pod koniec 4 miesiąca projektu  
 
Wskaźniki jakościowe: 
· Raport dostarcza podstawowych danych we wszystkich obszarach 

zainteresowań, które mogą zostać użyte w dalszych studiach ewaluacji 
· Raport przejrzany i zaaprobowany przez pracowników zajmujących się 

zagadnieniami bezpieczeństwa, higieny i szkoleń z 3 narodowych związków 
zawodowych  

· Raport przejrzany i zaaprobowany przez zespół opiekunów projektu jako 
dostarczający odpowiedniej informacji nt. osiągnięć modułu szkoleniowego w 
pakiecie zadaniowym nr 5.  
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Przykład 2  
 
Cel: 
Przeprowadzić trwające pół dnia przedsięwzięcie mające na celu podniesienie 
świadomości dla 250 osób w 10 centrach regionalnych 
 
Wskaźniki postępu: 
 
Wskaźniki ilościowe 
· Minimalny całkowity udział 2.500  
· Minimalny udział w jednym wydarzeniu 150  
· Przeprowadzenie 10 przedsięwzięć pomiędzy 6 i 9 miesiącem projektu  
· Minimum 60% pozytywnych ocen w ankietach przeprowadzonych po każdym 

wydarzeniu 
· Minimum 25% z wszystkich biorących udział zgłasza chęć udziału w najbliższych 

szkoleniach 
· Minimum 10% składa aplikacje na szkolenia 
 

 
Przykład 318  
 
Ewaluacja ponadnarodowego wydarzenia/kursu/konferencji wg różnych wskaźników 
wykonania. Każdy wskaźnik jest szacowany wg punktacji 1-4. Przykład jednego z 
tych wskaźników jest podany poniżej, wraz z dwoma z powiązanych opisów 
poziomów osiągnięcia. 
 
Kluczowy obszar: Jakość ponadnarodowego wydarzenia 
 
Wskaźniki wykonania 1.1 Wkład w wydarzenie wniesiony przez partnerów 
projektu 
Opis: Ten wskaźnik wykonania koncentruje się na poniższych tematach: 
· Stopień, w jakim każdy z partnerów przyczynia się do ponadnarodowego 

wydarzenia 
· Ewidencja partnerów podzielających role i odpowiedzialności podczas 

wydarzenia, albo w całym projekcie  
 
Odnosi się to do jakości ponadnarodowego partnerstwa, jeżeli chodzi o udział 
każdego partnera w elemencie wydarzenia ponadnarodowego projektu, z jasnym 
odnotowaniem odpowiedniego podziału zadań i odpowiedzialności. 
 
Poziom 4 wykonania 
· Każdy z partnerów odgrywa rolę w przygotowaniu i realizacji wydarzenia 

według uzgodnionej wcześniejszej roli i zakresu odpowiedzialności  
· Istnieje jednoznaczna ewidencja współpracy, z silnym zespołem roboczym 
 
Poziom 2 wykonania 
· Występuje nieklarowny podział ról i odpowiedzialności partnerów, co w 

konsekwencji może być dowodem błędu w wymaganym udziale 

                                       
18 Niniejszy przykład został zaczerpnięty z McLeod, R. Guidelines for Evaluating Your European Project (2003); 
dostępne na stronie http://www.aberdeen-education.org.uk/resources/euroguide.htm 

http://www.aberdeen-education.org.uk/resources/euroguide.htm


 78

· Gdy pojawiają się problemy, jest to dowód braku zaangażowania w 
znajdowanie obopólnie zadowalającego rozwiązania 

 
 
Dodatkowo oprócz określonych nakierowanych na cele wskaźników wykonania, 
projekt będzie miał inne bezpośrednie wskaźniki wykonania, takie jak: budżet, plan 
i etapy projektu, wg których oszacuje się jego postęp. Te wskaźniki zwykle będą 
ilościowe i prawdopodobnie będą najważniejsze w procesie monitorowania. 
 
Pewne metody ewaluacji uznają za przydatne ustanowienie zewnętrznych 
wzorców, wg których można oszacować osiągnięcia. W tym kontekście owe wzorce 
byłyby standardem rezultatów osiągniętych przez podobne działania albo projekt w 
podobnym sektorze albo środowisku. 
 
Planowanie monitorowania i ewaluacji 
 
Projekt jest złożonym bytem i niemożliwe są monitorowanie i ewaluacja wszystkich 
jego aspektów i wymiarów. Musimy przeprowadzić selekcję i opracować plan - albo 
lepiej - dwa plany: plan monitorowania i plan ewaluacji. Przygotowując te plany, 
będziemy musieli odpowiedzieć na analogiczny zestaw kluczowych pytań: 
 
· Dlaczego przeprowadzamy monitorowanie albo ewaluację tego ćwiczenia? Jaki 

jest ich cel? Komu, jak oczekujemy, może ono przynieść korzyść bezpośrednio i 
w jaki sposób? 

· Co będziemy monitorowali i oceniali? Powinna być zgoda pomiędzy zespołem 
projektu a grupami interesów co do tego, które kluczowe aspekty projektu będą 
monitorowane. Na pewno chcemy monitorować postęp w aspektach budżetu i 
planu. Są również inne aspekty projektu, które możemy chcieć monitorować 
ciągle, w tym zarządzanie, komunikacja i zaangażowanie partnerów projektu. 
Ponadto będą także kluczowe aspekty określonych zadań, które są zmienne dla 
każdego projektu. Pewne aspekty monitorowania są ważne w poszczególnych 
punktach cyklu projektu i niezależne od innych, stąd jest ważnym, by o tym 
pamiętać opracowując plan. Nasze decyzje w tym względzie będą kształtowane 
prawdopodobnie przez odpowiedzi dotyczące celu zamierzonych ćwiczeń. 

 
Podobnie winno być uzgodnione, które elementy zostaną poddane ewaluacji oraz 
wg jakich kryteriów zostaną ocenione. Będą one zależne od szczegółowej 
zawartości i metodologii projektu. Można jednak wyróżnić pewne ogólniejsze 
kategorie: 

 
o Trafność i stosowność zaplanowanych zamierzeń - do jakiego 

stopnia cele projektu były odpowiednie dla rozwijania potrzeb i 
priorytetów populacji, do której były kierowane? Czy mają dalsze 
odniesienia? 

o Skuteczność - jak skutecznie projekt wykorzystał pozyskane środki 
finansowe? Czy był wart zainwestowanych weń pieniędzy?  

o Efektywność – w jakim stopniu rezultaty projektu przyczyniły się do 
osiągnięcia jego celów? Czy zawartość projektu była odpowiednia? Czy 
metodologia i zaadaptowane podejście też były odpowiednie? Jakie 
napotkano problemy i jak można ich uniknąć w przyszłości? 
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o Innowacyjność - jak dalece projekt był nowatorski? Jakie były nowe 
cechy działań i wyników? Jakie są potencjalne bariery wdrożenia tych 
innowacji? 

o Oddziaływanie – jakie były skutki projektu na szerszym polu? Na ile 
skutki i rezultaty projektu odpowiadają potrzebom populacji, do której 
były kierowane? 

o Trwałość – na ile prawdopodobnym jest, że pozytywne skutki projektu 
będą trwały poza okresem czasu realizacji projektu? Jakie kroki partnerzy 
powzięli, by zapewnić podtrzymanie działalności i wykorzystanie 
rezultatów przez indywidualnych partnerów albo przez konsorcjum? 
 

· Kiedy monitorowanie i ewaluacja będą miały miejsce? W pewnych 
przypadkach będą określone kontraktowe warunki, które w części to 
zdeterminują, np.: wymóg raportu z ewaluacji w połowie okresu projektu oraz 
końcowego albo kwartalnych komunikatów bieżących i raportów o stanie 
finansowym. Jednakże w wielu przypadkach te formalne wymogi 
sprawozdawcze nie spełnią wszystkich oczekiwań wobec monitorowania 
koniecznego dla skutecznego biegu projektu. Jest zatem wskazane, by 
opracować plan oparty przede wszystkim o zdefiniowane przez nas potrzeby 
projektu. Mógłby on przewidywać, na przykład, cotygodniowe sprawdzenie, 
jakie działania są aktualnie realizowane i jaki postęp został wykonany w 
świetle ustalonego planu pracy. Zarazem moglibyśmy uznać za pomocne 
stworzenie wewnętrznego sprawozdania finansowego częściej, niż wynikałoby 
to z kontraktu, by lepiej zarządzać środkami finansowymi projektu. W 
przypadku ewaluacji także często bywa ważne, by przeprowadzić przegląd na 
początku projektu w celu ustalenia warunków bazowych, choćby nie było ku 
temu formalnych wymogów. 

· W jaki sposób będziemy monitorowali i ewaluowali wybrane aspekty 
projektu? Jest to być może najtrudniejsze i najbardziej złożone pytanie, 
szczególnie w przypadku ewaluacji. 
 
W przypadku ewaluacji formującej zasadne może być przedsięwzięcie 
stosunkowo nieformalnego ćwiczenia polegającego na samoewaluacji. 
Działanie takie może obejmować np. zaproszenie wszystkich partnerów do 
szerszego spojrzenia na projekt jako całość i rozważenia, jak współgra on z 
założonymi celami i programem pracy oraz przytoczyć świadectwa ich 
wniosków. Te punkty widzenia mogłyby zostać przedyskutowane, a 
porozumienie osiągnięte w jednym albo dwóch obszarach – prowadzić do 
stworzenia krótkiego sprawozdania i dalszej dyskusji nt. odniesienia się do 
zidentyfikowanych problemów. 
 
W innych sytuacjach, szczególnie w przypadku ewaluacji końcowej, 
odpowiedniejsza mogłaby być bardziej formalna metodologia: 

 
o Selekcja metod gromadzenia danych - na przykład arkusze ewaluacji 

szkolenia, kwestionariusze pocztowe, zarejestrowane na taśmie wywiady, 
grupy zadaniowe, obserwacja uczestnicząca, konferencje, dzienniki 
działalności, poszukiwania biblioteczne 

o Identyfikacja źródeł danych - partnerzy projektu, grupy interesów, 
uczestnicy projektu i beneficjenci, inne osoby, grupy i organizacje, 
opublikowane sprawozdania  
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o Tworzenie narzędzi gromadzenia danych - konstruowanie 
kwestionariuszy, tworzenie przewodników dla osób przeprowadzających 
wywiady, opracowanie materiałów dla grup zadaniowych 

o Decydowanie, w jaki sposób dane będą przetwarzane, 
analizowane i interpretowane - w zależności od typu ćwiczenia i 
wyboru danych, zadania te mogą być wykonane wg szeregu różnych 
technik. Niektóre przewidują zastosowanie tablic numerycznych, proporcji, 
tabel krzyżowych, a w pewnych przypadkach bardziej wyrafinowanych 
form statystycznej analizy. Inne podejścia mogą być bardziej opisowe i 
impresjonistyczne. We wszystkich przypadkach wyraźnie zdefiniowane 
wskaźniki postępu pomogą uniknąć dwuznaczności i subiektywności w 
interpretacji rezultatów. W przypadku braku takich wskaźników istotne 
będzie sprecyzowanie założeń leżących u podstaw analizy i interpretacji 
rezultatów. 

o Uzgodnienie, jak rezultaty mają zostać przedstawione i 
upowszechnione - opublikowanie sprawozdania zaprezentowanego na 
konferencji, wewnętrzne sprawozdanie dla PMC, prezentacja dla zespołu 
projektu i bezpośrednich grup interesów 

 
· Kto będzie odpowiedzialny za prowadzenie monitorowania i ewaluacji? Znów 

zależne to będzie od decyzji podjętych we wcześniejszych punktach. 
Prawdopodobnie większość działań monitorujących będzie podejmowana przez 
kierownika projektu, menedżera projektu albo PMC. Chociaż mogą być 
aspekty, które mogą być delegowane do innych partnerów projektu. W 
przypadku ewaluacji, kluczową decyzją jest, czy projekt wyznacza 
zewnętrznego ewaluatora, czy za to zadanie odpowiada jeden z partnerów, czy 
przewidziana jest jakaś forma zbiorowej oceny prowadzonej przez zespół 
projektu. Decyzja zależna będzie po części od wielkości i złożoności projektu 
oraz dostępnych środków finansowych. Jednakże polecilibyśmy, jeśli tylko 
istnieje taka możliwość, projekt powinien wyznaczyć kogoś z odpowiednimi 
umiejętnościami i specjalistyczną wiedzą, kto będzie odpowiedzialny wyłącznie 
za ten aspekt pracy w ramach projektu. Mógłby to być ktoś, powiedzmy, z 
Działu Szkoleń związku zawodowego, niebiorący udziału w projekcie albo z 
Uniwersytetu. 

 
Decydujące jest, by w proces planowania ewaluacji włączyć wszystkich partnerów i 
grupy interesów. Ich punkty widzenia winny wskazać ewaluatorowi kluczowe 
aspekty projektu, które winny zostać uwzględnione w ocenie; ich pomoc będzie 
potrzebna w zbieraniu danych; powinni mieć poczucie prawdziwego wpływu na 
rezultaty. Ważne dla projektu jest dostarczenie partnerom, uczestnikom i grupom 
interesów okazji do przedyskutowania i skomentowania wersji szkicu sprawozdania, 
idealnie w ramach zajęć warsztatowych. Najważniejsze jest, by mieli oni możliwość 
wspólnej refleksji nad tym, czego się nauczono i jakie znaczenie ma to dla 
przyszłości. 
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Rozdział 7 
 

Unia Europejska 
 
W rozdziale pierwszym rozważaliśmy, jak ważne są nowe inicjatywy w edukacji 
związkowej szczebla europejskiego, a w szczególności, jak ważne są projekty 
międzynarodowe. Aby inicjatywy te mogły efektywnie zafunkcjonować, należałoby 
coś wiedzieć o: 
 
• politycznych i gospodarczych strukturach Unii Europejskiej 
• jej polityce i głównych priorytetach 
• miejscu edukacji i szkoleń w tej polityce 
• kluczowych mechanizmach i instrumentach w dziedzinie edukacji i szkoleń, 

które  Unia adaptuje dla wdrożenia swojej polityki. 
 
Zagadnienia te, jak również i relacje pomiędzy Unią a związkami zawodowymi, oraz 
polityka i priorytety Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, będą 
przedmiotem naszego zainteresowania w drugiej części podręcznika. Są to 
niezbędne informacje, jeżeli chcesz przygotować projekt międzynarodowy, który 
będzie atrakcyjny i użyteczny z punktu widzenia związków zawodowych, jak również  
wniesie wkład do polityki UE oraz będzie przez nią wspierany finansowo.  
 
Dla wielu z nas świat Unii Europejskiej jawi się jako zawiły i daleki. Jest to świat, 
który wciąż się zmienia i rozwija – i oczywiście, postawy wobec Unii Europejskiej, 
jej polityki i przyszłości są różne w różnych związkach zawodowych poszczególnych 
krajów członkowskich, tak samo jak w ich społeczeństwach. 
 
Jednakże niezaprzeczalnym jest fakt, że instytucje Unii odgrywają coraz większą 
rolę w nadawaniu kształtu naszemu życiu na poziomie krajowym i regionalnym oraz 
że wspólny rynek odgrywa główną rolę w gospodarkach naszych krajów, a jej 
dyrektywy dotyczące różnych dziedzin społecznych i socjalnych, kształtują coraz 
znaczniejszą część prawodawstwa poszczególnych krajów.  
 
Unia Europejska jest szczególnie ważna dla związków zawodowych, ponieważ: 
 
• określa zadania polityki i promuje działania, które docierają aż do głównych 

aspektów życia gospodarczego i społecznego krajów członkowskich, 
 
• rozpoznaje zdefiniowane już podstawowe prawa pracowników i organizacji ich 

reprezentujących, a także oferuje organizacjom związkowym odgrywanie 
aktywnej roli w tworzeniu polityki, prawodawstwa i działania.  

 
• dostarcza zasobów do promowania swojej polityki, a część z nich może zostać 

użyta do wspierania działań zainicjowanych przez związki zawodowe. 
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Unia Europejska i jej instytucje  
 
Unia Europejska jest zgrupowaniem demokratycznych państw europejskich, 
zaangażowanych we wspólną współpracę, które są zgodne delegują elementy ich 
suwerenności dla wspólnego instytucjonalnego zarządzania na poziomie 
europejskim. Unia Europejska stale rozszerzała się od jej początku do włączenia 25 
państw członkowskich z  łączną liczbą ludności powyżej 454 milionów obywateli 
 

1951 Belgia, Francja, Niemcy, , Luksemburg, Holandia 
1973 Dania, Irlandia, Wielka Brytania 
1981 Grecja 
1986 Portugalia, Hiszpania 
1995 Austria, Finlandia, Szwecja 
2004 Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, 

Słowacja, Słowenia 
 
Unia obejmuje także zamorskie terytoria Francji, Portugalii i Hiszpanii, włączając 
Azory, Wyspy Kanaryjskie, Gwadelupę, Gujanę, Maderę, Martynikę i Réunion. 
Dalsze rozszerzenie jest także brane pod rozwagę. Negocjacje na temat 
członkostwa nadal prowadzone są z Rumunią, Bułgarią i Turcją, niebawem 
Chorwacja rozpocznie proces akcesyjny. 
 
Instytucjonalny system Unii Europejskiej jest trudny do sklasyfikowania, ponieważ 
Unia to znacznie więcej niż organizacja międzynarodowa: ma ona swój własny 
status i moc prawną. Utworzona na mocy serii traktatów, jest złożonym systemem 
połączonych elementów, mających różne obowiązki i różne znaczenie, a decyzje 
zapadają tam na drodze wymyślnych negocjacji i procedur głosowania. W naszym 
podręczniku możemy tylko dokonać krótkiego szkicu niektórych z najważniejszych 
elementów19. 
 
Unia Europejska powstała w wyniku Traktatu z Maastricht w 1992 roku. Jednakże 
proces integracji europejskiej rozpoczął się już znacznie wcześniej. Maastricht był 
ważnym krokiem w procesie ewolucji. Pierwsze kroki zostały uczynione już w 1951 
roku, gdy utworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (ECSC), która otwierała 
wspólny rynek dla węgla i stali pomiędzy Francją, Niemcami, Belgią, 
Luksemburgiem, Holandią i Włochami. Kolejnym krokiem było utworzenie 
Europejskiej Komisji Energii Atomowej (EURATOM) oraz Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej (EWG), obie zostały włączone do Traktatu Rzymskiego w 19957 roku. 
Następnie te trzy instytucje zostały połączone i uformowały Wspólnotę Europejską 
(EC) we Wspólnym Akcie Europejskim, w 1986 roku. A jednym z celów Wspólnoty 
było zakończenie tworzenia wspólnego rynku do końca roku 1992. Traktat 
Amsterdamski podkreślił odpowiedzialność za wspólne działanie na rzecz 
zatrudnienia, zapewnił swobodę przepływu i współpracę dla bezpieczeństwa, 
zapowiedział rozszerzenie Unii, wprowadził znaczące zmiany odnośnie 
reprezentatywności i procesu decyzyjnego. Wzmocnił znaczenie Parlamentu 
Europejskiego w procesie podejmowania decyzji i znacząco zredukował liczbę 
spraw, w których Rada Ministrów (Rada Unii Europejskiej) podejmować musiała 
decyzje poprzez głosowanie większością kwalifikowaną. Więcej zmian w strukturze i 

                                       
19  Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Unii Europejskiej 
(http://europa.eu.int/abc/index_en.htm) oraz w załączniku 8. 

http://europa.eu.int/abc/index_en.htm
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procesie decyzyjnym UE wprowadził Traktat Nicejski (2002), który wprowadzony 
został w lutym 2003. 
Traktat Nicejski również potwierdził, że konieczna jest dalsza praca nad 
wprowadzeniem w pełni efektywnego zespołu instytucji zdolnych do sprostania 
wyzwaniom rozszerzonej Unii Europejskiej. Uprzednio, w grudniu 2001 roku, Rada 
postanowiła powołać Konwencję, zrzeszającą szerokie spektrum udziałowców, w 
celu zainicjowania debaty o przyszłości UE. W rezultacie Konwencja stworzyła szkic 
Konstytucji, scalający wszystkie wcześniejsze traktaty i uwzględniający dalsze 
reformy. Ten szkic Traktatu Stanowiącego Konstytucję Europejską został 
przedstawiony na konferencji międzyrządowej (IGC) w lipcu 2003 r. i po 
uwzględnieniu kolejnych uzupełnień został przyjęty przez IGC w czerwcu 2004 
roku20 Aktualnie dokument ten oczekuje na ratyfikację przez rządy poszczególnych 
krajów, zanim będzie mógł być wdrożony. 
 
Jak zapisano w Traktatach, Unia Europejska funkcjonuje poprzez kilka kluczowych 
instytucji, włączając w to Radę Unii Europejskiej, reprezentującą kraje 
członkowskie, Parlament Europejski, reprezentujący obywateli i Komisję Europejską, 
która spełnia funkcję swego rodzaju służby cywilnej dla UE. 
 
 
Rada Unii Europejskiej lub Rada Ministrów 
 
Rada Unii Europejskiej21 (lub Rada Ministrów, jak bywa nazywana) jest 
głównym ciałem podejmującym decyzje w Unii Europejskiej. Swoim zakresem 
uprawnień coraz częściej dzieli się z Parlamentem. Składa się z przedstawicieli 
rządów dwudziestu pięciu państw członkowskich: 
 
Austria Belgia Cypr Republika Czeska Dania 
Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja  
Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa 
Luksemburg Malta Holandia Polska Portugalia 
Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja  Wielka 

Brytania 
 
Każdy rząd wysyła jednego ze swoich ministrów na spotkania Rady, a uczestnictwo 
zmienia się w zależności od tematu będącego przedmiotem dyskusji. Np. 
ministrowie spraw zagranicznych biorą udział w spotkaniach nt. polityki 
zagranicznej, ministrowie rolnictwa – w tych zajmujących się sprawami rolnymi. 
Radzie przewodniczy reprezentant tego kraju, który sprawuje prezydencję, urząd 
ten obsadzany jest na zasadzie rotacji pomiędzy członkami co 6 miesięcy. Radę 
wspiera stały Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER), składający się ze stałych 
przedstawicieli (ambasadorów) państw członkowskich Unii. Jego głównym zadaniem 
jest przygotowanie gruntu do spotkań Rady. 
 
Rada Europejska składa się z prezydentów i premierów wszystkich krajów 
członkowskich oraz prezydenta Komisji Europejskiej. Jest najwyższym ciałem 
decyzyjnym UE; spotyka się cztery razy do roku. Wśród innych obowiązków jest 

                                       
20 Pełny tekst konstytucji znajdziesz pod adresem: 
http:/www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm 
21 URL: http://ue.eu.int/ 

http://ue.eu.int/
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władna podejmować decyzje w sprawach, co do których Rada Ministrów nie mogła 
osiągnąć porozumienia. 
 
Zależnie od przedmiotu decyzje Rady Ministrów i Rady Europejskiej wymagają 
jednogłośnego porozumienia, podejmowane są absolutną większością lub 
kwalifikowaną większością głosów – jak ustalono w traktatach Od 1 listopada 2004 
r. kwalifikowana większość wymaga minimum 72,3% głosów z większości (lub w 
niektórych przypadkach 2/3) krajów członkowskich reprezentujących co najmniej 
62% populacji UE. 
 

Parlament Europejski 
 
Parlament Europejski22, który od 1979 roku jest wybierany bezpośrednio przez 
wyborców w krajach członkowskich, składa się z 732 członków, których mandat 
trwa 5 lat. W Parlamencie członkowie są zgrupowani raczej według przynależności 
partyjnej niż według narodowości. Na podstawie Traktatu Rzymskiego rola 
Parlamentu ograniczała się do konsultacji. Jednakże kolejne traktaty zwiększyły 
jego uprawnienia do wprowadzania poprawek lub nawet zatwierdzania 
prawodawstwa do tego stopnia, że obecnie Rada Ministrów i Parlament dzielą się 
władzą decyzyjną w większości dziedzin. Odgrywa również doniosłą rolę w 
złożonych procedurach ustalania rocznego budżetu Unii. Praca Parlamentu jest 
podzielona pomiędzy Strasburgiem, gdzie zwykle odbywają się pełne sesje 
Parlamentu, Brukselą, gdzie mają miejsce nadzwyczajne sesje Parlamentu i gdzie 
pracują komisje parlamentarne a Luksemburgiem, gdzie mieści się administracja.  
 
Prawodawstwo europejskie, niezależnie od tego, czy jest przyjmowane przez Radę 
Ministrów czy wspólnie z Parlamentem, przybiera jedną z następujących form: 
 
• Regulacji (obowiązujących i dających się zastosować we wszystkich 

państwach członkowskich i stojących ponad prawem krajowym) 
• Dyrektyw (obowiązujących co do intencji, okresów i warunków, ale formy i 

metody implementacji pozostają w rękach władz krajowych) 
• Decyzji (obowiązujących te strony, do których są one skierowane: rządy, 

instytucje, prywatne przedsiębiorstwa). 
• Rekomendacji, opinii, rezolucji czy deklaracji (nieobowiązkowych). 
 
Parlament podejmuje decyzje wraz z Radą wg trzech różnych procedur, zależnie od 
konkretnych zagadnień: 
 

• Zgodnie z procedurą współpracy opiniuje założenia legislacyjne 
proponowane przez Komisję, które Komisja może modyfikować uwzględniając 
komentarze Parlamentu, 

• Zgodnie z procedurą akceptacji musi wyrazić akcept w różnych sprawach, 
w tym w sprawie rozszerzenia członkowstwa w UE, porozumień 
międzynarodowych i wszelkich zmian w zasadach wyboru 

• Zgodnie z procedurą współdecydowania, która ma zastosowanie w coraz 
szerszym zakresie, w tym w sprawach rynku wewnętrznego, swobodnego 
przepływu pracowników, zdrowia, środowiska, edukacji i uprawnień 
konsumenckich posiada uprawnienia decyzyjne porównywalne z 

                                       
22  URL:  http://www.europarl.eu.int/ 

http://www.europarl.eu.int/
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uprawnieniami Rady i absolutną większością głosów może odrzucić legislację 
proponowaną przez Radę. 

 
Istnieją także statutowe zobowiązania Parlamentu i Rady do zasięgania opinii innych 
ciał, w tym partnerów społecznych, w różnych wariantach procesu konsultacyjnego, 
zależnych od dziedziny legislacji, zanim propozycje zostaną przyjęte. 
 
Proponowane prawodawstwo musi znajdować się w ramach obecnie obowiązującego 
Traktatu i musi być w zgodzie z zasadą subsydiarności (uzupełniania). Ta ważna 
zasada, wprowadzona przez Traktat z Maastricht, mówi, że Unia Europejska może 
zajmować się tylko takimi zagadnieniami, które nie mogłyby być rozwiązane w 
sposób satysfakcjonujący na szczeblu krajowym czy regionalnym, ze względu na ich 
skalę czy efekty. 
 

Komisja Europejska 
 
Gdzie więc inicjowany jest proces legislacyjny? Jest on zapoczątkowany przez 
trzecią kluczową instytucję - Komisję Europejską23, która jest administracją 
publiczną Unii. Od 18 listopada 2004 r. w skład Komisji Europejskiej wchodzi 25 
Komisarzy, po jednym z każdego z krajów członkowskich, mianowanych na okres 5 
lat. Główne biura Komisji są podzielone pomiędzy Brukselę i Luksemburg; 
zatrudniają około 20.000 pracowników. Komisja posiada również biura w każdym z 
krajów członkowskich, które świadczą głównie usługi informacyjne.24 
 
Mówiąc szerzej, Komisja działa jako ciało niezależne od Rady i Parlamentu oraz: 
 
• inicjuje legislację 
• zapewnia wdrażanie traktatów 
• nadzoruje wdrażanie prawodawstwa unijnego pod nadzorem Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości 
• realizuje budżet i zarządza programami pomocowymi 
• inicjuje unijne roczne i wieloletnie międzyinstytucjonalne programy 
• zapewnia reprezentację Unii w stosunkach zewnętrznych, wyjąwszy wspólną 

politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa 
• broni interesów Unii w Radzie 
 
Komisja składa się z 37 Dyrektoriatów Generalnych (DG) (w tym służb 
wewnętrznych). Każdy z Dyrektoriatów odpowiada za określoną dziedzinę 
działalności Unii: edukację i szkolenia, energię, rolnictwo, sprawy zagraniczne, 
media, technologię itd. Każdy z nich jest nadzorowany przez jednego z komisarzy25. 
Każdy jest odpowiedzialny za uzgodniony program pracy i za budżet, dzięki któremu 
może go realizować. 
 
Budżet na rok następny zostaje zatwierdzony w rezultacie długiej procedury 
negocjacyjnej, angażującej każdego roku Komisję, Radę Ministrów i Parlament 
Europejski. Procedura budżetowa nie jest po prostu głosowaniem nad finansami, ale 

                                       
23  URL:  http://europa.eu.int/comm 
24  Zajrzyj do załącznika 8 w celu uzyskania ich listy.  
25  Zajrzyj do załącznika 7 w celu znalezienia listy obecnych komisarzy i ich zakresów odpowiedzialności. 

http://europa.eu.int/comm
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centralnym procesem, poprzez który trzy instytucje Unii przekazują swoje 
polityczne wskazówki (nie zawsze zgodne) nt. priorytetów Unii Europejskiej. 
 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości - tworzony przez 25 sędziów i 8 
adwokatów generalnych, zapewnia nadzór nad prawem z punktu widzenia 
wdrażania traktatów. Obywatele mają bezpośredni dostęp do Trybunału, a w 
przypadku konfliktu z prawem krajowym – prawo europejskie przeważa.  
 
Trybunał Obrachunkowy (Trybunał Rewidentów Księgowych) - 
składa się z jednego reprezentanta z każdego z krajów członkowskich; odpowiada 
za audyt budżetu Unii Europejskiej i raportowanie w sprawie jego wykonania. 
Posiada także uprawnienia do nadzoru audytorskiego nad każdą z organizacji, która 
otrzymała fundusze z UE; zgłasza wszelkie nieprawidłowości w tym względzie do 
Trybunału Sprawiedliwości. 
 
Inne instytucje UE 
 
Podczas gdy Rada Ministrów, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada 
Europejska, Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Audytorów są całkowicie 
zinstytucjonalizowane, funkcjonuje także kilka innych ważnych ciał europejskich: 
 

• Europejski Bank Centralny odpowiada za politykę monetarną i zarządzanie 
walutą euro 

• Europejski Ombudsman (Rzecznik Praw Obywatelskich) zajmuje się 
skargami obywateli na złe funkcjonowanie jakiejkolwiek instytucji lub ciała UE 

• Europejski Bank Inwestycyjny wspomaga UE w osiągnięciu jej celów 
poprzez finansowanie projektów inwestycyjnych. 

 

Ciała doradcze 

 
Parlamentowi, Komisji i Radzie asystują dwa ciała doradcze: 
 

• Komitet Społeczno – Ekonomiczny (ECOSOC)26, składa się z 317 
członków pochodzących z najbardziej reprezentatywnych organizacji 
krajowych (pracodawców, pracobiorców i innych grup interesów), którzy są 
wyznaczani przez Radę na okres 4 lat. Komitet dostarcza opinii o charakterze 
doradczym w dziedzinach określonych w traktatach, a w szczególności tych 
dotyczących rynku wewnętrznego i europejskiej polityki społecznej. 

• Komitet Regionów27, utworzony na mocy Traktatu z Maastricht w 
odpowiedzi na żądanie kilku krajów członkowskich domagających się 
bezpośredniego zaangażowania regionalnych i lokalnych władz na poziomie 
Unii. Komitet Regionów składa się z 317 członków i musi brać udział w 
konsultacjach w szeregu zagadnieniach, w tym w sprawach edukacji, 
młodzieży, kultury czy też spójności gospodarczej i społecznej. 

 
Kilka agencji i innych ciał stanowi dopełnienie tego systemu: 
 

                                       
26  URL:  http://www.esc.eu.int/ 
27  URL:  http://www.cor.eu.int/ 

http://www.esc.eu.int/
http://www.cor.eu.int/
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Ciała międzyinstytucyjne 

 
• Biuro Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich publikuje, drukuje i 

dystrybuuje informacje o UE i jej działaniach 
• Biuro Selekcji Personelu Wspólnot Europejskich zajmuje się rekrutacją 

kadr dla instytucji UE i innych ciał 
 

Agencje zdecentralizowane 

 
15 wyspecjalizowanych agencji („Agencji wspólnotowych”) zajmuje się 
specyficznymi technicznymi, naukowymi i zarządczymi zadaniami w ramach 
„wspólnotowej dziedziny” UE („pierwszy filar” Unii Europejskiej): 
 
CEDEFOP Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego 
EUROFUND Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i 

Pracy 
EEA Europejska Agencja Ochrony Środowiska 
ETF Europejska Fundacja Szkoleniowa 
EMCDDA Europejskie Centrum ds. Walki z Narkotykami 
EMEA Europejska Agencja ds. Kontroli Leków 
OHIM Biuro Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 
EU-OSHA Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
CPVO Biuro Zróżnicowania Rozwoju Wspólnoty 
CdT Centrum Tłumaczeń dla Instytucji Unii Europejskiej 
EUMC Europejskie Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii 
EAR Europejska Agencja Odbudowy 
EFSA Europejski Urząd ds. Żywności 
EMSA Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żeglugi 
EASA Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotnictwa 
 
Europejski Instytut Studiów Bezpieczeństwa i Europejskie Centrum 
Satelitarne zajmują się specyficznymi zadaniami wspólnotowej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa („drugi filar” Unii Europejskiej). 
 
Europol i Eurojust pomagają koordynować policyjną i sądową współpracę w 
sprawach kryminalnych („trzeci filar” Unii Europejskiej). 
 
Konstytucja Europejska 
 
Jak zauważono poprzednio, nowa propozycja dla konstytucji dla Europy aktualnie 
jest zatwierdzana przez państwa członkowskie  Jeśli zostanie zaaprobowana, to 
wprowadzi różne zmiany struktury i działania EU. Pewne kluczowe elementy 
konstytucji są opisane poniżej28. 
 
Unia będzie posiadać jednolity dokument, konstytucję. 
 
                                       
28 Pełny tekst Konstytucji w wersji przyjętej przez Radę-zobacz 
http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm 

http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm
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Pojedynczy byt, Unia Europejska, zastąpi aktualne rozłączne istnienia  Wspólnoty 
Europejskiej i Unii Europejskiej. EU i traktaty wspólnotowe, jak również wszystkie 
traktaty poprawiające i uzupełniające je, będą zastąpione przez nowy traktat 
stabilizujący, konstytucję dla Europy. 
 
W terminologii prawnej konstytucja pozostaje traktatem. Pewna modyfikacja 
konstytucji w późniejszym stadium będzie wymagała jednomyślnego porozumienia 
państw członkowskich i, w zasadzie, ratyfikacji przez wszystkie z nich. Dla 
niektórych modyfikacji, jednakże - na przykład, przedłużenie zakresu głosowania 
poprzez kwalifikowaną większość - jednomyślna decyzja podjęta przez  Radę 
Europejską wystarczy.  
 
Zrewidowanie ram instytucjonalnych 
 
Konstytucja wyjaśnia poszczególne role Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
Europejskiej. W szczególności zaś rozróżnia poszczególne misje Komisji, włączając 
jej monopol prawodawczej inicjatywy, jej kierowniczą funkcję i jej rolę 
reprezentowania Unii na zewnętrz, z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa. Rozszerza to bardzo znacznie zakres współdecydowania w 
procedurze, która, znacząco, odtąd będzie nazywana prawodawczą procedurą 
(95%  prawa europejskiego będzie przyjmowane wspólnie przez Parlament i Radę).  
 
Główna instytucjonalna innowacja to utworzenie urzędu Ministra Unii ds. spraw 
zagranicznych, który będzie odpowiedzialny za reprezentowanie Unii Europejskiej 
na scenie międzynarodowej. Ta funkcja połączy obecne zadania wysokiego 
przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Wspólnej polityki Zagranicznej i 
Bezpieczeństwa (sekretarz Rady Unii Europejskiej- przyp. tłumacza) z tymi, które 
były w gestii z komisarza zajmującego się polityką zewnętrzną. A zatem Rada UE 
nada ministrowi spraw zagranicznych mandat aspekt kształtowania wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa. Będzie on  pełnoprawnym członkiem Komisji,  
odpowiedzialnym w Komisji za relacje zagraniczne. Minister ten koordynować będzie 
też inne aspekty działań zewnętrznych Unii Europejskiej i podniesie rangę jej działań 
na tym polu.  
 
Konstytucja ustanawia Radę Europejską jako instytucję odmienną od Rady 
Ministrów. Rada Europejska będzie podnosić rangę prezydenta, o ograniczonych 
uprawnieniach, wybieranego na okres dwóch i pół roku. Z drugiej strony, system 
rotacji (co dwa lata) między prezydencjami państw członkowskich (z wyjątkiem 
relacji zewnętrznych) będzie utrzymany, jednakże jako „zespołowa prezydencja” 
trzech krajów – przedstawiciele przeszłej, obecnej i przyszłej Prezydencji. 
 
Maksymalna liczba miejsc w Parlamencie Europejskim wyniesie 750 (aktualnie 
732), z minimum od 6 do maksimum 96 miejsc posiadanych przez dane państwo 
członkowskie. Dokładna liczba miejsc przydzielona każdemu z państw członkowskich 
będzie ustalona przed wyborami europejskimi w 2009 r. Władza Parlamentu 
wzmocni się i prawie podwoi pod względem ilości obszarów, w których będzie on 
mógł współuchwalać ustawy razem z Radą Europejską. 
 
Aktualny skład Komisji - jeden komisarz przypadający na jedno państwo 
członkowskie - będzie utrzymany do 2014 r. Od tego czasu Komisja będzie 
obejmowała pewną liczbę komisarzy przypadających na dwa –trzy państwa 
członkowskie. Członkowie Komisji będą wybierani według systemu bazującego na 
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równej wymianie między państwami członkowskimi, co już zostało zadecydowane w 
Traktacie Nicejskim. 
 
Definicja głosowania poprzez kwalifikowaną większość (QMV) jako sposób 
podejmowania  decyzji przez Radę będzie oparta na podwójnej większości 
zarówno państw członkowskich jak i wielkości populacji, co stanowi wyraz unijnej 
podwójnej legitymizacji. Kwalifikowana większość będzie wymagała poparcia 55% 
państw członkowskich reprezentujących 65% z populacji. Blokującą 
mniejszość muszą stanowić co najmniej cztery państwa. QMV będzie używany w 
prawie 50 nowych obszarach polityki. 
 
Postęp wiążący się z obszarem wolności, bezpieczeństwa i 
wymiaru sprawiedliwości oraz obszarem wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa  
 
Konstytucja znacząco uaktualnia zastrzeżenia w obszarze wymiaru sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych, aby uporządkować, ułatwić i ulepszyć postanowienia 
dotyczące obszaru wolności, bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości.  
Ponadto decyzje podejmowane w tym obszarze w dużym zakresie podlegać będą 
głosowaniu przez kwalifikowaną większość.  Zastrzeżenia dotyczące relacji 
zagranicznych również zostały przeformułowane. Utworzenie stanowiska ministra 
Unii ds. spraw zagranicznych to poszukiwanie wzmocnienia roli Unii Europejskiej w 
sprawach polityki ogólnoświatowej. Możliwość dostarczania większej ilości sposobów 
działania dla państw członkowskich celem dokładniejszej współpracy w obszarze 
obronności również wesprze wiarygodność polityki zagranicznej Unii Europejskiej. 
 
Jednomyślność została zachowana w obszarze podatków i częściowo w obszarze 
polityki społecznej oraz wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.  
Regulacje finansowe muszą także być przyjmowane jednomyślnie, jak również 
konieczne zmiany w samej konstytucji. 
 
Zwiększenie demokracja i transparentność  
 
Konstytucja wprowadza bardzo dużo zastrzeżeń nakierowanych na tworzenie 
demokratycznych, przezroczystych i poddających się regulacji postanowień 
instytucji EU, które znajdują się bliżej obywatela. Obywatele, na przykład, będą 
mieli prawo zwrócić się do Komisji celem złożenia  odpowiedniej propozycji 
ustawodawczej, jeśli oni zdołają zebrać jeden milion podpisów w znacznej liczbie 
państw członkowskich. Postępowania Rady, kiedy wykonywać będzie ona swą 
funkcję ustawodawczą, mają być jawne dla szerokiej publiczności. 
 
Rozdział dotyczący praw podstawowych 
 
 Rozdział ten ostatecznie został umieszczony jako część składowa konstytucji. 
Zawiera listę praw wiążących się z pojęciami: równości, solidarności, wolności, 
prawami pracowników (informacja i konsultacja, prawo do strajku, itd.), prawami 
obywateli i wymiarem sprawiedliwości. 
 
Prawa będą orzekane przez sąd, który musi wziąć pod uwagę właściwe dla danego 
kraju prawo w orzekanej sprawie. Jednakże, decyzja ostateczna co do dalszego 
postępowania, w jaki sposób zachować dalej równowagę postanowień tego rozdziału 
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i warunki określone przez krajowe prawodawstwa pozostawiona została sędziom 
europejskim (z Trybunału Sprawiedliwości, przyp. tłumacza). Dodatkowo został 
wzmocniony wymiar społeczny: rola partnerów społecznych, dialogu społecznego, 
pełnego zatrudnienia i społecznej gospodarki rynkowej została również uznana i  
wzmocniona, stąd ponownie zaangażowano się w te sprawy. 
 
 

Unijne mechanizmy finansowania 
 
Zarządzając funduszami Unii, Komisja, poprzez swoje Dyrektoriaty Generalne czy 
inne podsekcje, jest formalnie odpowiedzialna za tworzenie mechanizmów 
finansowania, które pomogłyby zlikwidować różnice występujące pomiędzy 
biednymi a bogatymi regionami, rozwinąć infrastrukturę Unii, wzmocnić jej 
gospodarczą konkurencyjność oraz podnieść poziom wiedzy i umiejętności w UE.  
 
Mechanizmy te przyjmują różne formy – niektóre zajmują się interwencyjnymi 
funduszami gospodarczymi, opracowanymi wspólnie z rządami państw 
członkowskich; inne zajmują się wspieraniem bardziej ograniczonych projektów i 
programów, a jeszcze inne są dostępne dla różnych grup i organizacji. 
 
Komisja ma wiele środków, za pomocą których może wesprzeć szkolenia i edukację. 
Główne wsparcie dla tych działań idzie przez:  
 
• Fundusze Strukturalne i Inicjatywy Wspólnoty 
• Specyficzne programy wspierane przez niektóre Dyrektoriaty Generalne 
• Inne alokacje budżetowe. 
 
Ponieważ każdy z DG jest to pewnego stopnia niezależny, procedury, zasady, czy 
kryteria uczestnictwa w konkursach przez nie ogłaszanych mogą się znacznie różnić. 
Możliwości ubiegania się o dotacje na określone projekty są ogłaszane okresowo w 
Official Journal of the European Communities (Oficjalnym Dzienniku Wspólnot 
Europejskich), który ukazuje się codziennie 29. Zwykle ustalone są 3 miesiące na 
złożenie wniosku o dotację, od momentu ogłoszenia konkursu. 
 
Część trzecia tego podręcznika będzie mówiła w sposób bardziej szczegółowy o 
niektórych możliwościach  i dostarczy nam informacji o głównych programach 
wspierających szkolenia i edukację, o Funduszach Strukturalnych i Inicjatywach 
Wspólnotowych oraz o corocznych liniach budżetowych dostarczających funduszy na 
te dziedziny.  
 
Jednakże najpierw przyjrzymy się bliżej obecnej polityce UE, w celu głębszego 
zrozumienia procesu myślenia i priorytetów, które stoją za programami 
wspierającymi.  
 
 
 

                                       
29  Official Journal jest dostępny na  URL:  http://europa.eu.int/eur-lex/ . 

http://europa.eu.int/eur-lex/
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Rozdział 8 
 

Polityka Unii Europejskiej: 
wybrane tematy wiodące  

 
Programy pomocowe Unii Europejskiej nie powstają i nie są zarządzane w próżni. 
Istnieją one po to, aby wspierać politykę UE. 
 
W rozdziale tym naświetlimy niektóre z obecnie wiodących tematów w polityce Unii 
Europejskiej, a dotyczących dziedzin, które leżą w sferze zainteresowania 
europejskiej edukacji związkowej. Jeżeli myślisz o opracowaniu wniosku o dotację i 
złożeniu go do UE, to ważnym jest, abyś znał główne sprawy, którymi obecnie 
zajmuje się Unia. Pomoże ci to w rozważeniu i zaprezentowaniu, w jaki sposób twój 
projekt przyczyni się do osiągnięcia celów stawianych przez UE.  
 
Jest to szeroka i kompleksowa dziedzina. To, co możemy zrobić tutaj, to tylko 
przedstawić główne punkty, wraz z odsyłaczami do różnych dokumentów, w których 
możesz znaleźć szersze informacje.  
 
 

Harmonizacja i konsolidacja gospodarcza 
 
Początki integracji europejskiej skoncentrowane były na spójności gospodarczej. 
Pomimo że poważny postęp w tej dziedzinie nastąpił pod koniec lat 80-tych i na 
początku 90-tych, to jednak nie doszło do planowanej pełnej integracji wspólnego 
rynku, która miała nastąpić w 1992 roku. Cel ten wciąż jest niespełniony i jako taki 
formuje bieżące zadania Unii. Najznaczniejszym krokiem naprzód, ostatniej dekady, 
było wprowadzenie w 1999 roku Unii Gospodarczej i Monetarnej (EMU) i przyjęcie 
EURO,  przez 12 z 15 państw członkowskich.30 Generalnie wprowadzenie Euro było 
sukcesem, jakkolwiek spowodowało nieco kontrowersji w niektórych państwach, 
które nie weszły do strefy Euro. Dalsza harmonizacja, np. podatków, jest nadal 
sprawą kontrowersyjną. Pomimo że idea bardziej zintegrowanej Europy narodziła 
się z przyczyn gospodarczych, to jednakże z czasem Unia zaczęła zdawać sobie 
sprawę z faktu, że rynek nie działa w próżni i uznała potrzebę tworzenia „Europy 
Społecznej”, co uzewnętrzniło się w sposób znaczący w Rozdziale Społecznym 
Traktatu z Maastricht. 

                                       
30 Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, 
Hiszpania.  
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Rozszerzenie 
 
Jednym z głównych elementów tzw. „Agendy 2000”31 jest zagadnienie rozszerzenia 
Unii i potrzeba przygotowania państw kandydujących do akcesji w powiększonej 
Unii. Angażuje to powyższe kraje w dostosowanie ich społecznych i gospodarczych 
systemów, łącznie z uwarunkowaniami dotyczącymi edukacji i szkoleń. 1 maja 2004 
roku 10 dodatkowych państw stało się członkami Unii Europejskiej32 i teraz 
formalnie uczestniczy we wszystkich decyzjach UE, łącznie z zarządzaniem ich 
funduszami strukturalnymi i programami UE jak: Leonardo da Vinci i Szósty 
Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji 
Technologicznej UE. Jednakże w czasie pisania (tego podręcznika, przyp. 
tłumacza) chociaż dostęp do finansowania dla organizacji z nowych państw 
członkowskich jest ograniczony dla pewnych ustalonych programów, to ta sytuacja 
zmieni się z czasem. Wpływ głównego powiększenia EU będzie jeszcze  
zrewidowany, ale w zasadzie powiększenie znacząco wspiera zainteresowanie 
europejskich związków zawodowych  spółkami (koncernami) przemieszczającymi się 
do nowych państw i możliwością zaistnienia dumpingu socjalnego. Dalsze 
rozszerzenie też jest bardziej przewidywane dla Bułgarii i Rumunii aktualnie 
uznawanych za kraje kandydackie, niż dla kontrowersyjnej Turcji. 
 
 

Wzrost, konkurencyjność i zatrudnienie  
 
Głównym tematem w UE w latach 90-tych było zagadnienie zwiększenia 
konkurencyjności Unii w ujęciu gospodarczym, co zostało w sposób jasny wyłożone 
w Białej Księdze, z grudnia 1993 roku, o „Wzroście, konkurencyjności i 
zatrudnieniu”33.  Postęp w edukacji i w szkoleniach zawsze uznawany był za 
kluczowy element w osiąganiu coraz większej konkurencyjności. Wiele badań 
wskazuje również na kluczową rolę małych i średnich przedsiębiorstw, które stały 
się motorem gospodarki europejskiej. I sektor ten stał się kluczowym zagadnieniem 
w przyszłym rozwoju gospodarczym; często utożsamiany jest z rozprzestrzenianiem 
nowych technologii oraz wprowadzaniem nowych, bardziej elastycznych sposobów 
pracy.   
 
W połowie ostatniej dekady wzmożoną uwagę poświęcono borykaniu się ze 
wzrastającym w wielu krajach członkowskich bezrobociem. Traktat Amsterdamski34 
po raz pierwszy otworzył możliwość zaistnienia koordynowanej strategii 
zatrudnienia w części krajów członkowskich. Zagadnienie to zostało skonsolidowane 

                                       
31  Agenda 2000 jest programem działania, którego głównym celem jest wzmocnienie polityki Wspólnoty oraz 
opracowanie nowych ram finansowych UE na okres 2000-06, w kontekście rozszerzenia. Program został 
zapoczątkowany w 1999 r. w formie tekstów legislacyjnych odnoszących się do różnych priorytetów. W celu 
uzyskania szerszej informacji zajrzyj na stronę http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm 
32 Cypr, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja i Słowenia. 
33  Komisja Wspólnot Europejskich (1993), Wzrost, konkurencyjność, zatrudnienie: wyzwania i sposoby wdrożenia 
w XXI wieku. CEC, Luksemburg (Biuletyn Wspólnot Europejskich, suplement 6/93). 
34 Więcej informacji o Traktacie Amsterdamskim na stronie: 
http://europa.eu.int/abc/obj/amst/en/index.htm  

http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm
http://europa.eu.int/abc/obj/amst/en/index.htm
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na spotkaniu Rady Europy w Luksemburgu w listopadzie 1997 roku, gdzie 
zdefiniowano 4 „filary” Europejskiej Strategii Zatrudnienia35: 
 
• poprawa możliwości zatrudniania pracowników 
• rozwój postawy przedsiębiorczości 
• wzmacnianie możliwości adaptacyjnych firm i pracowników 
• pobudzenie polityki równych szans. 
 
Biorąc pod uwagę te cztery filary, jako punkty odniesienia, Rada Ministrów 
przygotowuje coroczne wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich36, 
która od 2003 roku nakazuje państwom przyjęcie bardziej zintegrowanego 
podejścia, by osiągnąć ogólne i współzależne cele: całkowite zatrudnienie, jakość i 
produktywności pracy, spójność społeczną i integrację rynku pracy. Państwa 
członkowskie, w oparciu o te wytyczne, są zobowiązane do konsultacji ze 
wszystkimi branżami przemysłu i do opracowania i przedłożenia Komisji corocznego 
Narodowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia (skrót angielski: NAP)37. Plan taki 
powinien zawierać plany konkretnych działań, odnoszących się do ich końcowych 
użytkowników oraz ramy czasowe ich wdrażania. Dla wszystkich, którzy rozważają 
możliwość przygotowania poważnego projektu, nawet na szczeblu lokalnym, 
istotnym będzie szersze zapoznanie się z obecnie obowiązującymi wytycznymi UE, a 
w szczególności z zawartością aktualnych Narodowych Planów Działań na rzecz 
Zatrudnienia, jako że będą one determinującym czynnikiem, w jaki sposób 
interwencja państwa, władz regionalnych czy lokalnych winna być planowana i 
finansowana.  
 
 

Społeczeństwo informacyjne 
 
Technologie informacyjne i komunikacyjne nadal w dużym stopniu wpływają na 
strategię UE. Po części są one elementem strategii przemysłowej, jako że Unia stara 
się budować na swoich mocnych stronach, jak np. na telefonii komórkowej czy 
produkcji multimedialnej. Jednakże, technologie informacyjne i komunikacyjne są 
również umiejscowione w szerszym, społecznym kontekście – gospodarki opartej 
na wiedzy oraz społeczeństwie, które w sposób coraz większy zależy od technologii 
informacyjnej na każdym szczeblu. Ma to bezpośredni wpływ na obywateli UE i 
dlatego też polityka Unii stara się zapewnić swoim mieszkańcom dostęp do tych 
nowych form komunikowania się38. Nacisk kładziony na tę sprawę widoczny jest w 
(tym wyraźnie europejskim) terminie „Społeczeństwa Informacyjnego” oraz w 
sposobie, w jaki termin „Technologie Społeczeństwa Informacyjnego” zastąpił 
wcześniej używany - „Telematyka”, w opisywaniu tych zjawisk. Zagadnienia te w 
sposób wyraźny połączone są z edukacją i szkoleniami, zarówno jeżeli chodzi o 

                                       
35 Więcej informacji o luksemburskim szczycie o zatrudnieniu na stronie: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm 
36 Proponowane wytyczne na rok 2000 dla państw członkowskich, dotyczące zatrudnienia można znaleźć na 
stronie: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/prop_2004/com_2004_0239_
en.pdf  
37 Szczegóły Narodowych Planów Działań z roku 2004 na stronie: 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/04_national_en.htm 
38  Porównaj, na przykład, z Zieloną Księgą (1996) COM (96) 389 Żyć i pracować w społeczeństwie informacyjnym: 
przede wszytkim ludzie. CEC, Luksemburg.  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/prop_2004/com_2004_0239_
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/04_national_en.htm
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szkolenia w wykorzystaniu technologii społeczeństwa informacyjnego, jak również i 
samego ich wykorzystania w dostarczaniu edukacji i szkoleń. 
 
 

Polityka społeczna i zagadnienia pokrewne  
 
Jest to tak szerokie zagadnienie, że tutaj możemy tylko zamieścić listę tych spraw, 
które mają duże znaczenie dla trenerów i edukatorów związkowych: 
 
• Społeczne wykluczenie (wyłączanie poza nawias społeczeństwa) – troska o 

to, aby wzmocnić społeczną zwartość, a zredukować wykluczenie z miejsca 
pracy i bardziej ogólnie - ze społeczeństwa, ludzi z mniejszości etnicznych, 
osób starszych, niepełnosprawnych. 

• Walka z ksenofobią i dyskryminacją - blisko powiązane z powyższym 
obszarem poszukiwanie efektywnych metod zwalczania rasizmu i innych form 
dyskryminacji 

• Równość szans – rozwój praktyk, które zapewnią równe szanse mężczyznom 
i kobietom, szczególnie w miejscu pracy. 

• Zagadnienia związane ze środowiskiem – w tym ze środowiskiem pracy 
oraz wpływem tegoż na środowisko w szerszym znaczeniu. 

• Zagadnienia związane z zatrudnieniem – prawa związane z zatrudnieniem, 
bhp w miejscu pracy oraz prawo do konsultacji, łącznie z prawem do tworzenia 
Europejskich Rad Zakładowych w przedsiębiorstwach międzynarodowych. 

• Wolny przepływ – pracowników wewnątrz UE i równocześnie troska o 
zapewnienie uznawania kwalifikacji w ramach Unii 

• Mniej rozwinięte regiony – troska o podjęcie działań w celu wyrównania 
różnic gospodarczych i społecznych poprzez odpowiednie ukierunkowanie 
pomocy dla tych regionów 

• Tożsamość kulturowa – troska o utworzenie wspólnej kultury europejskiej, 
przy jednoczesnej ochronie i wspieraniu różnorodnych kultur poszczególnych 
krajów czy regionów 

• Tożsamość językowa – dbałość o wzrost umiejętności językowych obywateli 
Unii, przy jednoczesnej ochronie i wspieraniu różnorodności. 

 

Edukacja i szkolenia 
 
Jak już wspomnieliśmy dziedzina szkoleń i edukacji powiązana jest z większością 
zagadnień, o których mówiliśmy w tym rozdziale. Jest ona jednym z kluczowych 
obszarów polityki Unii Europejskiej i jest postrzegana jako główne zaplecze, 
szczególnie, jeżeli chodzi o strategie dotyczące konkurencyjności, zatrudnienia oraz 
społeczeństwa informacyjnego.  
 
Traktat z Maastricht dał, w swoich artykułach 149 i 150 (obecnie zastąpionych 
artykułami 182 i 183 proponowanej Konstytucji) 39, pierwsze prawne podstawy do 
interwencji w dziedzinie edukacji i szkoleń. Oba artykuły zależne są jednak od 
zasady subsydiarności (uzupełniania). Unia może inicjować tylko takie działania, 

                                       
39  Patrz także  rozdział 7. Pełny tekst Konstytucji możesz znaleźć na stronie: 
http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm 

http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm
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które nie są możliwe do samodzielnego zrealizowania przez poszczególne państwa 
członkowskie – co w praktyce oznacza działania na szczeblu międzynarodowym, 
które angażują więcej niż jedno państwo członkowskie.  
 
Pierwsze poważne stanowisko polityczne w dziedzinie edukacji i szkoleń zostało 
określone w Białej Księdze – Nauczanie i Uczenie się: Zmierzając w Kierunku 
Społeczeństwa Wiedzy, opublikowanej w 1996 roku40. Biała Księga wskazując na 
wiele wyzwań stojących przed społeczeństwem, łącznie z wpływem społeczeństwa 
informacyjnego, globalizacji oraz wiedzy naukowej i technologicznej idzie dalej, 
wskazując odpowiedzi na te wyzwania – potrzebę wzbogacania wiedzy osobistej 
jednostki oraz potrzebę rozwoju możliwości zatrudnienia, jak również i rozwoju 
życia gospodarczego. Następnie wskazuje 5 celów, wraz z określonymi działaniami, 
które powinny zostać podjęte na szczeblu europejskim: 
 
• zachęcanie do zdobywania nowej wiedzy 
• bliższa współpraca pomiędzy szkołami a światem biznesu 
• walka z wykluczaniem ludzi poza nawias społeczeństwa 
• biegłość w trzech językach Unii 
• traktowanie na równych zasadach kapitału inwestycyjnego i inwestycji w 

szkolenia  
 
Ten kluczowy dokument dotyka kilku zagadnień, o których wspomnieliśmy już w 
poprzednich sekcjach podręcznika, a mianowicie – znaczenie mobilności i 
wzajemnego uznania kwalifikacji, jak również i proponowane środki zapobiegające 
wykluczeniu ze społeczeństwa.  
 
Biała Księga wskazuje, że aby osiągnąć ten cel społeczeństwa opartego na wiedzy, 
konieczne jest wprowadzenie nowych metod edukacyjnych i szkoleniowych. Ta 
troska o utworzenie otwartych i elastycznych systemów nauczania, które łatwo 
adaptują się do zmieniających się warunków uczących się jednostek, łącznie z 
nauczaniem opartym na pracy, łączy się z troską o wykorzystanie technologii 
społeczeństwa informacyjnego. To doprowadziło do położenia nacisku na możliwości 
oferowane przez nauczanie na odległość, przy wykorzystaniu komputera i 
oprogramowania multimedialnego. W roku 1995, Komisja powołała Grupę Roboczą 
ds. Oprogramowania Edukacyjnego i Multimediów, w której skład weszli 
przedstawiciele różnych Dyrektoriatów Generalnych. Grupa ta opracowała ważny 
raport41, następstwem którego było opracowanie planu działania: „Nauczanie w 
Społeczeństwie Informacyjnym – Plan Działania na rzecz Europejskiej Inicjatywy 
Edukacyjnej”42, którego celem jest przyśpieszenie wchodzenia szkół do 
Społeczeństwa Informacyjnego; zachęcanie do szerokiego wykorzystania metod 
multimedialnych w nauczaniu oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji i 
szkoleniach. 
 
Edukacja i szkolenia są kluczowymi tematami w obecnie obowiązującej polityce 
zatrudnienia, zarówno w Traktacie Amsterdamskim, jak i w „wytycznych 

                                       
40 Wspólnota Europejska (1996). Teaching and Learning: Towards the Learning Society. CEC, Luksemburg.  
Dostępne na stronie: http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf 
41  Komisja Europejska  (1996).  Report of the Task Force ‘Educational Software and Multimedia.  CEC, 
Luksemburg. Raport dostępny na stronie: http://dbs.cordis.lu/ lub 
http://www.ecotec.com/mes/en/report796-toc.html 
42 Więcej informacji na stronie: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/eplanen.pdf 

http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf
http://dbs.cordis.lu/
http://www.ecotec.com/mes/en/report796-toc.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/eplanen.pdf
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dotyczących polityki zatrudnienia w krajach członkowskich”43. Wytyczne te wskazują 
na potrzebę nowego podejścia w integrowaniu edukacji ze światem pracy oraz 
nakreślają cele, które muszą być odzwierciedlone w nowych działaniach Wspólnoty 
w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży: 
 
• redukcja długoterminowego bezrobocia oraz zatrudnianie młodych 
• redukcja liczby młodzieży, która wcześnie opuszcza szkołę, jak również i tych, 

którzy nie kończą wyższego poziomu szkół średnich 
• wzmocnienie systemu praktyk w państwach członkowskich 
• więcej środków na szkolenia dla bezrobotnych 
• łączenie wysiłków sektora biznesu oraz partnerów społecznych w celu 

zwiększenia możliwości szkoleniowych 
 
Uznając edukację podstawową i szkolenia zawodowe za sprawę ważną, nie należy 
zapominać, że w tak szybko zmieniającym się społeczeństwie opartym na wiedzy, 
edukacja i szkolenia muszą być kontynuowane przez całe życie jednostki. Komisja 
ogłosiła rok 1996 – „Rokiem Kształcenia Ustawicznego” To zagadnienie stale jest 
głównym tematem aktualnego Traktatu oraz działań finansowanych przez UE.  
 
Największa innowacja w tym obszarze w ostatnich latach została stworzona przez 
Radę Europejską w Lizbonie w marcu 2000 roku. W Lizbonie Unia Europejska pewne 
bardzo ważne jakościowe cele dla swej strategii zatrudnienia, mianowicie, by 
zwiększyć liczbę zatrudnionych z 61% do zbliżonej do 70% do 2010 roku i zapewnić 
wzrost proporcji zatrudnienia kobiet z 51% do 60% - także do 2010 roku. Co 
najważniejsze, Rada zdecydowała, że by nadać konkretny kształt tej strategii 
Europa winna być w stanie wspomóc i wypromować „ekonomię opartą o wiedzę, 
która powinna być najbardziej konkurencyjna i dynamiczna w świecie”. 
Zadeklarowano, że zasoby ludzkie są najważniejsze w ramach tej strategii i stąd 
winny być w centrum zainteresowania polityk UE. 
 
W Lizbonie Rada jednocześnie ustanowiła pewne cele na polu szkoleń i edukacji dla 
krajów członkowskich, Rady i Komisji: 
 

•  Zapewnić coroczny wzrost inwestycji w zasoby ludzkie – w przeliczeniu na 
mieszkańca  

• Zmniejszyć o połowę, między rokiem 2000 a 2010, liczbę osób w wieku 18 do 
24 lat, które ukończyły tylko pierwszy cykl edukacji ponadpodstawowej i nie 
kontynuowały jej w żadnej innej formie, np. studiów lub szkoleń 

• ·Zapewnić, by wszystkie szkoły i centra szkoleniowe miały dostęp do internetu 
i stopniowo ewoluowały w miejscowe wielozadaniowe centra nauki dostępne 
dla wszystkich - poprzez rozwój partnerstwa między szkołami, centrami 
szkoleniowymi, placówkami biznesowymi i badawczymi  

• ·Zaadoptować europejską strukturę definiującą nowe podstawowe 
umiejętności, co winny umożliwić trwająca całe życie edukacja i szkolenia 
(technologie informacyjne, języki obce, kultura technologiczna, współpraca 
między przedsiębiorcami i umiejętności społeczne) oraz ustanowić europejski 
dyplom podstawowych umiejętności technologii informacyjnych  

• ·Zachęcić do mobilności wśród studentów, nauczycieli, trenerów i badaczy 
poprzez maksymalne wykorzystanie istniejących programów wspólnotowych 
(Sokrates, Leonardo da Vinci, Młodzi) i przez usuwanie przeszkód oraz 

                                       
43  Więcej informacji w części: Wzrost, konkurencyjność i zatrudnienie poniżej 
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większą transparentność w rozpoznaniu kwalifikacji i okresów studiów i 
szkoleń  

• Opracować wspólny europejski model curriculum vitae, by zachęcić do 
mobilności i wspomagać edukacyjne i szkoleniowe działania oraz 
pracodawców w lepszej ocenie nabytych umiejętności. 

 
Obecnie jasnym jest, że strategia lizbońska nie zrobiła dużego postępu, z jednej 
strony z uwagi na międzynarodowy kryzys ekonomiczny, z drugiej – ze względu na 
polityczne zmiany w kilku rządach UE, które stały się mniej skłonione do dużych 
inwestycji na polach szkoleń i edukacji. Niemniej jednak UE kontynuuje dość 
konkretny program pracy oparty na celach proponowanych w Lizbonie. 
 
Warto poświęcić uwagę kilku interesującym dokumentom: 
 

• Komunikat Komisji o E - nauczaniu44, z Planem Akcji, który zawiera 
szczegółowe priorytety i cele rozwoju strategii lizbońskiej dotyczące 
nauczania z użyciem nowych techników informacyjnych  

• Komunikat Komisji Making European Area of Lifelong Learning a Reality45, 
który poszukuje dróg ustanowienia europejskiej struktury i planu działań w 
związku z zagadnieniem trwającej przez całe życie nauki  

• Komunikat Komisji zawierający Action Plan on Skills and Mobility46, który 
szkicuje strukturę działań dotyczących umiejętności i mobilności młodych i 
dorosłych, co jest zgodne z europejską strategią zatrudnienia i trwającej całe 
życie nauki  

• Detailed work programme on the follow-up of the objectives of education and 
training systems in Europe47, zaaprobowany przez Radę w Barcelonie w 
marcu 2002 roku, który dostarcza dalszych szczegółów o działaniach 
podejmowanych w krajach członkowskich i przez Komisję we wdrażaniu celów 
Lizbony. 

 
Interesujące będzie przyjrzeć się bliżej ostatniemu z tych dokumentów, w którym 
Komisja podejmuje próbę odpowiedzi na krytykę europejskich związków 
zawodowych dotyczącą niejasności celów w tych obszarach -  poprzez poszukiwanie 
bardziej realistycznych propozycji, stworzenie jaśniejszego harmonogramu 
osiągnięcia założonych celów i wreszcie zidentyfikowanie dokładniejszych 
wskaźników ilościowych. 
 
W Barcelonie Rada zdefiniowała trzynaście szczegółowych celów opartych na trzech 
strategicznych tematach, które tworzą wyzwania stające wobec UE i krajów 
członkowskich w przyszłych latach: 
 
Strategiczny cel 1: Aby ulepszyć jakość i skuteczność edukacji i 
systemów treningu w EU, należy:  
 

• Ulepszyć edukację i trening nauczycieli i szkoleniowców  
• Rozwinąć umiejętności istotne dla społeczeństwa wiedzy  
• Zapewnić dostęp ICT dla każdego  

                                       
44 Commission 2001 COM(2001) 172 E-learning - designing tomorrow's education 
45 Commission 2001. COM(2001) 678 Making a European Area of Lifelong Learning a Reality 
46 Commission 2002. COM(2002) 72 Commission Action Plan on Skills and Mobility 
47 Council, 20 lutego 2002. Detailed work programme on the follow-up of the objectives of education and 
training systems in Europe 
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• Zwiększyć rekrutację do naukowych i formalnych studiów  
• Spowodować najlepsze wykorzystanie środków finansowych. 

 
Strategiczny cel 2: Aby ułatwić dostęp wszystkiego do edukacji i 
systemów treningu, trzeba:  
 

• Wykreować otwarte środowisko nauki  
• Uczynić nauczanie bardziej atrakcyjnym  
• Poprzeć aktywne obywatelstwo, równość szans i spójność społeczną 

 
Strategiczny cel 3: Aby otworzyć edukację i systemy treningu dla 
szerszego świata, powinno się:  
 

•  Wzmocnić łącza z aktywnym życiem zawodowym, badaniami i 
społeczeństwem w ogóle  

• Rozwinąć ducha firmy  
• Ulepszyć naukę języka obcego  
• Powiększyć mobilność i wymianę  
• Wzmocnić współpracę europejską  

 
Te procesy mogą wydawać się raczej nieswoiste. Jednakże bardzo dokładny rozkład 
czasu pracy, razem z wskaźnikami dla każdego procesu i dokładniejszą definicją 
każdego podcelu, sprawia, że możemy spodziewać się, że strategia lizbońska może 
przyjąć świeżą formę życia w nadchodzących latach. 
 
Ponadto ważnym jest dla związków zawodowych, że Rada UE mająca miejsce w 
Barcelonie zaprosiła państwa członkowskie i Komisję Europejską, by rozwinąć 
program pracy, zakładając silne więzi między edukacją, treningiem i światem pracy, 
dostarczając narzędzi dla wzajemnego rozpoznania zależności między kursami 
szkoleniowymi a umiejętnościami nabytymi w miejscu pracy i promując ścisłą 
współpracę między narodowymi i miejscowymi instytucjami i partnerami 
społecznymi, aby zawrzeć porządne, mocne łącza między strategią szkolenia i 
rozwojem społecznej spójności i zatrudnienia. 
 
Skutki tego programu pracy zostały zanalizowane w ważnym komunikacie Komisji 
Europejskiej48, który dostarcza pośredniego sprawozdania na temat, jakie cele dla 
edukacji i systemów szkoleniowych wprowadza strategia lizbońska. 
 
Konkludując , najważniejszy rozwój w obszarze edukacji i szkoleń w ostatnich latach 
jest taki, że wyże przytoczone tematy już nie są dłużej traktowane jako mające 
wtórne znaczenie, ale raczej jako kluczowe komponenty strategii Unii Europejskiej. 
Odpowiednio podbudowały one strukturę i priorytety wszystkich programów EU w 
obszarze edukacji, szkoleń oraz badań w ostatnich latach. 
 
Dla przykładu zajrzyj do preambuły decyzji Rady ustanawiającej drugi etap 
programu Wspólnot na rzecz szkoleń zawodowych – Leonardo da Vinci (w ramce 
poniżej). Mamy tendencje do pomijania preambuł jako nic nie wnoszących, 
biurokratycznych tekstów. Jednakże, gdy zadasz sobie trud przeczytania jej, 
zauważysz jak podstawy programu i jego zakres zostały sformułowane w 
odniesieniu do poprzednich decyzji politycznych i komunikatów. Im więcej 

                                       
48 Training and Learning 2010 - 11.11.2003 (COM (2003) 685 final) – dostępne na stronie: 
http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685-a1_23013_en.pdf 

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685-a1_23013_en.pdf
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informacji zbierzesz na ten temat, tym większe masz szanse na odniesienie sukcesu 
ze swoim projektem. 
 
 
DECYZJA RADY  
 
z 26 kwietnia 1999 roku, o otworzeniu drugiej fazy programu Wspólnoty dotyczącego 
szkoleń zawodowych "Leonardo da Vinci" (1999/382/EC) 
 
Rada Unii Europejskiej,  
W nawiązaniu do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a w szczególności do 
Artykułu 127,  
W nawiązaniu do propozycji Komisji (1), 
W nawiązaniu do opinii Komitetu Społeczno – Gospodarczego (2), 
Działając w zgodzie z procedurami opisanymi w Artykule 189c Traktatu (3), 
(1) Gdzie Traktat powołujący Wspólnotę Europejską wskazuje że dalsze działania 
powinny zostać podjęte w celu rozwoju jakości edukacji i szkoleń zawodowych; 
(2) Gdzie,  na mocy Decyzji 94/819/EC(4), rada tworzy program działania na rzecz 
implementacji polityki Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie szkoleń zawodowych; gdzie 
tylko to jest wskazane, na podstawie zdobytego doświadczenia w tym programie, należy 
zapewnić kontynuację, biorąc pod uwagę wyniki dotychczas uzyskane; 
(3) Podczas gdy nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej, które miało miejsce w 
Luksemburgu w dniach 20 i 21 listopada 1997, uznało że edukacja i szkolenia zawodowe 
trwające całe życie jednostki, mogą wnieść bardzo ważny wkład do polityki zatrudnienia 
państw członkowskich, a mianowicie mogą one wzmocnić możliwości zatrudnienia, 
adaptacji oraz przedsiębiorczości, jak również i promować równość szans; 
(4) możliwość kontynuowania uczenia się przez całe życie powinna być dostępna dla ludzi 
w każdym wieku, każdego zawodu, nie tylko ze względu na zmiany w technologiach, ale 
również jako wynik zmniejszania się liczby osób aktywnych zawodowo w piramidzie 
wiekowej; 
(5) Komisja w swoim Komunikacie „W Kierunku Europy Wiedzy”, przedstawiła propozycję 
utworzenia europejskiej przestrzeni edukacyjnej, która byłaby w stanie sprostać celom  
kontynuowania przez całe życie edukacji i szkoleń zawodowych, zidentyfikowała również 
rodzaje środków, jakie należy przedsięwziąć na szczeblu Wspólnoty; wszystkie skupione 
na współpracy międzynarodowej oraz opracowane tak, aby wnieść dodatkowe wartości 
do działań podejmowanych przez państwa członkowskie, przy równoczesnym pełnym 
respektowaniu zasady uzupełniania oraz w kontekście upraszczania procedur; 
(6) Komisja w swojej Białej Księdze, w części „Nauczanie i uczenie się - w kierunku 
społeczeństwa wiedzy”, stwierdza, że pojawianie się społeczeństwa uczącego się wymaga 
zachęcania do zdobywania nowej wiedzy i dostarczania motywacji do korzystania z 
każdej możliwości uczenia się; natomiast w swojej Zielonej Księdze w części „Edukacja, 
szkolenia zawodowe, badania: przeszkody w mobilności międzynarodowej”, Komisja 
podkreśla zalety związane z mobilnością ludzi i konkurencyjnością w Unii Europejskiej”; 
(7) program ten powinien służyć rozwojowi jakości, wspieraniu innowacji oraz 
promowaniu wymiaru europejskiego w systemach szkoleń zawodowych, jak i w 
praktykach, w kontekście zachęcania do uczenia się przez całe życie; podczas gdy w 
trakcie implementacji tego programu, należy zwrócić uwagę na walkę z wyłączaniem 
ludzi poza nawias społeczeństwa (we wszystkich formach), łącznie z walką z rasizmem i 
ksenofobią; szczególną uwagę należy zwrócić na usuwanie wszelkich form dyskryminacji i 
nierówności, zarówno jeżeli chodzi o niepełnosprawnych, jak również i w przypadku, 
kiedy mówimy o promowaniu równych szans dla kobiet i mężczyzn; 
(8) ważnym jest zapewnienie na wszystkich poziomach, spójności i uzupełniania działań 
podejmowanych w ramach tej Decyzji oraz innych interwencji Wspólnoty, w celu 
wzmocnienia wartości działań Wspólnoty; 
(9) mając na uwadze rolę małych i średnich przedsiębiorstw oraz rzemiosła w 
utrzymywaniu i tworzeniu miejsc pracy, ich udział we wdrażaniu tego programu powinien 
być większy; 
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(10) Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, stara się zapewnić korelację i 
uzupełnianie działań podejmowanych w tym programie, a odnoszącą się do tych działań 
polityki Wspólnoty, w szczególności z Europejskim Funduszem Socjalnym, poprzez 
ułatwianie transferu i rozprzestrzeniania informacji o innowacyjnych ideach i metodach 
wypracowanych w ramach programu, podczas gdy Komisja wraz z partnerami 
społecznymi stara się rozwijać współpracę pomiędzy tym programem a działaniami 
dialogu społecznego Wspólnoty; 
(11) podczas gdy umowa dotycząca Europejskiej Strefy Ekonomicznej (“EEA Agreement”) 
dostarcza możliwości większej współpracy w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych 
oraz młodzieży pomiędzy Wspólnotą Europejską a jej państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) 
uczestniczącymi w Europejskiej Strefie Ekonomicznej („kraje EFTA/EEA”), z drugiej; 
(12) powinny zostać stworzone warunki w celu otworzenia tego programu również i dla: 
krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej i Wschodniej (CEEC), w zgodzie z 
warunkami ustanowionymi w Umowie Europejskiej, oraz w jej dodatkowych protokołach 
oraz w decyzjach odpowiednich rad stowarzyszonych; Cypr na takich samych warunkach 
jakie obowiązują kraje EFTA/EEA, w zgodzie z procedurami ustalonymi z tym krajem oraz 
Maltą i Turcją, na bazie dodatkowych ustaleń w nawiązaniu do Traktatu; 
(13) program ten powinien być stale monitorowany i oceniany we współpracy pomiędzy 
Komisją a państwami członkowskimi, w celu dostosowywania do potrzeb, w szczególności 
jeżeli chodzi o priorytety; 
(14) suma dostępnych funduszy, w znaczeniu punktu 2 Deklaracji wydanej przez 
Parlament Europejski, Radę i Komisję w dniu 6 marca 1995(5), zawarta w tej Decyzji, 
dotyczy całego trwania programu; bez wchodzenia w kompetencje władz budżetowych, 
jako że jest zdefiniowane w Traktacie; 
(15) w zgodzie z zasadą uzupełniania oraz zasadą proporcjonalności, określonymi w 
Artykule 3b Traktatu, gdy cele proponowanych działań, dotyczących wdrażania polityki w 
dziedzinie szkoleń zawodowych na szczeblu Wspólnoty, nie mogą być w sposób 
odpowiedni osiągnięte przez państwa członkowskie, biorąc pod uwagę złożoność 
partnerstwa w dziedzinie szkoleń  zawodowych; mogą one być lepiej osiągnięte poprzez 
Wspólnotę, dzięki międzynarodowemu wymiarowi działań i środków Wspólnoty, podczas 
gdy ta Decyzja ogranicza się do wymaganego minimum w celu osiągnięcia tych celów i 
nie wnika głębiej w to, co jest konieczne do ich osiągnięcia. 
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Rozdział 9 
 

Europejska Konfederacja Związków 
Zawodowych 

 
 
W rozdziale tym przedstawimy niektóre podstawowe informacje dotyczące 
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, organizacji reprezentującej 
związki zawodowe na szczeblu europejskim. W rozdziale trzecim podkreśliliśmy 
ważność widzenia projektu w szerszej perspektywie – organizacyjnej i strategicznej, 
oraz postrzegania Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych jako jednej z 
grup interesów w projektach szczebla europejskiego. W rozdziale tym 
zaprezentujemy strukturę, politykę oraz priorytety Konfederacji, szczególnie te 
odnoszące się do edukacji i szkoleń.  
 

Struktura EKZZ 
 
Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ)49 została założona w 
1973 roku. Reprezentuje zarówno konfederacje związkowe jak i branże. Obecnie 
afiliowanych do niej jest 77 konfederacji krajowych z 35 krajów oraz 11 
europejskich konfederacji branżowych50. EKZZ jest uznany przez Unię Europejską 
oraz Radę Europy i przez Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) jako 
jedyna reprezentatywna międzybranżowa organizacja związkowa szczebla 
europejskiego.  
 
Głównymi instytucjami51 EKZZ są: Kongres, Komitet Wykonawczy oraz Komitet 
Sterujący i Sekretariat. 
 
• Kongres spotyka się co cztery lata i w skład jego wchodzą delegaci z 

organizacji afiliowanych w proporcji do ich liczebności.. Wybiera on Sekretarza 
Generalnego oraz dwóch jego zastępców, jak również i Przewodniczącego, 
którego rolą jest prowadzenie spotkań Kongresu oraz Komitetów – 
Wykonawczego i Sterującego.  

 
• Komitet Wykonawczy, spotyka się 4 razy w roku, na spotkaniach 

reprezentowani są wszyscy afilianci. Jeżeli to konieczne, decyzje mogą być 
podejmowane kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Komitet Wykonawczy 
podejmuje decyzje o mandacie i składzie delegacji negocjującej z europejskimi 
organizacjami pracodawców w ramach dialogu społecznego52 na poziomie 
europejskim oraz o sposobie ewaluacji rezultatów tegoż dialogu. 

 

                                       
49  URL:  http://www.etuc.org/  
50 Odnotujmy, że ta konfiguracja zmienia się częstokrotnie 
51 Patrz także: http://www.etuc.org/en/about_etuc/structurecomp.cfm 
52 Patrz rozdział 9 

http://www.etuc.org/
http://www.etuc.org/en/about_etuc/structurecomp.cfm
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Komitet Sterujący, mniejsze ciało, odpowiedzialne za wdrażanie decyzji Komitetu 
Wykonawczego pomiędzy jego sesjami. Spotyka się osiem razy w roku i jest 
złożony z 21 członków wybranych przez Komitet Wykonawczy.  
 
Sekretariat, prowadzi codzienną działalność EKZZ, zajmuje się utrzymywaniem 
kontaktów pomiędzy instytucjami europejskimi oraz organizacjami pracodawców. W 
jego skład wchodzą: Sekretarz Generalny (John Monks), dwoje jego zastępców 
(Maria Helena André i Reiner Hoffmann) oraz czterech sekretarzy konfederalnych 
(Walter Cerfeda, Joël Decaillon, Józef Niemiec i Catelene Passchier). 
 
Organizacje członkowskie są również włączone  w pracę EKZZ poprzez komitety i 
zespoły robocze, które zajmują się głównymi zagadnieniami politycznymi. Stałymi 
komitetami są: Komitet ds. gospodarki i zatrudnienia oraz Komitet ds. koordynacji 
negocjacji zbiorowych i Komitet ds. partycypacji pracowniczej. Komitety te zajmują 
się sprawami odnoszącymi się do: trwającego całe życie uczenia się (podnoszenia 
kwalifikacji), możliwego do udźwignięcia ciężaru przekształceń, zabezpieczeń 
społecznych, polityki społecznej i prawodawstwa, migracji i wkluczania, rynku pracy 
i globalizacji. Istnieją także dwie działające doraźnie grupy robocze, których praca 
skupia się na problemie usług rynku wewnętrznego oraz gospodarczej i społecznej 
spójności. Inne specyficzne tematy poruszane są przez Komitet Kobiet, Komitet 
Młodzieży, Europejską Federację Emerytów i Starszych Pracowników oraz 
skupiający kadry kierownicze EUROCADRES. Dodatkowo istnieje 39 Związkowych 
Międzyregionalnych Rad (ITUC) – uznawanych ciał w regionach przygranicznych, 
które ułatwiają współpracę pomiędzy różnymi związkami zawodowymi – i są one 
reprezentowane jako obserwatorzy w Komitecie Wykonawczym EKZZ.  
 
 
EKZZ posiada również 3 instytuty, które dostarczają niezależnych ekspertyz w 
dziedzinie edukacji i szkoleń, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badań. 
 
Jeden z nich – Europejska Akademia Związkowa (ETUCO) 53 – zajmuje się 
edukacją i szkoleniami. Rolą ETUCO jest wprowadzanie wymiaru europejskiego do 
edukacji związkowej. ETUCO organizuje wiele szkoleń każdego roku, produkuje 
materiały szkoleniowe oraz promuje współpracę pomiędzy krajowymi, związkowymi 
centrami szkoleniowymi. Jest szczególnie aktywna w projektach europejskich, jak 
również i w dostarczaniu informacji i wsparcia dla projektów poprzez swoje Usługi 
Informacyjne o UE54.  
 
Europejski Instytut Związkowy (ETUI)55 jest ciałem badawczym EKZZ. 
Dostarcza informacji i analiz dotyczących głównych obszarów polityki EKZZ. Instytut 
wydaje szereg publikacji, łącznie z kwartalnikiem Transfer, jak również prowadzi 
centrum dokumentacyjne w tematyce związanej z europejskimi stosunkami 
przemysłowymi.  
 
Związkowe Techniczne Biuro ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
(TUTB)56 dostarcza badań dla EKZZ i jego afiliantów w dziedzinach związanych z 
harmonizacją prawodawstwa i standardów europejskich w dziedzinie bhp .  

                                       
53  URL:  http://www.etuc.org/etuco/  
54  Usługi Informacyjne o UE są dostępne online na stronie: http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/  
55  URL:  http://www.etuc.org/etui/  
56  URL:  http://tutb.etuc.org/uk/  

http://www.etuc.org/etuco/
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://www.etuc.org/etui/
http://tutb.etuc.org/uk/
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Na początku 2005 te trzy instytuty zostały zrestrukturyzowane jako działy w 
zorganizowanym na nowo, ETUI - REHS (Europejskim Instytucie Związkowym na 
Rzecz Badań, Edukacji, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
 
ETUC też założył  Agencję Rozwoju Społecznego (SDA) której główna rola 
polega na doradzaniu organizacjom afiliowanym w EKZZ w przygotowywaniu 
propozycji projektów, które mogą być sfinansowany przez linie budżetowe 
dotyczące Dialogu Społecznego57. 
 
 

Rola i mandat 
 
Cele EKZZ, bazujące na rezolucji Dziesiątego Kongresu, można streścić 
następująco:58 
 

• Pracować, aby Unia Europejska opierała się o takie wartości jak: pokój, 
wolność, demokracja, poszanowanie podstawowych praw; promowanie 
równości między mężczyznami a kobietami; możliwy do dźwignięcia ciężar 
przekształceń gospodarczych; solidarność i sprawiedliwość społeczna; pełne 
zatrudnienie i wysokiej jakości praca; społeczna, gospodarcza i terytorialna 
spójność; polepszenie warunków życia i pracy; wysoki poziom zdrowia 
fizycznego i psychicznego; edukacja, szkolenia i kształcenie ustawiczne; 
zasady europejskiego modelu społecznego; ochrona mniejszości narodowych; 
uniwersalny i równy dostęp do powszechnych usług bazujących na 
solidarności i społecznej gospodarce rynkowej oraz wzmacnianie 
międzynarodowych praw społecznych.  

• Wyeliminować wszystkie formy dyskryminacji, opartej na płci, wieku, kolorze, 
konkurowaniu, orientacji seksualnej, narodowości, przekonaniach religijnych 
lub filozoficznych albo politycznych opiniach. 

 
EKZZ stara się wpłynąć prawodawstwo i polityki Unii Europejskiej poprzez 
uczestnictwo swoich przedstawicieli w różnych jej instytucjach (Komisji, Radzie, 
Parlamencie) oraz poprzez zapewnienie uczestnictwa przedstawicieli związkowych w 
procesach konsultacji o szerokim zasięgu łącznie z przedstawicielami władz i 
partnerów społecznych w obszarach takich, jak: zatrudnienie, problemy społeczne i 
polityka makroekonomiczna. EKZZ koordynuje także udział związku zawodowego w 
rozmaitych ciałach doradczych łącznie z Komitetem Społeczno – Ekonomicznym), 
europejskimi agencjami działającymi na rzecz: kształcenia ustawicznego, warunków 
życia i pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Działalność EKZZ zabezpiecza 
obowiązywanie  Dyrektywy o Europejskich Radach Zakładowych, dyrektywy o 
informacji i konsultacji, zapisów Europejskiej Karty Praw Podstawowych. 
 
Równocześnie EKZZ próbował osiągnąć porozumienie z pracodawcami w serii 
rozwiązań dotyczących europejskiego dialogu społecznego. Zgodnie z uznaniem 
uprawnień partnerów społecznych do negocjacji ramowych porozumień na poziomie 
europejskim EKZZ zawarł trzy międzysektorowe porozumienia ramowe z 
odpowiednikami przedstawicieli pracodawców na poziomie europejskim (dotyczące 

                                       
57 Patrz rozdział 14 
58 Pełna wersja rezolucji i aktualnych celów EKZZ na stronie 
http://www.etuc.org/en/Decisions/Congress/Congr%E8s_Brochure%20APS_EN.pdf 

http://www.etuc.org/en/Decisions/Congress/Congr%E8s_Brochure%20APS_EN.pdf
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przechodzenia na urlop rodzicielski, pracy w niepełnym wymiarze godzin i umów 
zawieranych na czas określony). Te porozumienia zostały zatwierdzone przez Radę 
Ministrów i są chronione przez prawodawstwo europejskie. 
 

Kluczowe zagadnienia polityczne i priorytety 
 
EKZZ wspiera pogłębianie i rozszerzanie integracji europejskiej, łącznie z akcesją 
krajów kandydackich z Europy Środkowej i Wschodniej. 59. 
 
Jest zaangażowany w promowanie utworzenia prawdziwie socjalnej Europy. Co 
wymaga wzmocnienia praw socjalnych oraz demokracji społecznej w takim 
znaczeniu, w którym polityka społeczna byłaby postrzegana nie tylko jako dodatek 
do polityki gospodarczej, ale jako samoistny cel UE. Taka polityka wymagałaby 
zwiększania harmonizacji na szczeblu gospodarczym, społecznym oraz 
środowiskowym, jak również i realizacji takich kluczowych zagadnień, jak równość 
szans, równe traktowanie kobiet i mężczyzn, koniec dyskryminacji i ksenofobii, 
pełne włączenie pracowników w sfery informacji i konsultacji, bhp, kształcenie 
ustawiczne oraz kwalifikacje i organizacja pracy. Innym specyficznym priorytetem 
jest efektywna implementacja Dyrektywy o Europejskich Radach Zakładowych. 
 
EKZZ uważa, że postęp w tych dziedzinach może zostać osiągnięty poprzez 
kombinację prawodawstwa ze swobodnym negocjowaniem układów zbiorowych. Z 
drugiej strony Traktat Unijny powinien uznać fundamentalne, zbiorowe i 
jednostkowe prawa. Ale partnerzy społeczni muszą mieć wolne ręce, aby 
wynegocjować obowiązujące układy, niezależnie od władz legislacyjnych w ramach 
zorganizowanego dialogu społecznego. Rozszerzanie i wzmacnianie dialogu 
społecznego  jest jeszcze jednym kluczowym celem.  
 
Zatrudnienie60 jest zagadnieniem centralnym, jeżeli chodzi o cel dotyczący 
zwiększenia ilości i jakości dostępnych miejsc pracy oraz masowej redukcji 
obecnego poziomu bezrobocia w Unii Europejskiej. W tym kontekście, EKZZ z 
zadowoleniem zauważa wzmocnienie nacisku na sprawę zatrudnienia w Traktacie 
Amsterdamskim, jak również i rozwój krajowych planów zatrudnienia. Popiera 
również szeroko postępy na drodze do Unii Monetarnej i Gospodarczej, ale jest 
zaniepokojony widząc, że oparte są one głównie na rzeczywistym upodobnieniu i 
harmonizacji gospodarek, a nie na czysto monetarystycznych kryteriach, takich jak 
stopy procentowe czy inflacja.  
 

Polityka edukacyjna i szkoleniowa 
 
Wyżej wspomnieliśmy już, że Europejska Akademia Związkowa (ETUCO) jest 
bezpośrednio zaangażowana w przygotowywanie i dostarczanie usług w tych 
dziedzinach. Dodatkowo, EKZZ jest również zaangażowany w edukację i szkolenia 
na poziomie tworzenia polityki w tych dziedzinach. EKZZ reprezentowany jest 
również w wielu ciałach UE zajmujących się edukacją i szkoleniami, m.in. w 

                                       
59 Bardziej szczegółowe informacje o polityce EKZZ i jej priorytetach można znaleźć na stronie 
http://www.etuc.org/en  
60 Zajrzyj do części poświęconej  Wzrostowi, konkurencyjności i zatrudnieniu w rozdziale 7. 

http://www.etuc.org/en
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Komitecie Doradczym ds. Szkoleń Zawodowych oraz w dwóch komitetach 
doradczych ds. specyficznych programów pomocowych: Europejskim Komitecie 
Funduszu Społecznego61 oraz Komitecie ds. Programu Leonardo da Vinci62. Wraz z 
UNICE (Europejska Organizacja Pracodawców) oraz z CEEP (organizacja 
reprezentująca sektor przedsiębiorstw publicznych na szczeblu europejskim) jest 
kluczowym partnerem w Grupie Roboczej ds. Edukacji i Szkoleń dotyczących 
Dialogu Społecznego63.  
 
Jeżeli chodzi o formułowanie własnej polityki, to najważniejsze oświadczenie 
dotyczące edukacji i szkoleń zostało ogłoszone przez EKZZ w roku 2001, w 
odpowiedzi na Memorandum Komisji Europejskiej odnośnie kształcenia 
ustawicznego. Odpowiedź ta została włączona jako wspierający dokument do 
Komunikatu Komisji Europejskiej Tworzenie europejskiego obszaru kształcenia 
ustawicznego realnym.64 
 
EKZZ bierze pod uwagę, że tworzenie społeczeństwa wiedzy, zaproponowanego przez 
Radę Europy w Lizbonie, powinno dostarczyć nowych okazji dla każdego. Nakazuje 
to wypracowanie  konstrukcji nowej kultury opartej na trwającej całe życie edukacji 
i szkoleniu się, EKZZ utrzymuje, że potrzebą Europy jest, by rozwinąć nowatorskie i 
integrujące podejście i większe współdziałanie między różnymi politykami i 
narzędziami włączając w to szczególnie fundusze strukturalne i fundusze dla 
edukacji i szkoleń oraz między narodowymi i europejskimi władzami. Wszyscy 
zainteresowani, łącznie z partnerami społecznymi, wymagają włączenia w konkretną 
i aktywną działalność. 
 
Aby to zrobić, główną potrzebą jest oddalić się od strategii, która jest zbyt ogólna i 
zastąpić słowa czynami, tworząc skuteczne struktury, zgodne z kluczowymi 
kwestiami: 
 

•  Dostęp do trwających całe życie edukacji i szkoleń. Winniśmy 
rozpoznać na narodowych i europejskim poziomach indywidualne prawa 
dostępu do trwających całe życie szkoleń dla wszystkich kategorii 
pracowników, w tym starszych, atypowych pracowników, pracowników 
sezonowych, niepełnosprawnych, pochodzących z mniejszości etnicznych i 
ludzi o niskim poziomie podstawowych kwalifikacji. Te prawa winny być ściśle 
powiązane z motywacjami każdej osoby. Pożądane są możliwości rozwoju 
kariery, geograficznej oraz zawodowej mobilności i zwiększona możliwość 
zatrudnienia. Organizacje związkowe mają bardzo ważną rolę do odegrania, 
poprzez negocjacje umów zbiorowych i szkolenia związkowe, w pomocy we 
wzroście świadomości pracowników, działaczy związkowych i członków 
związku w obliczu wyzwań stawianych przez społeczeństwo oparte na wiedzy. 

 
•  Zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie. Pojęcie trwającej całe życie 

nauki funkcjonuje w kręgu strategicznych zainteresowań nie tylko jednostek, 
ale także przedsiębiorstw i społeczeństwa jako całości. Stąd naprawdę będzie 
konieczne zwiększenie poziomu wydatków publicznych na edukację i 
rozważenie inwestowania w zasoby ludzkie nie jako kosztu przedsiębiorstwa, 

                                       
61 Zajrzyj do rozdziału 7. 
62 Zajrzyj do rozdziału 12. 
63 Informacje o UNICE można znaleźć na stronie: http://www.unice.org. a CEEP na stronie: 
http://www.ceep.org/. 
64 Commission 2001. COM(2001) 678 Making a European Area of Lifelong Learning a Reality  

http://www.unice.org
http://www.ceep.org/
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ale jako sposobu zwiększania produktywności i konkurencyjności. 
Dwustronne albo trójstronne porozumienia mogą też przewidywać użycie 
zbiorowych funduszy, ale zawsze trzeba mieć na uwadze, że podstawowa 
odpowiedzialność za to finansowanie nie może spaść na jednostki. Utworzenie 
indywidualnych „kont dla nauki”, ze środkami finansowymi wydzielonymi dla 
określonego celu zakupu usług edukacyjnych i szkoleniowych, jest ważnym 
sposób realizacji tego celu. Równocześnie ten sposób inwestycji nie powinien 
być widziany tylko z perspektywy pieniędzy, ale wymaga szerszego 
spojrzenia, jako ogólna organizacja pracy. 

• Czas dla szkoleń. Polityki na rzecz trwającej całe życie nauki i czasu pracy 
winny być połączone i partnerzy społeczni powinni wynegocjować między 
nimi zdrową równowagę. Są już w pewnych krajach europejskich przykłady 
praktyk, które zaczynają zwracać się ku tym problemom (na przykład przez 
użycie „kredytu czasu”, dzięki któremu przepracowane nadgodziny są 
rejestrowane na specjalnych rachunkach i mogą zostać użyte dla odpoczynku 
albo dla odbycia szkolenia). 

• Rozpoznanie skutków szkolenia. Potrzebne jest przyspieszenie 
wprowadzania instrumentów umożliwiających rozpoznanie i uprawomocnienie 
szkoleń, by zapewnić „przenośność” kwalifikacji między różnymi kontekstami 
pracy. Powinny też być ustalone zasady poświadczania umiejętności i 
kwalifikacji uzyskanych w nieformalny sposób, w miejscu pracy. Społeczni 
partnerzy powinni mieć wzmożoną odpowiedzialność na tym polu. 

• Organizacja pracy i szkoleń. Nowa organizacja pracy implikuje tworzenie 
warunków, które sprzyjają uczeniu się w miejscu pracy. Społeczni partnerzy 
powinni wynegocjować instrumenty identyfikujące potrzeby szkoleniowe, jak 
również dostęp dla wszystkich do trwającej całe życie nauki w miejscu pracy. 
Te negocjacje powinny zawierać ustanowienie planów szkolenia, identyfikację 
potrzeb przedsiębiorstw oraz indywidualne potrzeby i kontrolę nabywanych 
umiejętności, a także i inne odpowiednie narzędzia. 

• Nowe spojrzenie na partnerstwo. Silne i dynamiczne partnerstwo między 
wszystkimi graczami biorącymi udział w promowaniu trwającej całe życie 
edukacji i szkoleń - jednostkami, społecznymi partnerami, organizacjami 
edukacyjnymi i szkoleniowymi oraz władzami publicznymi na różnych 
szczeblach - jest wstępnym warunkiem pomyślnego wprowadzania tych 
polityk. Jednakże publiczne władze mają unikatową rolę, od kiedy ponoszą 
odpowiedzialność za zapewnianie społecznej równości i sprawiedliwości. 
Winny one zapewnić odpowiednie warunki jednakowej dostępności do uczenia 
się wszystkim ludziom we wszystkich okresach ich życia i zapewnić 
informację, usługi doradcze i dotyczące karier zawodowych – powinny 
odgrywać kluczową rolę w ich promowaniu. Wymaga to wzmacniania więzi 
pomiędzy różnymi sektorami systemów edukacyjnych, przez promowanie 
nowego podejścia do udostępniania każdej osobie - młodej czy starej, 
mężczyźnie czy kobiecie - szkolenia podstawowego i nowych technicznych i 
społecznych umiejętności potrzebnych do budowy społeczeństwa opartego o 
wiedzę. Ponadto konieczne będzie upowszechnienie narzędzi przewidywania 
społecznych i ekonomicznych zmian tak, jak być w stanie przewidzieć 
potrzeby, jeżeli chodzi o kwalifikacji i dostarczyć odpowiedniego kierownictwa 
i szkolenia zawodowego dla wszystko tych, które aktualnie są wykluczeni z 
rynku pracy. 

• Innowacja w nauczaniu i metodach szkoleniowych. Jasnym jest, że 
wprowadzenie trwających całe życie edukacji i szkoleń winno też włączyć 
rozwój nowych metod nauczania i nowych materiałów nauczania, wzrost 
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korzyści z ICT, ekspansję różnych form szkolenia, wzmocnienie infrastruktur i 
aktywny udział studentów. Będzie to jednak wymagało także aktywnego 
zaangażowania nauczycieli i trenerów, których kwalifikacje na polu ICT będą 
reprezentowały początkowe wyzwanie, jak również promocję europejskiego 
wymiaru profesji. Mogłoby to być poparte utworzeniem Europejskiego 
Instytutu Szkoleniowego Nauczycieli. 

• Bliższe więzi na poziomie lokalnym. Największe znaczenie ma 
przybliżenie nauki do domu. To powinno wesprzeć wszystkie miejscowe i 
regionalne polityki i procesy promujące rozwój gospodarczy i społeczną 
spójność, w których edukacja i szkolenia powinny też kluczową rolę. Właśnie 
dlatego tworzenie miejscowych multidyscyplinarnych centrów nabywania 
wiedzy, ustanowienie partnerstwa na lokalnych i regionalnych poziomach i 
wdrażanie regionalnych i lokalnych paktów zatrudnienia, włączając w to 
główną rolę szkoleń, stanowi inne ważne wyzwanie dla partnerów 
społecznych. 

• Dialog społeczny. Naszą potrzeba jest rozszerzenie struktury krajowego i 
europejskiego dialogu społecznego; doświadczenie pokazuje, że łatwiej jest 
osiągnąć powszechną zgodę w sprawie identyfikacji przyszłych problemów i 
wyzwań, niż wspólne zaangażowanie we wprowadzanie w życie trwającej całe 
życie edukacji. Zamiarem EKZZ jest kontynuacja tej polityki65, z intencją 
osiągnięcia ramowego europejskiego porozumienia dotyczącego ułatwiania 
dostępu pracowników do kształcenia ustawicznego i szkoleń. 

 
Myślimy, że w rozwijaniu propozycji projektów na poziomie europejskim ważne jest 
rozważenie sposobów, jakie rezultaty tych projektów mogłyby przyczynić się do 
polityk związków zawodowych i priorytetów na poziomie europejskim, jak również 
po prostu przynieść korzyść określonym krajowym kontekstom. Ten rozdział 
powinien dać ci pewne wskazówki na ten temat oraz wskazać, gdzie mógłbyś 
znaleźć więcej informacji i pomocy. 
 
 
 

                                       
65 Patrz rozdział 9 –więcej informacji o: the Framework of actions for the lifelong development of competencies 
and qualifications, signed by the ETUC, UNICE/UEAPME and CEEP on 28 February 2002.  
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Rozdział 10 
 

Związki zawodowe a dialog społeczny 
 
 
Unia Europejska uznaje za ważne istnienie organizacji reprezentujących 
pracowników i pracodawców oraz korzyści płynące z uformowania sposobów, w 
jakie mogą one wnosić wkład do formułowania polityki. Od samego początku, 
związki zawodowe są reprezentowane w Komitecie Społeczno – Gospodarczym. W 
ostatnich latach dialog społeczny odgrywa coraz większą rolę w wielu dziedzinach, 
łącznie z edukacją i szkoleniami zawodowymi. 
 
Równolegle do tych mechanizmów konsultacyjnych, w roku 1985 stworzone zostały, 
przez Prezydenta Komisji, Jacques Delors, nowe ramy dla dialogu społecznego – 
bezpośrednio pomiędzy organizacjami reprezentującymi pracowników (EKZZ) a 
organizacjami pracodawców (UNICE66 i CEEP67). Pierwotnie w międzybranżowym 
dialogu socjalnym na poziomie europejskim brały udział trzy organizacje, mimo że 
inne organizacje, jak EUROCADRES, CEC i inne branżowe europejskie federacje 
afiliowane przy EKZZ zostały uznane za organizacje partnerskie w dialogu 
społecznym w relacji do specyficznych przemysłowych i komercyjnych sektorów. Od 
1998 roku, czyli od podpisania porozumienia o współpracy z UNICE, także UEAPME68 
również reprezentuje sektor prywatnych pracodawców w międzybranżowym dialogu 
społecznym na poziomie europejskim. 
 
Znalazło to swoje odbicie w prawodawstwie, a mianowicie w artykule 139 Traktatu 
Amsterdamskiego (wcześniej w artykule 118b Traktatu z Maastricht), gdzie mowa 
jest o tym, że Komisja powinna rozwijać dialog społeczny pomiędzy partnerami 
społecznymi na szczeblu europejskim, jeżeli chodzi o sprawy społeczne, takie, jak 
swobodny przepływ pracowników, bezpieczeństwo socjalne, swoboda zrzeszania się 
i negocjacji układów zbiorowych, szkolenia zawodowe, równość praw mężczyzn i 
kobiet, informacja, konsultacja i uczestnictwo pracowników, bezpieczeństwo i 
higiena pracy. Traktat stawia wymóg konsultacji pomiędzy zarządem a 
pracownikami oraz prezentacji opinii lub rekomendacji obu stron, zanim propozycja 
zostanie złożona w Radzie.  
 
To rozszerzenie roli dialogu społecznego znajduje swoje odzwierciedlenie w 
zwiększonym uczestnictwie partnerów społecznych w pracach Unii, łącznie z ich 
zaangażowaniem w monitorowanie i ewaluację programów takich, jak Leonardo da 
Vinci69 oraz Inicjatywy Wspólnoty70, a także ich zaangażowanie w Komitet 
Europejskiego Funduszu Społecznego. W większości tych dziedzin rola partnerów 
społecznych jest wyłącznie konsultatywna. Jednakże, obecnie uzgodniony przez 
państwa członkowskie, Protokół Społeczny Traktatu, przyjęty przez wszystkie kraje 
członkowskie, daje możliwość wspólnej inicjatywy legislacyjnej partnerom 
społecznym. Pierwszym historycznym przykładem takiej inicjatywy jest ramowe 

                                       
66 Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe. Patrz http://www.unice.org 
67 European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest. Patrz: 
http://www.ceep.org 
68 European Association of Craft and Small and Medium-Sized Enterprises. Patrz: http://www.ueapme.com 
69  więcej informacji w rozdziale 12. 
70  Więcej informacji w rozdziale 14. 

http://www.unice.org
http://www.ceep.org
http://www.ueapme.com
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porozumienie w dziedzinie urlopu rodzicielskiego, podpisane przez EKZZ, UNICE i 
CEEP w grudniu 1995 roku, po nim nastąpiło porozumienie o pracy w niepełnym 
wymiarze i na czas określony. Te trzy inicjatywy zostały ratyfikowane, na prośbę 
partnerów społecznych, przez dyrektywę Radę Ministrów i obecnie stanowią część 
legislacji UE. Ponadto EKZZ, UNICE/UEAPME i CEEP podpisały w lipcu 2002 roku 
dobrowolne porozumienie w sprawie telepracy. Zawartych zostało także szereg 
porozumień branżowych.71 
 
Niestety, nie wszystkie doświadczenia związane z dialogiem społecznym są tak 
pozytywne i EKZZ życzyłoby sobie ciągłego wzmacniania roli partnerów społecznych 
i wspólnych działań w dziedzinie prawodawstwa. Jednakże dialog społeczny w 
sposób znaczący daje możliwość związkom zawodowym uczestnictwa i interwencji w 
wielu dziedzinach, łącznie z dziedziną szkoleń zawodowych.  

 

Wspólne opinie 
 
Od roku 1986, rezultatem dialogu społecznego jest seria “wspólnych opinii” – 
wspólnych oświadczeń EKZZ, UNICE i CEEP, określających obustronne pozycje i 
identyfikujące wspólne cele w odniesieniu do polityki społecznej.  
 
Z tej całej grupy wspólnych opinii uzgodnionych dotychczas, wyłania się szczególna 
troska o edukację, szkolenia i rolę samego dialogu społecznego w tych dziedzinach. 
Wśród tematów tych znajdują się: 
 
• rola szkoleń zawodowych jako dźwigni rozwoju, będącego wspólnym interesem 

partnerów społecznych i rządów we wszystkich aspektach (politycznym, 
zasobów, priorytetów, itd.) 

• zachęcanie pracowników do zdobywania wyższych kwalifikacji poprzez 
dostarczanie informacji i możliwości 

• rozwój jakości szkoleń zawodowych oraz uznawanie kwalifikacji, przy 
równoczesnym wzmocnieniu roli partnerów społecznych na wszystkich etapach 
– począwszy od analizy potrzeb aż do definiowania polityki i wdrażania 
projektów oraz monitorowania i ewaluacji 

• ocena działań i usług poradnictwa zawodowego, połączona z uznaniem 
potrzeby wprowadzenia nowych form szkoleń i kwalifikacji 

• szersze rozprzestrzenianie wstępnych szkoleń, które mogą dostarczyć ogólnej 
wiedzy i zagwarantować zdobywanie uznawanych kwalifikacji, co wymaga 
bliskiego powiązania szkół i biznesu 

• szczególną uwagę należy zwrócić na rolę szkoleń we wspieraniu równości szans 
dla kobiet. 

 
Te wszystkie tematy pochodzące z uzgodnionych opinii zawierają propozycje 
interwencji dla Wspólnoty, dla rządów państw członkowskich, a także i dla samych 
organizacji partnerów społecznych, zarówno na szczeblu Wspólnoty, jak i na 
szczeblu krajowym. 
 
Pod koniec 1995 roku, Grupa Robocza ds. Edukacji i Szkoleń odnośnie Dialogu 
Społecznego zdecydowała się zrobić przegląd głównych tematów zawartych we 
                                       
71 Patrz http://www.etuc.org/en i wybierz ‘Dossiers’, potem ‘European Social Dialogue and Negotiations’. 

http://www.etuc.org/en
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„wspólnych opiniach”, głównie w celu zidentyfikowania możliwości wspólnych 
projektów czy inicjatyw, które mogłyby wywrzeć znacznie większy  polityczny wpływ 
niż poprzednio wykonana praca. Dużo wysiłku zostało poświęcone przez ostatnie 
lata dla otrzymywania konkretnego skutku opartego na tej roboczej metodzie, 
pomimo rozbieżności, które powstały. Faktycznie EKZZ chciał uzyskać porozumienie 
na szczeblu europejskim, ale organizacje pracodawców nie miały żadnego 
oficjalnego mandatu, by zawrzeć takie porozumienie. 
 
Niemniej jednak, w lutym 2002 roku EKZZ, UNICE / UEAPME i CEEP podpisały 
wspólne porozumienie, zatytułowane Struktura procesów kształcenia ustawicznego 
kompetencji i kwalifikacji.72 Nie jest to formalne porozumienie, ale dokument, który 
angażuje partnerów społecznych, na narodowych i europejskim poziomach, pozwala 
pracować razem na rzecz rozwoju kompetencji i nabywania kwalifikacji jako 
głównych aspektów kształcenia ustawicznego. 
 
To zaangażowanie zawiera prośbę do państw członkowskich i Komisji Europejskiej, 
by wypromować ów wysiłek, jak również identyfikację czterech priorytetów, które 
są przedmiotem łącznej odpowiedzialności partnerów społecznych: 
 
· Identyfikacja i przewidywanie potrzeb odnośnie umiejętności i kwalifikacji  
· Rozpoznanie i zatwierdzenie umiejętności i kwalifikacji  
· Informacja, wsparcie i poradnictwo dla pracowników i biznesów  
· Mobilizacja wszystkich dostępnych środków finansowych. 
 
Ponadto," struktura działania” angażuje partnerów społecznych do szerzenia i 
promowania tego dokumentu przez państwa członkowskie, na wszystkich 
odpowiednich poziomach, biorąc pod uwagę narodowe praktyki.  Oni też 
sporządzają sprawozdanie roczne o narodowych procesach osiągniętych w oparciu o 
zidentyfikowane cztery priorytety, z jednoczesnym podaniem przykładów dobrych 
obustronnych praktyk. W oparciu o trzecie sprawozdanie roczne doraźna grupa ds. 
edukacji i szkoleń oceni wpływ " struktury działań” zarówno odnośnie spółek, jaki i 
pracowników, oraz przedstawi sprawozdanie w marcu 2006 roku wraz z 
uaktualnianiem priorytetów partnerów społecznych. 
 
Konkludując, powinno zostać podkreślone, że tematy i metodologie dialogu 
społecznego są jednym z głównych priorytetów we wszystkich programach EU 
dotyczących kształcenia ustawicznego (Leonardo da Vinci, Inicjatywy Wspólnotowe 
itd.). Dlatego ważnym jest zaangażowanie się w zarządzanie projektów wspieranych 
przez te programy, by mieć dogłębne zrozumienie tych tematów i metodologii. 
 
 
 
 

                                       
72 Patrz http://www.etuc.org/en w zbiorze ‘Social dialogue’, ‘Agreements between the European social partners’ 
albo: http://www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm 

http://www.etuc.org/en
http://www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm
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Rozdział 11 
 

Przegląd programów pomocowych UE 
Część III podręcznika to wgląd w kilka ustanowionych przez Komisję Europejska 
programów, finansujących rozwinięcie i realizację politycznych priorytetów UE. 
Będzie to pomocne jako odniesienie do rozdziałów siódmego i ósmego jako 
podstawy informującej o głównych obszarach polityki.  Ten rozdział dostarcza 
krótkiego przeglądu ogólnego obszaru, który może zainteresować związki zawodowe 
szukające wsparcia dla szczególnych narodowych projektów 
 
Podczas gdy wiele inicjatyw jest finansowanych w ramach rocznego budżetu, który 
jest co roku przedmiotem renegocjacji, to jednak niektóre z nich, takie, jak 
Europejski Fundusz Społeczny, czy programy Leonardo da Vinci i Socrates lub 
Fundusz na rzecz Badań i Rozwoju Technologicznego, mają budżety i program pracy 
na kilka lat. Programy te składają  się z szeregu osobnych podprogramów, a każdy 
z nich posiada zestaw celów i regulacji.  
 
Każdy z programów – niezależnie czy będzie finansowany z rocznego budżetu, czy 
też z jednego z większych programów – najczęściej posiada swoje własne wytyczne 
oraz/lub vademecum i formularze aplikacyjne. Dokumenty te można uzyskać z 
odpowiedniego Dyrektoriatu Komisji lub w biurach krajowych Komisji (patrz 
załącznik 8) lub można je ściągnąć ze strony internetowej Komisji.  
 
Poniższe informacje to wybór niektórych programów dostępnych w momencie 
pisania podręcznika, a które mogą  być użyteczne dla związków zawodowych. 
Szczegóły dotyczące tych programów zmieniają  się z roku na rok. Najświeższe 
informacje możesz znaleźć na stronie internetowej ETUCO poświęconej: EU 
Information Service pages (usługi informacyjne o UE) lub na stronach 
odpowiednich Dyrektoriatów (DG).  
 
Poniższe informacje są  ułożone w grupy tematyczne. Dlatego też dany program 
może znajdować się pod więcej niż jednym tematem. Niektóre z głównych 
programów takich, jak Leonardo da Vinci i Socrates czy Europejski Fundusz 
Społeczny oraz Szósty Ramowy Program na rzecz Badań i Rozwoju 
Technologicznego, są  ujęte w osobnych rozdziałach. 
 

Edukacja i szkolenia 
 
Jest to główna dziedzina działań, którą  finansuje Komisja i angażuje nie tylko 
programy administrowane przez DG ds. Edukacji i Kultury, ale również i inne 
programy i linie budżetowe, takie jak: 
 
Program Leonardo da Vinci  

Program Leonardo da Vinci skupia się na szkoleniach zawodowych i zadaniem 
jego jest poprawa umiejętności i konkurencyjności obywateli UE.  (więcej 
informacji w rozdziale 12) 
 
Dokumentacja: 
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http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2_en.html 

 
Program Socrates  

Program Socrates wspiera innowacyjne działania i współpracę międzynarodową  
pomiędzy szkołami, uniwersytetami i w dziedzinie edukacji dorosłych. (więcej 
informacji w rozdziale 12 ) 
 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates_en.html 
 

Europejski Fundusz Społeczny i Inicjatywy Wspólnoty 
Europejski Fundusz Społeczny i Inicjatywy Wspólnoty (European Social Fund and 
Community Initiatives), łącznie z programem EQUAL, kładą  silny nacisk na 
promowanie i poprawę jakości szkoleń. (więcej informacji w rozdziale 13 ) 
 
Dokumentacja : 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.ht
ml 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html 
 

 
Szósty Ramowy Program na rzecz Badań i Rozwoju Technologicznego  

Pomimo że program ten w dużej mierze zajmuje się głównie wspieraniem 
rozwoju technologicznego, to jednak program Technologii na rzecz 
Społeczeństwa Informacyjnego kładzie nacisk na edukację i szkolenia. (więcej 
informacji w rozdziale 17) 
 
Dokumentacja: 
http://www.cordis.lu/fp6/home.html  
 

Program “Youth Action” 
Działania wspierające dla tego programu obejmują możliwości korzystania ze 
szkoleń dla tych, którzy zajmują  się działaniami na rzecz młodych ludzi.  
 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html  
 

Program eLearning 
 

Program eLearning skupia się na grupie działań w obszarach wysokich 
priorytetów wybranych ze względu na ich strategiczną doniosłość w promowaniu 
efektywnej integracji Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych służącej 
modernizacji europejskich systemów edukacyjnych i szkoleniowych w kontekście 
rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. 
Istnieją cztery kierunki działań: 
 

• Promocja zdigitalizowanego piśmiennictwa 
• Europejskie kampusy wirtualne 
• e-Bliźniactwo szkół w Europie i promowanie szkoleń nauczycieli 
• Horyzontalne działania dla promocji e-nauczania w Europie 

 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.ht
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html
http://www.cordis.lu/fp6/home.html
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html
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Dokumentacja: 
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552 

 
04.03.03.02 Informacja i szkolenie nt. środki zaradcze dla 
organizacji pracowników  (to trzeba zmienić) 
 
Ta roczna linia budżetu popiera informację i szkolenia dla organizacji pracowników.  
(Zobacz też rozdział 14) 

 
Dokumentacja: 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/newtenders/proposal_20
04_en.cfm 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
ntation_english&vm=detailed&sb=Title 

 
 

 
Współpraca pomiędzy UE a USA w dziedzinie szkolnictwa 
wyższego i zawodowego oraz szkoleń  

 
Transatlantyckie projekty współpracy, angażujące mobilność studentów, 
wymiany, rozwój innowacyjnych programów nauczania, praktyki naukowo-
badawcze, krótkie intensywne programy oraz inne innowacyjne projekty, jak te 
zajmujące się wykorzystaniem nowych technologii i nauczania na odległość, 
kwalifikują się do wsparcia finansowego w ramach tego programu. 
 
Dokumentacja: 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html 
 

 
Współpraca pomiędzy UE a Kanadą  w dziedzinie 
szkolnictwa wyższego i szkoleń 

Działania wspierane przez ten program mogą  zawierać rozwój i 
rozprzestrzenianie innowacyjnych, międzynarodowych programów nauczania, 
mobilność studentów oraz tworzenie ram organizacyjnych ułatwiających tę 
mobilność, usystematyzowane wymiany studentów i nauczycieli, trenerów, 
administratorów oraz innych specjalistów, jak również i wspólne tworzenie oraz 
rozprzestrzenianie technologii komputerowych.  
 
Dokumentacja: 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/canada_en.html 
 

Program ALFA 
 
Program ten wspiera współpracę akademicką pomiędzy UE a krajami Ameryki 
łacińskiej, zachęca on do współpracy pomiędzy uniwersytetami, szkołami, 
związkami zawodowymi i/lub specjalistycznymi instytucjami zajmującymi się 
edukacją  dorosłych. 
 

http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552
http://europa.eu.int/comm/employment_social/newtenders/proposal_20
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/canada_en.html
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Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 

 

Zatrudnienie i możliwości zatrudnienia 
 
Głównym odpowiedzialnym za politykę zatrudnienia jest Dyrektoriat ds. 
Zatrudnienia i Spraw Społecznych, ale również i Dyrektoriat ds. Edukacji i Kultury 
wspiera działalność szkoleniową pracowników. Obecne możliwości finansowania w 
tej dziedzinie, to następujące programy: 
 
04.02.12 EURES (Europejski Serwis Zatrudnienia) 
 
Fundusz ten wspiera operacje sieci EURES, której celem jest dostarczanie porad i 
wymiana informacji dot. zatrudnienia pomiędzy państwami członkowskimi, wymiana 
informacji o wakatach i aplikacjach na poziomie wspólnotowym i 
międzynarodowym, a także wymiana informacji dotyczących trendów rynku pracy 
oraz warunków życia i pracy pomiędzy krajami członkowskimi. 
 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/eures/index.jsp 
 
Program Leonardo da Vinci  

 
Program Leonardo da Vinci zajmuje się szkoleniami zawodowymi. Jego działania 
mają na celu poprawę umiejętności i kompetencji obywateli UE. (więcej 
informacji w rozdziale 12) 
 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2_en.html 

 
Europejski Fundusz Społeczny i Inicjatywy Wspólnotowe 

 
Fundusz ten, w którego skład wchodzi program EQUAL, kładzie silny nacisk na 
promowanie i zwiększanie możliwości zatrudnienia. Artykuł 6 Europejskiego 
Funduszu Socjalnego wspiera także szereg innowacyjnych środków związanych z 
problematyką zatrudnienia. (więcej informacji w rozdziale 13 ) 
 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-
en.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm
http://europa.eu.int/eures/index.jsp
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-
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Stosunki przemysłowe 
 
Istnieje pewna liczba rocznych linii budżetowych, które wspierają stosunki 
przemysłowe oraz reprezentację pracowników; wśród powyższych linii obecnie 
znajdują się: 
 
04.03.03.01 Stosunki przemysłowe i dialog społeczny 

Fundusz ten wspiera działania podejmowane w celu promowania dialogu 
społecznego ogólnie w przemyśle oraz na szczeblu poszczególnych branż, jak 
również wspiera działania w dziedzinie stosunków przemysłowych, a szczególnie 
te, które ukierunkowane są na przeprowadzanie ekspertyz oraz wymianę 
informacji na szczeblu europejskim. Wspiera również działania podejmowane w 
celu promowania pozytywnych doświadczeń oraz sieci współpracy, a także 
badania i projekty promujące finansowy udział pracowników. (Patrz także 
rozdział 14) 

Dokumentacja: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/documentat
ion_english&vm=detailed&sb=Title 
 

04.03.03.02 Działania informacyjne i szkolenia dla organizacji 
pracowniczych 

Ta linia budżetowa wspiera działania informacyjne i szkoleniowe dla organizacji 
pracowniczych wywodzące się z implementacji działań Wspólnoty na rzecz 
społecznego wymiaru rynku wewnętrznego, łącznie z uczestnictwem 
przedstawicieli partnerów społecznych z krajów kandydackich. (Patrz także 
rozdział 14) 

 
Dokumentacja: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library 
 

04.03.03.03 Informacja, konsultacja i uczestnictwo 
przedstawicieli przedsiębiorstw 

Ta linia budżetowa wspiera działania na rzecz wzmocnienia współpracy 
międzynarodowej pomiędzy przedstawicielami pracowników i pracodawców w 
zakresie informacji, konsultacji i uczestnictwa w ramach przedsiębiorstw 
działających w więcej niż jednym państwie członkowskim. Fundusz ten może być 
również wykorzystany w celu szkolenia tychże przedstawicieli w 
międzynarodowych ciałach ds. informacji, konsultacji i uczestnictwa. (Patrz także 
rozdział 14) 
 
Dokumentacja: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/library?
l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/documentat
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/library?
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Zagadnienia społeczne i środowiskowe 
 
Komisja wspiera również projekty zajmujące się szerokim zakresem spraw 
społecznych i środowiskowych, łącznie z takimi zagadnieniami jak równość płci, 
dyskryminacja i wykluczenie poza nawias społeczeństwa, problemy środowiskowe 
oraz bhp w miejscu pracy.  
 
Program Wspólnoty na rzecz Równości Płci (2001-2005) 

Celem tego programu jest promocja równości płci, w szczególności poprzez 
dostarczanie pomocy i wsparcia na rzecz ramowej strategii Wspólnoty dotyczącej 
równości płci. Program ten koordynuje, wspiera i finansuje wdrażanie działań 
międzynarodowych w różnych dziedzinach tej strategii i jest uzupełnieniem do 
innych programów i grantów UE. (Patrz także rozdział 16) 
 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 

 
Europejski Fundusz Społeczny i Inicjatywy Wspólnoty 

Fundusz ten, w którego skład wchodzi program EQUAL, kładzie silny nacisk na 
promowanie równości (więcej informacji w rozdziale 13) 

 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/emp_esfl/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 
 

Daphne II – Program UE ds. Walki z Przemocą Wobec Dzieci, 
Młodzieży i Kobiet (2004-2008) 
Program Daphne II przebiega od 2004 roku do roku 2008 z budżetem w wysokości 
50 milionów euro. Jego celem jest wsparcie organizacji, które rozwijają środki i 
działania prewencyjne w zwalczaniu wszelkich typów przemocy wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet oraz chronią ofiary i grupy ryzyka. Dwa różne zaproszenia do 
składania aplikacji będą ogłaszane każdego roku: jedno dla specyficznych projektów 
(podobnie jak w poprzednim programie Daphne) oraz drugie dla projektów 
mających na celu upowszechnianie i użycie istniejących rezultatów. Te zaproszenia 
będą zwykle publikowane w listopadzie każdego roku, a zwycięskie projekty będą 
realizowane w okolicach lipca następnego roku. 

 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_da
phne_en.htm 

 
04.04.02.02 Wspólnotowy Program Działań ds. Walki z 
Wykluczeniem Społecznym 

Ta linia budżetowa finansuje działania na rzecz wieloletniego programu, którego 
celem jest zachęcanie do współpracy pomiędzy krajami członkowskimi w 
zakresie walki z wykluczeniem społecznym. 
 
Dokumentacja: 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/emp_esfl/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_da
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http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-
incl/calls_en.htm 

 
07.03.02 Wspólnotowy program działań promujący 
pozarządowe organizacje przede wszystkim aktywne na polu 
ochrony środowiska 

Ta linia rocznego budżetu Komisji przeznaczona jest na finansowanie działań 
organizacji pozarządowych działających na polu problemów środowiskowych i 
stałego rozwoju.  
 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm 
 

04.03.05.01 Ochrona zdrowia, higiena i bezpieczeństwo pracy  
Fundusz ma zagwarantować właściwe wdrażanie dyrektyw europejskich w 
dziedzinie bhp w miejscu pracy oraz zapewnić uczestnictwo obu stron 
(pracowników i pracodawców) w planowaniu, formułowaniu i wdrażaniu polityki 
Wspólnoty w tej dziedzinie.  

 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/index_e
n.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tender_en.html 

 
 

Społeczeństwo Informacyjne 
 
Zagadnienia związane ze społeczeństwem informacyjnym znajdują się w wielu 
programach, a ich zakres obejmuje zarówno innowacje technologiczne jak i uczenie 
się „on line”. Tutaj prezentujemy tylko ograniczony wybór możliwości finansowania 
w tym obszarze: 
 
Szósty Ramowy Program na rzecz Badań i Rozwoju 
Technologicznego  

Pomimo że program ten zajmuje się głównie wspieraniem rozwoju 
technologicznego, to jednak program Technologii na rzecz Społeczeństwa 
Informacyjnego kładzie nacisk na edukację i szkolenia oraz społeczne 
zastosowanie nowych technologii. (Więcej informacji w rozdziale 17) 
 
Dokumentacja: 
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm 
 

Program eTen 
eTen jest programem Wspólnoty Europejskiej przeznaczonym na pomoc w 
rozwoju sieciowych usług telekomunikacyjnych (e-services) w wymiarze 
transeuropejskim. Skupia się na usługach publicznych, szczególnie w obszarach, 
w których Europa konkurencyjną przewagę. 
 
Dokumentacja: 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/socincl/calls_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/index_e
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tender_en.html
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm
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http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm 
 
Program Leonardo da Vinci  

Program Leonardo da Vinci zajmuje się szkoleniami zawodowymi i jego działania 
mają na celu poprawę umiejętności i kompetencji obywateli UE, kładzie również 
nacisk na wykorzystanie multimediów i nauczania na odległość. (Więcej 
informacji w rozdziale 12) 

 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2_en.html 

 
Program Sokrates  

Program Sokrates wspiera innowacyjne działania i współpracę międzynarodową 
pomiędzy szkołami, uniwersytetami i w dziedzinie edukacji dorosłych; zawiera 
również obszary poświęcone nauczaniu na odległość. (Więcej informacji w 
rozdziale 12) 
 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 

 
Program eLearning 

Program eLearning skupia się na grupie działań w obszarach wysokich 
priorytetów wybranych ze względu na ich strategiczną doniosłość w promowaniu 
efektywnej integracji Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych służącej 
modernizacji europejskich systemów edukacyjnych i szkoleniowych w kontekście 
rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. 
Istnieją cztery kierunki działań: 
 

• Promocja zdigitalizowanego piśmiennictwa 
• Europejskie kampusy wirtualne 
• e-Bliźniactwo szkół w Europie i promowanie szkoleń nauczycieli 
• Horyzontalne działania dla promocji e-nauczania w Europie 

 
Dokumentacja: 
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552 
 
 

Języki i kultura 
 
Komisja wspiera szereg inicjatyw związanych z kulturą i dziedzictwem europejskim, 
z nauczaniem języków oraz z ochroną języków i kultur mniejszości w Europie.  
 
Program Kultura 2000 (2000-2006) 

Program Kultura 2000 nakierowany jest na promowanie dialogu kulturowego, 
wiedzy o historii i kulturze, międzynarodowego rozprzestrzeniania kultury, 
różnorodności kulturowych, kreacji artystycznych i dziedzictwa. Program ten 
postrzega kulturę również jako ważny element integracji społecznej i rozwoju 
społeczno-gospodarczego.  
 

http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552
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Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html 

Program Leonardo da Vinci  
Program Leonardo da Vinci zajmuje się szkoleniami zawodowymi i jego działania 
mają na celu poprawę umiejętności i kompetencji obywateli UE; kładzie również 
nacisk na nauczanie języków. (więcej informacji w rozdziale 11) 

 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2_en.html 
 

Program Sokrates  
Program Sokrates wspiera innowacyjne działania i współpracę międzynarodową 
pomiędzy szkołami, uniwersytetami i w dziedzinie edukacji dorosłych; wspiera 
również uczenie się języków obcych. (więcej informacji w rozdziale 12 ) 
 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 

 
15.04.03.02 Działania na rzecz promocji i ochrony języków i 
kultur mniejszości oraz regionalnych 

Ta linia budżetowa wspiera działania mające na celu promocję i ochronę 
regionalnych języków i kultur Wspólnoty. Wspiera również wymiany pomiędzy 
mniejszościowymi grupami kulturowymi Europy Środkowej i Wschodniej a UE. 
Wspiera również takie języki mniejszości, jak: jidisz, cygański itp. 
 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/langmin/langmin
_en.html 

 
 

Współpraca i Rozwój  
 
UE wspiera wiele działań związanych ze współpracą międzynarodową z krajami 
spoza Wspólnoty. Wsparcie jest również oferowane organizacjom pozarządowym w 
dziedzinie współpracy międzynarodowej w celu rozwoju działań poza Unią, w 
dziedzinach takich jak edukacja i rozwój społeczny. Więcej informacji o inicjatywach 
dotyczących współpracy i rozwoju można znaleźć na stronach: 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm 

 
Program współpracy pomiędzy UE a USA w dziedzinie 
szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz szkoleń  

Transatlantyckie projekty współpracy, angażujące mobilność studentów, 
wymiany, rozwój innowacyjnych programów nauczania, praktyki naukowo-
badawcze, krótkie intensywne programy, przyporządkowanie nauczania oraz 
inne innowacyjne projekty, jak te, zajmujące się wykorzystaniem nowych 

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/langmin/langmin
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm
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technologii i nauczania na odległość, kwalifikują się do wsparcia finansowego w 
ramach tego programu. 
 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-
usa/usa_en.html 

 
Program współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i 
szkoleń pomiędzy UE a Kanadą 

Działania wspierane przez ten program mogą zawierać rozwój i 
rozprzestrzenianie innowacyjnych, międzynarodowych programów nauczania, 
mobilność studentów oraz tworzenie ram organizacyjnych ułatwiających tę 
mobilność, usystematyzowane wymiany studentów i nauczycieli, trenerów, 
administratorów oraz innych specjalistów, jak również i wspólne tworzenie i 
rozpowszechnianie technologii komputerowych i opartych o wykorzystanie 
internetu.  
 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-
canada/canada_en.html 

 
Program ALFA 

Program ten wspiera współpracę akademicką pomiędzy UE a krajami Ameryki 
łacińskiej; zachęca on do współpracy pomiędzy uniwersytetami, szkołami, 
związkami zawodowymi, i/lub specjalistycznymi instytucjami zajmującymi się 
edukacją dorosłych. 
 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 

 
19.08.02 Program MEDA  

Program ten oferuje wsparcie dla reform struktur gospodarczych i społecznych w 
krajach śródziemnomorskich, nie będących członkami Unii. Subprogram 
Euromed Mediterranean Dialoges (2004-2005) jest szczególnie interesujący dla 
związków zawodowych i organizacji pozarządowych działających na polu 
społecznym i gospodarczym. Jego celem jest polepszenie wymiany informacji i 
aktywny dialog pomiędzy obywatelami dwu rejonów śródziemnomorskich (Patrz 
także rozdział 18.) 
 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm 
 
 

21.03.17 Europejski program na rzecz odbudowy i rozwoju 
Afryki Południowej - EPRD 

 
Program ten ofiaruje granty obejmujące działalność lokalnych wspólnot, 
związków zawodowych, w sektorach: tworzenia miejsc pracy, szkoleń i edukacji 
oraz zdrowia. 
 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/euusa/usa_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eucanada/canada_en.html
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm
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Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm 
 

 
21.02.06 Promowanie Równości Płci poprzez Rozwój 
Współpracy 

 
Program ten oferuje wsparcie dla głównych dążeń płci we wszystkich obszarach 
twórczej współpracy i poparcia endogennych publicznych i prywatnych 
uprawnień we wzięciu lokalnej odpowiedzialności za promowanie równości płci. 
Priorytetem 2004 roku było promowanie dostępu kobiet do płatnego zatrudnienia 
w sektorach pozarolniczych. 
 

Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 

 
21.02.13 Zdecentralizowane współdziałanie  
 
Program oferuje wspieranie stałego rozwoju inicjatyw, których celem jest 
dywersyfikacja i wzmacnianie udziału społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju 
krajów i sprzyjanie popularyzacji demokratyzacji. Zawiera wsparcie budowy 
instytucji, rozwiązań dotyczących informacji i problemów świadomości oraz 
możliwości szkoleniowych. 
 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.htm 
 
21.02.17 Współpraca kulturalna z krajami rozwijającymi się 

 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 

 
21.02.03 Akcja na rzecz budowy publicznej świadomości w 
świetle problemów rozwoju 

 
Ta linia budżetowa wspiera kampanie mające na celu wzrost świadomości nt. 
problemów rozwoju w krajach rozwijających się, a także mobilizuje publiczne 
wsparcie w Europie dla problemów rozwoju. (Patrz także rozdział 18) 
 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.
htm 

 
Program CARDS 
 
Celem programu jest promocja stabilizacji i pokoju w rejonie zachodnich Bałkanów 
oraz wsparcie udziału krajów zachodniobałkańskich (Albanii, Bośni i Hercegowiny, 
Chorwacji, Serbii, Czarnogóry i Macedonii) w procesie stabilizacji i zjednoczenia. 
(Patrz także rozdział 18.) 
 
Dokumentacja: 

http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en
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http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/foreword_en.htm 
 
 

Demokracja i Prawa Człowieka 
 
Unia Europejska zawsze promowała demokrację i prawa człowieka, zarówno wśród 
swoich państw członkowskich jak i w ich działaniach na rzecz państw trzecich. 
Jednym z kluczowych działań w ostatnich latach było wspieranie demokratyzacji w 
Europie Środkowej i Wschodniej oraz państwach byłego Związku Radzieckiego, 
poprzez takie inicjatywy, jak programy PHARE i TACIS Democracy. W rozdziale 18 
znajdziesz więcej informacji mówiących o dostępnych funduszach dla tego regionu. 
Więcej informacji dotyczących inicjatyw wspierających współpracę w dziedzinie 
demokracji i praw człowieka można również znaleźć na stronach: 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
 
 

Wizyty i wymiany 
 
Kilka z inicjatyw, które przedstawiliśmy wyżej, oferuje wsparcie dla wizyt, spotkań i 
wymian pomiędzy ludźmi z różnych krajów europejskich. Mogą one być użyteczne 
dla związków zawodowych, jako że mogą być one wykorzystane nie tylko na typowo 
związkowe spotkania ale również jako spotkania planujące projekt międzynarodowy. 
I tak są to: 
 
04.03.03.01 Stosunki przemysłowe i dialog społeczny 

 
Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 
 

04.03.03.03 Informacja, konsultacja i uczestnictwo 
przedstawicieli przedsiębiorstw 

Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 
 

Program Leonardo da Vinci  
Dokumentacja: 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leona
rdo2_en.html 
 
Program Sokrates  

Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 
Program Młodzież 

Dokumentacja: 
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/foreword_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leona
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html
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Lista możliwości finansowania przedstawiona w tym rozdziale jest tylko 
reprezentatywnym przykładem tego, co było dostępne w momencie pisania 
podręcznika. Więcej bieżących informacji znajdziesz w: 
 
ETUCO EU Information Service Library (usługach informacyjnych ETUCO o EU) 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library 
 
lub na stronach zarządzanych przez odpowiednie dyrektoriaty, których listę 
znajdziesz w załączniku 5. 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library
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Rozdział 12 
 

Programy edukacyjne i szkoleniowe 

 

W tym rozdziale przyjrzymy się dwóm głównym programom zajmującym się 
edukacją i szkoleniami: SOKRATES i LEONARDO DA VINCI II. Oba te programy 
skończą się w roku 2006 i pod koniec rozdziału zajmiemy się aktualnym stanem 
planowania przyszłych programów w tym obszarze. 

 

Program Sokrates Faza II (2000-2006) 
 
Program Sokrates wspiera innowacje i współpracę międzynarodową w dziedzinie 
edukacji w Europie. Program ten nie ogranicza się do szkół i uniwersytetów, ale 
również wspiera edukację dorosłych. Również obejmuje swoim zasięgiem wizyty i 
wymiany edukacyjne oraz szczególnie wspiera naukę języków oraz nauczanie 
otwarte i nauczanie na odległość. 
 

Tło Programu 

 
Program Sokrates został po raz pierwszy przyjęty w marcu 1995 roku. Jest 
kontynuacją i przedłużeniem poprzednich programów Wspólnoty takich, jak 
Erasmus (dotyczący szkolnictwa wyższego), Lingua (w dziedzinie nauki języków), 
Eurydice Network (wymiana informacji) oraz Program Arion (wizyty studyjne).  
 
Szerzej mówiąc, głównym celem Fazy I Sokratesa była pomoc w podniesieniu 
jakości i odpowiedniego wykorzystania edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
poprzez zachęcanie do współpracy na szczeblu europejskim i zwiększenie dostępu 
do szeregu możliwości w dziedzinie nauki dostępnych w Unii Europejskiej. 
 
Faza I Sokratesa miała następujące specyficzne cele, zmierzające do:  
 
• Wzmocnienia obywatelstwa europejskiego 
• Promowania wiedzy o językach UE 
• Promowania współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi UE 
• Zachęcania do mobilności nauczycieli i studentów w ramach UE, w celu 

wzbogacenia procesów uczenia się oraz nauczania 
• Zachęcania do kontaktów pomiędzy uczniami w UE oraz promowanie wymiaru 

europejskiego w ich edukacji 
• Rozwoju otwartej strefy europejskiej dla współpracy w dziedzinie edukacji 
• Zachęcania do otwartego nauczania i nauczania na odległość 
• Wspierania wymiany informacji i doświadczeń edukacyjnych w Unii. 
 
Faza I Sokratesa miała również 6 specyficznych obszarów działań, powiązanych z 
możliwościami finansowania: 
 
1. szkolnictwo wyższe (Erasmus) 
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2. edukacja szkolna (Comenius) 
3. nauka języków (Lingua) 
4. otwarte nauczanie i nauczanie na odległość 
5. edukacja dorosłych 
6. wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie  systemów edukacyjnych i 

polityki edukacyjnej 
 
W Fazie I Sokratesa możliwe było uzyskanie wsparcia finansowego wielu działań, 
takich jak:  
 
• projekty międzynarodowe 
• sieci, partnerstwa oraz stowarzyszenia 
• wymiany studentów/ pracowników oraz inicjatywy związane z mobilnością 
• międzynarodowe kursy szkoleniowe dla pracowników edukacyjnych 
• wizyty ułatwiające przygotowanie projektów czy dzielenie się doświadczeniami 
• przygotowanie badań, analiz, przewodników oraz zbieranie danych. 
 
Ostateczna decyzja o utworzeniu Fazy II Sokratesa została podjęta 24 stycznia 
2000. Jest ona kontynuacją i rozwinięciem działań Fazy I.  
 

Cele 

 
Respektując odpowiedzialność państw członkowskich za zawartość i organizację 
systemów edukacyjnych i szkoleniowych na szczeblu krajowym, Faza II Sokratesa 
ma na celu: 
 

„[…] wnieść wkład w promowanie „Europy wiedzy” poprzez rozwój wymiaru 
europejskiego w edukacji i szkoleniach, przez promowanie kształcenia 
ustawicznego opartego na formalnej i nieformalnej edukacji i szkoleniach. 
Będzie on wspierał rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, w celu 
wzmocnienia aktywności obywateli i możliwości zatrudnienia”. 

 
Dlatego będzie kładziony nacisk na dwie kluczowe idee: promowanie kształcenia 
ustawicznego i budowy „Europy wiedzy”. 
 
Kluczowe cele Fazy II Sokratesa są następujące: 
 
• wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji na wszystkich szczeblach 
• rozwijanie znajomości języków europejskich 
• promowanie współpracy i mobilności we wszystkich obszarach edukacji 
• zachęcanie do wprowadzania innowacji w edukacji 
• promocja równych szans we wszystkich sektorach 
 

Konkurs i uczestnictwo  

 
Każdego roku Komisja Europejska ogłasza konkurs propozycji, ale różne 
harmonogramy są przewidziane dla różnych działań w ramach programu. 
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Dlatego sugerujemy, byś bardzo uważnie przyjrzał się konkursowi propozycji 
ogłoszonych w bieżącym roku i systematycznie sprawdzał harmonogramy i terminy 
zakończenia pod poniższym adresem: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html  
 
Uczestniczące organizacje  
 
Program jest otwarty dla każdej organizacji pracującej na polu kształcenia 
dorosłych, niezależnie od tego, czy jest ona częścią formalnego systemu 
edukacyjnego, czy też nie. W tym kontekście także związki zawodowe są 
odpowiednimi organizacjami. 
 
Dodatkowe kategorie są przypisane do poszczególnych działań i subakcji w 
Guidelines for Applicants (Przewodnik dla aplikujących) (dostępny w 11 
językach na stronie internetowej Sokratesa). 
 
Uczestniczące kraje  
 
Krajami uczestniczącymi w Sokrates II jest 25 krajów członkowskich UE, kraje 
EFTA: Islandia, Lichtenstein i Norwegia oraz Bułgaria, Rumunia i Turcja. 
 

Specyficzne działania w ramach Fazy II Programu Sokrates  

 
Obecnie Sokrates ma osiem obszarów działalności (zwanych Akcjami), podczas gdy 
poprzednia faza miała sześć: 
 
Edukacja szkolna (Comenius) 

Zawiera: 
• partnerstwo szkół 
• szkolenia wstępne i szkolenia w miejscu pracy dla pracowników oświaty 
• sieci (networks) odnoszące się do partnerstwa szkół oraz szkoleń 

pracowników oświaty 
 

Szkolnictwo wyższe (Erasmus) 

To: 
• europejska współpraca pomiędzy uniwersytetami 
• mobilność studentów i nauczycieli akademickich 
• sieci (networks) tematyczne 

Edukacja dorosłych i inne ścieżki edukacyjne (Grundtvig) 

Nauczanie i nauka języków (Lingua) 

Edukacja i multimedia (Minerva) 

Obserwacja i innowacja 

Wspólne działania z innymi programami 

Działania towarzyszące 

 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
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Działania te będą wdrażane dzięki wsparciu dla następujących rodzajów działań 
międzynarodowych: 
 
• wsparcie dla mobilności międzynarodowej ludzi w Europie, w dziedzinie edukacji 
• wsparcie dla wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 

w edukacji 
• wspieranie rozwoju międzynarodowych sieci współpracy ułatwiających wymianę 

doświadczeń i pozytywnych praktyk 
• wspieranie promowania umiejętności językowych i rozumienia innych kultur 
• wsparcie dla innowacyjnych projektów pilotażowych, opartych na partnerstwie 

międzynarodowym, utworzonych w celu rozwoju innowacji i jakości w edukacji 
• stałe udoskonalanie materiałów informacyjnych Wspólnoty poprzez:  

- obserwowanie i analizowanie polityki edukacyjnej szczebla krajowego 
- obserwowanie i rozpowszechnianie pozytywnych doświadczeń i innowacji 
- rozległa wymiana informacji 

 
Specyficzne priorytety mogą być ustanowione przez Komisję Europejską w każdym 
ogłoszeniu konkursu ofert. Sugerujemy uważne przeczytanie tekstu stosownego 
ogłoszenia w bieżącym roku. 
 

Administracja Programu i składanie wniosków 

 
Program Sokrates jest zwykle administrowany przez Krajowe Agencje w krajach 
biorących w nim udział. Szczegółowe dane adresowe są dostępne na stronie 
internetowej Sokratesa: 
 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/nat-est.html 
 
Podobnie jak w przypadku innych programów zachodzi tutaj podział pomiędzy 
mechanizmami scentralizowanymi i zdecentralizowanymi. Jednakże, mówiąc 
ogólnie, wszystkie działania odnoszące się do wymian, wizyt studyjnych i mobilności 
są zarządzane w sposób zdecentralizowany – innymi słowy: decyzje podejmują 
państwa członkowskie. 
 
Działaniami scentralizowanymi są te, w przypadku których decyzje podejmowane są 
przez Komisję Europejską. Mówiąc ogólnie, będą to działania dotyczące 
wielostronnej współpracy, sieci, działania w ramach Lingua oraz Minerva oraz 
działania towarzyszące.  
 
Państwa członkowskie są wspomagane przez krajowe biura ds. Programu Sokrates, 
zaś Komisja Europejska jest wspierana przez Techniczne Biuro Pomocy w Brukseli: 
 
Socrates, Leonardo 1 Youth Technical Assistance Office 
Rue Colonel Bourg 139 
B - 1140 Brussels 
Tel: +32.2.2330111 
Fax: +32.2.2330150 
Email: info@socleoyouth.be 
 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/nat-est.html
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Dla niektórych działań Komisja wymaga dwuetapowej procedury przedłożenia 
propozycji: w pierwszym etapie przedstawienie oferty wstępnej i, jeśli zostanie 
zaakceptowana, przedstawienie pełnej oferty. 
 

Związki zawodowe a Projekt Grundtvig 

 
Jakkolwiek niektóre związki zawodowe mogą być zainteresowane, na przykład, 
współpracą ze szkołami czy uniwersytetami w projektach dotyczących aspektów 
świata pracy, to jednak Grundtvig, dotyczący działań na rzecz edukacji dorosłych, 
będzie w centrum ich zainteresowań. Dlatego też warto wspomnieć o głównych 
parametrach tego „podprogramu”, które zostały określone w decyzji ustanawiającej 
Fazę II Sokratesa. 
 
• Grundtvig stara się zachęcić do włączania wymiaru europejskiego w dziedzinie 

kształcenia ustawicznego, wnieść wkład (poprzez zachęcanie do współpracy 
międzynarodowej) do innowacji i poprawy dostępności i jakości ścieżek 
edukacyjnych oraz promować naukę języków. Grundtvig jest ukierunkowany 
na dorosłych, którzy szukają dostępu do wiedzy i kompetencji w ramach 
edukacji formalnej bądź nieformalnej, czy w drodze samodzielnego uczenia się, 
w celu zwiększenia swojej świadomości międzykulturowej oraz możliwości 
zatrudnienia, a także zwiększenia swoich możliwości edukacyjnych i 
odgrywania pełnej oraz aktywnej roli w społeczeństwie. 

 
• Wsparcie finansowe może być udzielone dla projektów i inicjatyw 

międzynarodowych mających na celu promowanie: 
 

o indywidualnej potrzeby dorosłych do uczestnictwa w procesie kształcenia 
ustawicznego 

o zdobywania lub uaktualniania kompetencji przez ludzi, którzy nie mają 
ukończonej edukacji szczebla podstawowego i kwalifikacji 

o rozwoju, wymiany i rozpowszechniania innowacyjnych postaw 
edukacyjnych i pozytywnych doświadczeń, łącznie z tworzeniem i 
rozpowszechnianiem modułów i odpowiednich materiałów szkoleniowych 

o rozwoju usług informacyjnych i wspierających dla uczących się dorosłych 
oraz tych, którzy zajmują się edukacją dorosłych, łącznie z usługami 
dotyczącymi poradnictwa i konsultacji 

o rozwoju narzędzi i metod oceny, zatwierdzania czy certyfikacji wiedzy, 
umiejętności i kompetencji zdobytych przez uczących się dorosłych, 
łącznie z przypadkami nauki eksperymentalnej i samodzielnej, czy w 
ramach edukacji nieformalnej 

o poprawę znajomości innych języków Wspólnoty czy zwiększanie 
świadomości międzynarodowej pomiędzy dorosłymi uczącymi się oraz 
tymi, którzy są zaangażowani w dostarczanie edukacji dorosłym 

o rozwój wstępnych szkoleń bądź szkoleń w miejscu pracy, dla pracowników 
oświatowych pracujących w tym sektorze 

o wizyty i wymiany dla osób zajmujących się edukacją dorosłych oraz 
szkolenia dla trenerów z tej dziedziny 

o projekty dla uczących się dorosłych posiadających specjalne potrzeby 
szkoleniowe. 
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• W ramach Grundtvig wspierane są również działania zachęcające do tworzenia 
sieci europejskich wzmacniających powiązania pomiędzy różnymi stronami 
zaangażowanymi w edukację dorosłych, w celu umożliwienia im współpracy w 
dziedzinach wspólnych zainteresowań oraz wzmocnienia ich świadomości, jeżeli 
chodzi o europejski wymiar edukacji. 

 
Międzynarodowy charakter Grundtvig  
 
Międzynarodowy charakter wymaga włączenia odpowiednich organizacji z co 
najmniej 3 uczestniczących krajów. Dla sieci minimalną liczbą jest 6. Co najmniej 
jeden partner musi być z państwa członkowskiego UE. 
 
 
Więcej informacji można uzyskać: 
 
• Na stronie domowej Komisji Europejskiej poświęconej Programowi Socrates  

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html  
• Na stronie DG ds. Edukacji i Kultury znajdziesz informacje dotyczące 

strategicznych refleksji o edukacji, szkoleniach i młodzieży 
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html 

• W „bibliotece” informacyjnej ETUCO o UE (ETUCO EU Information Library)  
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
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Program LEONARDO DA VINCI II (2000-2006) 
 
Program Leonardo da Vinci skoncentrowany jest na szkoleniach zawodowych i dąży 
do rozwijania umiejętności i kompetencji wszystkich obywateli UE oraz do poprawy 
jakości i ułatwienia dostępu do ustawicznych szkoleń zawodowych poprzez 
wspieranie działań w ramach współpracy międzynarodowej. 
 

Tło programu 

 
Program Leonardo da Vinci został po raz pierwszy przyjęty w grudniu 1994 roku na 
okres 5 lat (1995-1999). W roku 1999 Rada Europejska podjęła decyzję o 
otworzeniu drugiego etapu programu, znanego jako Leonardo II. Leonardo II działa 
w okresie od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2006 i dysponuje budżetem 1,150 
miliona EURO. 
 
Jak już wspomnieliśmy w rozdziale 8, w latach 1995-2002 polityka Unii 
Europejskiej dotycząca edukacji i szkoleń była pod wpływem rozwoju użytkowania 
technologii informacyjnych. Podjęto wiele inicjatyw, których celem było 
wykorzystanie technologii multimedialnych, zastosowanie metod nauczania na 
odległość, wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne, a także 
takich, które zajmowały się rolą zarządzania wiedzą i rozwojem. Równocześnie 
położono nacisk na proces kształcenia ustawicznego. 
 
Inicjatywy, wraz z niektórymi kluczowymi dokumentami politycznymi, o których 
wspomnieliśmy w rozdziale 8 miały znaczący wpływ na procesy zmierzające do 
przygotowania Leonardo II. W konsekwencji Leonardo II postrzegany jest jako 
mechanizm umożliwiający promowanie „Europy wiedzy” poprzez rozwój współpracy 
w dziedzinie edukacji i szkoleń zawodowych oraz wspierający rozwój polityki 
dotyczącej kształcenia ustawicznego.  
 

Cele 

 
Trzy główne cele programu Leonardo II to: 
 
• Rozwijanie umiejętności i kompetencji ludzi, szczególnie młodych, we wstępnych 

szkoleniach zawodowych wszystkich szczebli; może to być osiągnięte m.in. 
poprzez szkolenia zawodowe w miejscy pracy i praktyki zawodowe z założeniem 
promocji możliwości zatrudnienia i ułatwiania integracji i reintegracji zawodowej. 

• Poprawa jakości i dostępu do ustawicznego kształcenia zawodowego oraz 
zdobywania umiejętności i kompetencji w ciągu całego życia w celu zwiększania i 
rozwoju możliwości adaptacji, a w szczególności, aby utrwalić zmiany 
organizacyjne i technologiczne.  

• Promowanie i wzmacnianie wkładu szkoleń zawodowych do procesu innowacji, w 
kontekście rozwoju konkurencyjności i przedsiębiorczości oraz możliwości 
zatrudnienia; specjalna uwaga poświęcana jest wzmacnianiu współpracy 
pomiędzy instytucjami zajmującymi się szkoleniami zawodowymi, w tym z 
uniwersytetami oraz przedsiębiorstwami, w szczególności małymi i średnimi 
firmami. 
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Jeżeli chodzi o dwa pierwsze cele, to innowacyjne podejście do doradztwa jest 
szczególnie ważne. 
 
Przy wdrażaniu tych trzech celów szczególny nacisk będzie kładziony na projekty 
które mają na celu: 
 
• zwiększenie dostępu do szkoleń dla ludzi z trudnościami na rynku pracy, 

włączając niepełnosprawnych. 
• promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, w kontekście zwalczania 

dyskryminacji w zakresie szkoleń. 
 
Po przyjęciu komunikatu Komisji Uczynienie Europy faktycznym obszarem 
ustawicznego kształcenia73 został ustanowiony silny związek pomiędzy Programem 
Leonardo, europejską strategią zatrudnienia i innymi instrumentami wspólnotowymi 
służącymi wprowadzeniu w życie europejskiego obszaru kształcenia ustawicznego. 
 
Uwaga powinna też zostać zwrócona na rozwój w obszarze społecznego dialogu 
poziomie europejskim, szczególnie po prezentacji dokumentu Strategia działań na 
rzecz ustawicznego rozwoju kompetencji i kwalifikacji74, w sprawie społecznych 
partnerów. 
 
Włączenie aktorów z krajów kandydujących będzie brane pod uwagę jako 
dodatkowy pozytywny element oferty. 
 
Konkurs i uczestnictwo w programie 
 
Program jest wprowadzany w życie przez serię oddzielnych konkursów propozycji 
projektów opublikowanych przez Komisję Europejską. Są roczne ostateczne terminy 
złożenia propozycji na każdy z konkursów. Ogłoszenia konkursów opisują też 
określone priorytety programu dla danego okresu. 
 
Organizacjami mogącymi brać udział w konkursie są również przedsiębiorstwa, 
partnerzy społeczni, ciała szkoleniowe, uniwersytety, władze publiczne i centra 
naukowe, organizacje ochotnicze i stowarzyszenia niedochodowe.  
 
Program Leonardo II jest otwarty dla wielu państw europejskich, również i spoza 
Unii Europejskiej. Następujące kraje mogą w nim uczestniczyć: 
 
• wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej 
• Kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Rynku, które są członkami 

Europejskiej strefy gospodarczej (EFTA/EEA) – np. Norwegia, Islandia, 
Lichtenstein 

• Kraje kandydujące do Unii Europejskiej: Rumunia, Bułgaria i Turcja. 

                                       
73 Patrz: http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/lll_en.html 
74 Dostępne pod adresem: www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/lll_en.html
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Specyficzne zagadnienia Wspólnoty podjęte w Programie 
Leonardo II  

 
Aby osiągnąć swoje cele, Program Leonardo II podzielony jest na 5 zagadnień, 
opisanych poniżej: 
 

1. Mobilność 

Wsparcie dla projektów międzynarodowych w dziedzinie mobilności ludzi będących 
w trakcie szkolenia zawodowego, szczególnie dla młodych oraz dla trenerów. 
 
Wsparcie Wspólnoty będzie udzielane dla następujących działań: 
 
a) Przygotowanie i implementacja międzynarodowych projektów dotyczących 

praktyk (o różnym czasie trwania) dla: 
 

• Ludzi przechodzących wstępne szkolenia zawodowe; szczególnie dla młodych 
wchodzących na rynek pracy 

• Studentów zarejestrowanych w szkolnictwie wyższym 
• Młodych pracowników. 

 
Gdy tylko to możliwe, praktyki te powinny również zawierać element uznawania 
umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie praktyki, według zasad 
obowiązujących w kraju pochodzenia.  

 
Projekty dotyczące praktyk międzynarodowych w małych i średnich 
przedsiębiorstwach czy w rzemiośle dla ludzi przechodzących szkolenia 
zawodowe, otrzymają specjalne wsparcie finansowe, co opisujemy poniżej.  

 
b) Organizacja wymian międzynarodowych (o różnym czasie trwania) pomiędzy 

przedsiębiorstwami z jednej strony, a organizacjami zajmującymi się szkoleniami 
zawodowymi czy uniwersytetami z drugiej:  

 
• Dla kierowników personalnych sektora biznesu, osób odpowiedzialnych za 

planowanie szkoleń zawodowych, szczególnie dla trenerów, oraz specjalistów 
ds. doradztwa zawodowego 

• Dla trenerów w dziedzinie kompetencji językowych w sektorze biznesu z 
jednej strony oraz specjalistycznych instytucji specjalizujących się w 
nauczaniu języków, w tym uniwersytetów czy ciał zajmujących się 
szkoleniami zawodowymi -  z drugiej.  

 
c) Wizyty studyjne dla osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe w 

tematach proponowanych przez Komisję, a dostarczanych przez CEDEFOP. 
 
Finansowanie: 
Wsparcie finansowe Wspólnoty praktyk i wymian międzynarodowych, określonych w 
tym zagadnieniu, nie może przekroczyć 5 000 EURO na osobę. Maksymalna dotacja 
odpowiada maksymalnemu, określonemu w konkursie, czasowi trwania praktyki czy 
wymiany. Kwota ta może być wyższa w przypadku uczestników niepełnosprawnych.  
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Komisja wyznaczy na te działania roczny globalny grant dla każdego z państw 
członkowskich.  
 
2. Projekty pilotażowe 
Wsparcie dla międzynarodowych projektów pilotażowych mających na celu rozwój i 
transfer innowacji i jakości w szkoleniach zawodowych, łącznie z działaniami 
ukierunkowanymi na wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
(ICT) w szkoleniach zawodowych.  
 
Wsparcie Wspólnoty jest przeznaczone na opracowanie, rozwój, testowanie i ocenę 
międzynarodowych projektów pilotażowych mających na celu rozwój i/lub 
rozprzestrzenianie innowacji w dziedzinie szkoleń zawodowych. Takie 
międzynarodowe projekty pilotażowe mogą odnosić się do rozwoju jakości w 
szkoleniach zawodowych, do rozwoju nowych metod w szkoleniach zawodowych lub 
w poradnictwie zawodowym, w kontekście ustawicznego uczenia się.  
 
Międzynarodowe projekty pilotażowe mają za zadanie przyczynić się do: 
 
• Większego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w 

szkoleniach zawodowych i produktach szkoleniowych 
• Promowania dostępu, dla ludzi przechodzących szkolenia zawodowe do nowych 

narzędzi, usług i produktów szkoleń zawodowych, które wykorzystują nowe 
technologie informacyjne i komunikacyjne 

• Wspierania tworzenia otwartych, międzynarodowych sieci współpracy w 
dziedzinie szkoleń zawodowych, poprzez wykorzystanie nowych technologii 
(multimedialnych produktów edukacyjnych, stron WWW., prowadzenia zajęć na 
odległość) 

• Opracowywania, testowania oraz rozpoznawania nowych podejść do szkoleń 
zawodowych, wynikających ze zmieniającego się rynku pracy (jak np. telepraca) 

• Powstawania innowacyjnych narzędzi w dziedzinie informacji i doradztwa 
zawodowego w dziedzinie szkoleń, w odniesieniu do kształcenia ustawicznego. 

 
Wsparcie Wspólnoty dla projektów w tej dziedzinie może trwać nawet i trzy lata. 
 
Ważnym jest, aby uświadomić sobie, że wsparcie nie może dotyczyć samych 
szkoleń, ale produkcji istotnych wyników (jak np. materiałów, metodologii). 
Jednakże można uzyskać wsparcie na testowanie tych materiałów czy metodologii. 
 
Specjalne wsparcie będzie udzielone niewielkiej liczbie projektów, zajmujących się 
tematyką, która jest przedmiotem szczególnego zainteresowania na szczeblu 
Wspólnoty, na przykład: 
 
• Udzielanie kredytu w VET (kształcenie i szkolenia zawodowe) 
• Walidacja nieformalnego i formalnego uczenia się. 
 
Finansowanie: 
Wspólnota Europejska może dofinansować projekt do wysokości 75% możliwych 
wydatków, w przypadku międzynarodowych projektów pilotażowych, co stanowi 
max. 200 000 EURO na rok i na projekt. Jeżeli chodzi o działania tematyczne, to 
max. kwota może zostać podniesiona do 300 000 EURO na rok i na projekt. 
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3. Kompetencje językowe 
Wsparcie dla projektów promujących kompetencje językowe i kulturowe w 
szkoleniach zawodowych.  
 
Wsparcie Wspólnoty Europejskiej jest przeznaczone dla międzynarodowych 
projektów pilotażowych mających na celu rozwój kompetencji językowych w 
kontekście szkoleń zawodowych. Szczególny nacisk będzie kładziony na projekty, 
które zajmują się rzadko używanymi i rzadko nauczanymi językami.  
 
Projekty powinny być ukierunkowane na opracowywanie, testowanie i 
uprawomocnianie, ocenianie i rozprzestrzenianie materiałów szkoleniowych, a także 
innowacyjnych metod pedagogicznych, odpowiadających specyficznym potrzebom 
każdego zawodu i sektora gospodarki. Oczekiwane są  również projekty, których 
celem będzie opracowanie nowego podejścia pedagogicznego do samodzielnego 
uczenia się języków oraz rozprzestrzenianie takich przykładów. 
 
Wnioski dotyczące wsparcia dla lingwistyki i kultury mogą również być składane pod 
innymi tematami, w szczególności te, które mają  na celu rozwinięcie kompetencji 
językowych i kulturowych wśród trenerów i mentorów odpowiedzialnych za nadzór 
pedagogiczny nad ludźmi biorącymi udział w międzynarodowych programach 
mobilności.  
 
Wsparcie Wspólnoty jest również możliwe dla programów międzynarodowych, 
angażujących sektor biznesu z jednej strony oraz specjalistyczne instytucje 
zajmujące się szkoleniami językowymi czy ciała zajmujące się szkoleniami 
zawodowymi z drugiej strony.  
 
Wsparcie Wspólnoty dla takich projektów jest możliwe nawet przez okres do trzech 
lat.  
 
Finansowanie: 
Wspólnota może pokryć do 75% określonych w konkursie kosztów, a kwotą  max. 
na projekt na rok jest suma 200 000 EURO. 
 
4.  Międzynarodowe sieci współpracy 
 
Wsparcie dla międzynarodowych sieci w dziedzinie wymiany ekspertyz i 
rozprzestrzeniania informacji. 
 
Wsparcie Wspólnoty może obejmować swoim zasięgiem działania sieci współpracy w 
dziedzinie szkoleń zawodowych, których uczestnikami są zarówno instytucje 
publiczne, jak i prywatne na szczeblu państw członkowskich oraz na szczeblu 
regionalnym i branżowym. Wśród nich mogą  się znaleźć lokalne izby handlowe, 
organizacje pracodawców i pracowników, przedsiębiorstwa, centra naukowe oraz 
centra szkoleń zawodowych jako dostarczyciele usług, porad oraz informacji o 
dostępie do zatwierdzonych metod i produktów szkoleń zawodowych.  
 
Działania wspierane tym punktem Programu powinny zmierzać do: 
 
• gromadzenia, filtrowania oraz budowania na bazie europejskich ekspertyz i 

innowacyjnych postaw 
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• udoskonalania analiz i wyprzedzania wymogów co do umiejętności 
• rozprzestrzeniania wyników działań sieci oraz rezultatów projektów w całej Unii. 
 
Wsparcie dla takich międzynarodowych sieci współpracy może być dostępne do 
trzech lat. 
 
Finansowanie: 
Wspólnota może pokryć do 50% określonych w konkursie kosztów, z górną  granicą  
do 150 000 EURO na rok, na sieć. 
 
5.  Materiał informacyjny 
 
Wsparcie dla działań mających na celu uaktualnianie oraz rozprzestrzenianie 
materiałów informacyjnych. 
 
Wspólnota wesprze te działania, które są organizowane na szczeblu 
międzynarodowym, w oparciu o tematy priorytetowe wspólnych zainteresowań. 
Takie działania powinny mieć na celu:  
 
• tworzenie porównywalnych danych w dziedzinie szkoleń zawodowych (systemy, 

praktyka, różnorodne podejścia do kwalifikacji i kompetencji w różnych krajach 
członkowskich)  

• bądź produkowanie ilościowych i/lub jakościowych informacji, analiz oraz 
obserwacji pozytywnych doświadczeń, wspierających politykę i praktykę w 
dziedzinie ustawicznych szkoleń zawodowych (takich, które nie są dostępne w 
Eurostat czy CEDEFOP). 

 
Dla takich działań wsparcie Wspólnoty może być dostępne nawet do trzech lat.  
 
Finansowanie: 
Wsparcie finansowe Wspólnoty będzie wynosiło pomiędzy 50% a 100% wydatków 
określonych w konkursie, a suma max. to 200 000 EURO na rok na projekt. Jeżeli 
wydatki będą dobrze udokumentowane i uzasadnione, to ta kwota max. może 
zostać zwiększona do 300 000 EURO. 
 
 
Priorytety UE dla Programu Leonardo II  
 
Indywidualne zaproszenia do składania propozycji w programie Leonardo też 
ustanowiły serię określonych priorytetów, wiążąc ich cele z programem. Zaproszenia 
do składania propozycji w latach 2005-2006 podążają za określonymi priorytetami 
(przydatnymi do wszystkich zamierzeń oprócz Akcji Tematycznych): 
 
· Promocja transparentności kwalifikacji  
· Rozwijanie jakości w systemach i praktykach VET (szkolenia zawodowe) 
· Rozwijanie relewantnych i nowatorskich treści e-learning 
· Kontynuacja szkolenia nauczycieli i trenerów (szkoleniowców). 
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Administracja Programu Leonardo II   
 
Odpowiedzialność prawna za Program Leonardo II leży w gestii Dyrektoriatu 
Generalnego Unii Europejskiej ds. Edukacji i Kultury. 
 
Implementacja programu Leonardo II jest wspomagana przez Komitet ds. 
Leonardo. W Komitecie tym zasiada po dwóch przedstawicieli z każdego z państw 
członkowskich, oraz z krajów EFTA/EEA, uczestniczących w programie. Komitet jest 
kierowany przez przedstawiciela Komisji. Partnerzy społeczni uczestniczą w 
komitecie jako obserwatorzy, a reprezentacja ich wygląda następująco: 
 

EKZZ 28 
UNICE 14 
CEEP  1 
UEAPME 1 
EUROCHAMBRES 1 
EUROCOMMERCE 1 

 
Inne kraje uczestniczące w programie są również reprezentowane w komitecie Unii 
Europejskiej w charakterze obserwatorów. 
 
Komitet ds. Leonardo wydaje opinie dotyczące: 
 
• ogólnych wytycznych co do wsparcia finansowego 
• zagadnień związanych z wewnętrznym rozbiciem programu 
• procedur selekcji, kontynuacji, ewaluacji, rozprzestrzeniania i przekazywania 

rezultatów  
• priorytetów w odniesieniu do polityki Wspólnoty i jej rocznego planu pracy 
• ogólnej równowagi programu 
• implementacji. 
 
W ramach Leonardo II, zostaną utworzone biura krajowe, które będą odpowiadać za 
wdrażanie programu na szczeblu krajowym. Biura te będą współpracowały z 
Komisją Europejską podczas wdrażania Leonardo II, działając jako przedstawiciele 
swoich rządów krajowych. 
 

Złożenie wniosku o dotację 
 
Projekty składane w odpowiedzi na konkurs, muszą przejść jeden z trzech typów 
procedur w zależności od tematyki wniosku. 
 
Procedura A 

Procedura A odnosi się do projektów dotyczących mobilności (praktyki lub 
wymiany). W myśl tej procedury, wnioski powinny zostać złożone do biura 
krajowego koordynującego program Leonardo II w danym kraju. Biuro to jest 
odpowiedzialne za zorganizowanie procedury ewaluacji i selekcji, poprzez którą 
wnioski są selekcjonowane do finansowania. 
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Procedura B 
Procedura B odnosi się do projektów pilotażowych (z wyjątkiem działań 
tematycznych), kompetencji językowych oraz sieci międzynarodowych. Jest to 
dwustopniowa procedura. Stopień pierwszy to przesłanie wstępnego wniosku 
(nie jest to pełen wniosek) do biura krajowego w danym kraju. Biuro to jest 
odpowiedzialne za zorganizowanie procedury ewaluacji i selekcji, poprzez którą 
wstępne wnioski są selekcjonowane, te wybrane będą musiały być uzupełnione i 
pełen wniosek o dotację będzie musiał być złożony (etap 2). Pełne wnioski są 
również składane w biurze krajowym. Za ocenę pełnych wniosków odpowiadają 
zarówno biura krajowe, jak i Komisja Europejska.  

Procedura C 
Procedura C odnosi się do projektów pilotażowych (działań tematycznych), 
materiałów informacyjnych, propozycji zgłoszonych przez organizacje 
europejskie (organizacje mające co najmniej jednego członka w każdym 
państwie członkowskim UE), wspólne działania (konkursy ogłaszane z innymi 
programami UE). Podobnie jak procedura B, ta również jest dwustopniowa. 
Jednakże w tym przypadku wnioski wstępne są składane do Komisji 
Europejskiej. Komisja jest odpowiedzialna za ocenę wniosków wstępnych i 
przekazanie swojej opinii do Komitetu ds. Leonardo. Następnie Komisja zaprasza 
wyselekcjonowanych promotorów projektów do złożenia pełnych wniosków (etap 
2). W etapie drugim Komisja odpowiada za zorganizowanie ewaluacji pełnych 
wniosków i przedstawienie wyników Komitetowi ds. Leonardo do zaopiniowania. 
Następnie Komisja przedstawia końcową listę wniosków, które uzyskają dotację.  
 
Pierwszy Program Leonardo, zapoczątkowany w 1995 roku, był sam w sobie 
połączeniem pewnej liczby wcześniej istniejących programów. To, wraz z 
kompleksowością zaangażowanych kluczowych sponsorów (Rada Ministrów, 
Parlament Europejski i Komisja Europejska), sprawiło, że proces składania 
wniosków stał się trudniejszy do przejścia, szczególnie dla tych organizacji, które 
dopiero zaczynają korzystać z projektów i funduszy europejskich. Jednakże w 
Leonardo II, poczyniono kroki w celu ułatwienia procesu aplikacyjnego. Ważnym 
jest, aby się w pełni zapoznać z wymogami przedstawionymi w dokumentach 
programu.  

Związki zawodowe a  Program Leonardo II  
 
Program Leonardo II jest ważny dla związków zawodowych ze względu na rolę, jaką 
pełni w promowaniu dialogu społecznego75. Daje on możliwość rozpoczęcia bądź 
kontynuowania budowania dialogu społecznego w dziedzinie szkoleń zawodowych 
na wszystkich szczeblach w przemyśle i w sektorze publicznym.  
 
Każdy konkurs będzie miał swoje specyficzne tematy, w których to Komisja 
Europejska będzie poszukiwała dobrych wniosków o dotację. Związki zawodowe 
powinny bliżej zapoznać się z tymi tematami, w celu zidentyfikowania możliwości 
dalszego rozwoju dialogu społecznego oraz szkoleń zawodowych.  
 
Równocześnie EKZZ również przedstawia swoje priorytety, w odniesieniu do 
każdego konkursu, w celu stymulacji zgodnych inicjatyw związkowych w 
specyficznych dziedzinach szkoleń zawodowych.  
 
                                       
75  Więcej informacji w rozdziale 9. 
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Jak już wspomnieliśmy w rozdziale 9, EKZZ postrzega szkolenia zawodowe w 
kontekście zmian zachodzących na rynku pracy, coraz większego bezrobocia 
dotykającego zarówno młodych, jak i dorosłych, wprowadzania nowych technologii 
oraz nowych form organizacji pracy, jak również i coraz szerszego rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego. W tworzeniu związkowej strategii dotyczącej szkoleń 
zawodowych EKZZ przekonuje, jak ważnym jest, aby budować ją na:  
 
*promowaniu polityki kształcenia ustawicznego, co może przyczynić się do 
pomniejszenia bezrobocia. 
*rozwoju europejskiego dialogu społecznego w dziedzinie szkoleń zawodowych. 
*zwiększaniu zdolności europejskiego ruchu związkowego do podejmowania działań 
o raczej aktywnym niż reaktywnym charakterze, w odniesieniu do propozycji 
Komisji Europejskiej w dziedzinie szkoleń zawodowych. 
 
Więcej informacji można uzyskać: 
 
• Strona domowa Komisji Europejskiej dla Programu Leonardo  
 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonar

do_en.html 
• Informacje o poprzednich projektach  Leonardo, przygotowana przez 

Komisję Europejską  (:Baza danych o projektach oparta na kompendium z 
lat 1995-1999): 

       http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html 
• Biblioteka informacyjna ETUCO o UE  

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leon2intro.cfm 
• ETUCO Trainers’ Digest Nr 66 

http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm  
 
Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury wspiera Biuro 
Pomocy Technicznej zajmujące się Sokratesem, Leonardo i Programem Młodzież. 
 
Socrates, Leonardo & Youth Technical Assistance Office 
Rue Colonel Bourg 139 
B - 1140 Brussels 
Fax : +32.2.2330150 
Email: leonardo@socloyouth.be 
 
Nowe nauczanie i programy szkoleniowe 2007-2013  
 
W oparciu o obszerny proces konsultacji, Komisja Europejska zaadoptowała ambitne 
propozycje dla nowej generacji nauczania i programów szkoleniowych dla lat 2007-
2013. Nastąpią one po aktualnych: Leonardo, Socratesie i Programie Tempus, 
końcowym rokiem procesu 2006.  
 
Chociaż końcowa aprobata nowych programów będzie miała miejsce do końca 2005  
roku, plany Komisji już są jasne. W oparciu o okres konsultacji (w który włączeni 
byli też partnerzy społeczni) między listopadem 2002 a lutym 2003, Komisja 
opublikowała komunikat:, Nowa generacja nauczania i programów szkoleniowych 
Wspólnoty po 2006, szkicując zawartość dwóch głównych nowych programów: 
 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonar
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leon2intro.cfm
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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· Zintegrowany Program Działań w Kształceniu Ustawicznym, dla mobilności i 
kooperacji między EU, EEA / EFTA i państw kandydackich, które włączone 
zostaną do istniejących programów: Socrates i Leonardo da Vinci  

· Tempus Plus program, dla krajów sąsiadujących z EU i dla uczestniczących już 
w programie Tempus krajów, które skupią się na kooperacji i rozwoju w 
wyższym wykształceniu, szkoleniach zawodowych, edukacji szkolnej i kształceniu 
dorosłych. 

 
Komisja widzi te propozycje jako korespondujące z czterema kluczowymi 
czynnikami: 
 

• Zmiany dokonujące się w UE, gdzie edukacja i systemy szkoleń były coraz 
bardziej integrowane  w kontekście kształcenia ustawicznego.  

• Rosnąca wśród państw członkowskich świadomość znaczenia umieszczania 
edukacji i szkoleń w sercu strategii lizbońskiej, dążącej do uczynienia 
gospodarki europejskiej bardziej konkurencyjną do 2010. Zostało to 
powtórzone w Bolonii76 (wyższe wykształcenie) i Kopenhadze77 (kształcenie 
zawodowe i szkolenia), procesy, które są zamierzone, by wzmocnić spójność i 
jakość polityk europejskich w ich poszczególnych obszarach. 

• Potrzeba uświadomienia rozdrobnienia i braku aktualnej synergii w 
aktualnych programach  

• Potrzeba uproszczenia i zracjonalizowania dokumentów prawnych i systemów 
administracyjnych Wspólnoty. 

 
Program Zintegrowany będzie obejmował cztery określone sektorowe programy: 
Comenius dla edukacji szkolnej; Erasmus dla poziomu uniwersyteckiego; 
Leonardo dla szkoleń zawodowych i Grundtvig dla kształcenia dorosłych. 
 
Zawrze to również nowy przekrojowy program z czterema Kluczowymi Działaniami, 
skupiony indywidualnie na rozwijaniu polityki, nauce języka, informacji i 
technologiach komunikacji i rozpowszechnianiu. W dodatku program Jean Monnet 
dąży do wzmocnienia rozwoju ciał i instytucji aktywnych w obszarze edukacji na 
poziomie europejskim. 
 
Propozycje w Komunikacie opierają się na doświadczeniu istniejących programów, 
które są zreasumowane w serii tymczasowych raportów ewaluacyjnych 
opublikowanych równocześnie.78 
 
Ten zintegrowany program jest zamierzony, by być elastyczniejszym i łatwiejszym, 
w celu uzyskania dostępu. To będzie trudne do zdecentralizowane, z 80%  funduszy 
zarządzanymi przez krajowe agencje w uczestniczących krajach. 
 
W oparciu o opublikowany Komunikat Komisja Europejska poddała obróbce swoje 
polityki i w lipcu 2004 przedstawiła je jako propozycję dla decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy79. Obszerny plan naszkicowany w Komunikacie 
podtrzymuje propozycja, która również kwantyfikuje cele: 
 

                                       
76 Patrz: http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html 
77 Patrz: http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html 
78 Tekst obu raportów pod adresem: 
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog_en.html 
79 Patrz: http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com4_en.pdf 

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com4_en.pdf
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· 1 na 20 uczniów szkół podstawowych włączony będzie w działania programu 
Comenius w latach 2007-2013  

· 3 miliony studentów objętych programem Erasmus do 2011 r. 
· 150.000 rozmieszczeń Leonardo do 2013  
· 25.000 mobilnych działań Gruntvig do 2013 
 
Propozycja reprezentuje główne kierunki poparcia UE dla edukacji i szkoleń z 
budżetem 13,620 milion euro na siedem rocznych okresów, prawie trzykrotną 
globalną ilość aktualnych programów. Szczególnie znaczącą zmianą w programach 
jest transfer odpowiedzialności zaawansowanej zawodowej edukacji z Leonarda do 
Erasmusa. 
 
Biblioteka online serwisu ETUCO UE Informator i jego biuletynu Trainers Digest 
udostępnia więcej szczegółów o postępie propozycji i procesie decydowania, także o 
zawartości, priorytetach, procedurach i zaproszeniach do składania propozycji. 
 
· Library Information EU ETUCO 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm  

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
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Rozdział 13 
 

Fundusze Strukturalne i Inicjatywy 
Wspólnoty oraz Artykuł 6 

 
 
Tak, jak wspomnieliśmy już w rozdziale 11, Fundusze Strukturalne są jednymi z 
najważniejszych mechanizmów finansowania, będących w dyspozycji Komisji. A z 
punktu widzenia związków zawodowych najważniejszym z tych funduszy będzie 
Europejski Fundusz Społeczny. W rozdziale tym najpierw, w sposób ogólny, 
zaprezentujemy Fundusze Strukturalne, a następnie zajmiemy się Europejskim 
Funduszem Społecznym oraz Programem EQUAL, który jest jedną z inicjatyw 
Wspólnoty wpieraną przez Fundusz Społeczny i artykuł 6 Funduszu 
 
 
Fundusze Strukturalne  
 
Fundusze Strukturalne są głównym narzędziem pracy pomiędzy Unią Europejską a 
państwami członkowskimi. Celem ich jest wspieranie mniej rozwiniętych obszarów, 
w celu zredukowania różnic społeczno-ekonomicznych pomiędzy różnymi państwami 
członkowskimi oraz pomiędzy różnymi obszarami terytorialnymi. Celem jest 
zwiększenie ich gospodarczej i społecznej spójności, co jest jednym z 
podstawowych priorytetów Unii. 
 
Wśród funduszy tych możemy wyróżnić: 
 
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional 

Development Fund - ERDF) – jest wykorzystywany do finansowania 
inwestycji, infrastruktury oraz inicjatyw mających na celu wspieranie rozwoju 
lokalnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 

 
• Europejski Fundusz Społeczny (European Social Fund - ESF) – 

utworzony głównie po to, by wspierać politykę dotyczącą szkolenia zasobów 
ludzkich oraz tworzenie aktywnej polityki dotyczącej rynku zatrudnienia, walki 
z bezrobociem i promocji równości szans. 

 
• Europejski Fundusz Doradztwa i Gwarancji dla Rolnictwa (European 

Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) – fundusze 
przeznaczone na rozwój w rolnictwie. 

 
• Instrument  Finansowy Wspierania Rybołówstwa (Financial 

Instrument for Fisheries Guidance (FIFG) – wspiera rozwój rybołówstwa i 
przemysłów pokrewnych oraz przetwarzanie i komercjalizację ich produktów. 

 
Fundusze te, wnoszą wkład do trzech priorytetowych celów zdefiniowanych w planie 
Wspólnoty na lata 2000-2006: 
 
Cel 1: promowanie rozwoju strukturalnego i modernizacji w regionach, o 
opóźnionym rozwoju. Te fundusze będą dostępne dla regionów, w których PKB, 
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liczony na bazie określonych parametrów, jest mniejszy niż 75% średniej ogólnej 
dla Unii Europejskiej.  
 
Cel 2: wspieranie gospodarczej i społecznej regeneracji w dziedzinach 
przechodzących trudności strukturalne. Te fundusze będą dostępne w dziedzinach 
zidentyfikowanych na podstawie specyficznych parametrów oraz w tradycyjnych 
gałęziach przemysłu, w których zachodzą głębokie zmiany społeczne i ekonomiczne. 
Odnosi się to zarówno do obszarów miejskich przechodzących trudności, jak i do 
obszarów wiejskich czy rybołówstwa.  
 
Cel 3: przyśpieszanie modernizacji systemów edukacyjnych, szkoleniowych i 
zatrudnienia oraz polityki w tych dziedzinach. Te fundusze będą dostępne dla tych 
obszarów, które nie ją objęte celem 1 czy 2, ale również będą wspierać działania na 
rzecz tworzenia ram politycznych na rzecz ogólnych działań w odniesieniu do 
zasobów ludzkich w poszczególnych krajach. 
 
Działania mające osiągnąć Cel 3 są wyłącznie subsydiowane przez ESF; Cel 1 przez 
wszystkie fundusze, a Cel 2 przez fundusze ERDF, EFS i FIFG.  
 
Do końca roku 1999, każde państwo członkowskie miało przygotować, pracując 
razem z Komisją Europejską, ramowy dokument, znany jako Wspólnotowe Ramy 
Wsparcia czy Dokument Programowy. Dokument ten dostarcza ogólnych i 
szczegółowych informacji koniecznych do interwencji w dziedzinie każdego z celów, 
informacji o planowanych środkach implementacji, planach finansowania oraz 
metodach wdrażania i monitorowania. 
 
Oprócz Wspólnotowego Dokumentu ramowego, każdy kraj, znów w konsultacji z 
Komisją, powinien dostarczyć drugi dokument – Ramy informacyjne dla rozwoju 
zasobów ludzkich oraz dla zwiększenia i poprawy zatrudnienia. Prezentuje on 
strategię interwencji dla całego kraju, w zgodzie z punktami przewodnimi zawartymi 
w Narodowym Planie Działania na rzecz Zatrudnienia (National Action Plan for 
Employment - NAP)80. Unia chce, aby plany te były finansowane głównie przez EFS, 
i przez fundusze Celu 3 oraz przez Ramy Informacyjne dla rozwoju zasobów 
ludzkich, które mogą zostać wdrożone tylko przy pomocy funduszy EFS i muszą być 
połączone z Planami Narodowymi. 
 

Finansowanie Funduszy Strukturalnych 
Cała suma, którą Unia przeznaczyła do tych funduszy na okres 2000-2006, wynosi 
183,564 miliony EURO. Prócz tego są również pewne sumy przeznaczone na 
współfinansowanie na szczeblu kraju. Każdy kraj musi wnieść wkład w wysokości co 
najmniej 25% dla obszarów Celu 1 oraz 55% dla obszarów Celu 3.  

                                       
80  Więcej informacji w części poświęconej Wzrostowi, Konkurencyjności i Zatrudnieniu w rozdziale 8 
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Europejski Fundusz Społeczny 
 
Wiedząc, że ESF kładzie nacisk na zatrudnienie i szkolenia, warto bliżej przyjrzeć się 
zadaniom, które zostały przypisane temu funduszowi przez Regulacje Wspólnoty na 
lata 2000-2006.81 Ważnym jest, aby pamiętać, że zadania te będą wykonywane w 
ramach narodowych planów działań: 
 

• Rozwój i promowanie aktywnej polityki rynku pracy w celu zapobiegania i 
walki z bezrobociem, zapobieganie długoterminowemu bezrobociu kobiet i 
mężczyzn, ułatwianie bezrobotnym pozostającym prze długi czas bez pracy 
ponowne wejście na rynek pracy oraz wspieranie integracji zawodowej 
młodych i osób wchodzących ponownie na rynek pracy 

 
• Promowanie równych szans dla wszystkich w dostępie do rynku pracy, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na tych, którzy są zagrożeni wykluczeniem 
poza nawias społeczeństwa 

 
• Promowanie i udoskonalanie: 

o szkoleń 
o edukacji 
o doradztwa 

 
• jako elementu polityki kształcenia ustawicznego, w celu: 

o ułatwienia i poprawy integracji oraz dostępu do rynku pracy 
o ulepszenia i zachowania możliwości zatrudnienia oraz 
o promowania mobilności zawodowej 

 
• promowanie pracowników z umiejętnościami, przeszkolonych i mających 

możliwości adaptacji do zmian, promowanie innowacji i możliwości 
przystosowania do zmian w organizacji pracy, rozwój przedsiębiorczości i 
warunków umożliwiających tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzmacnianie 
i zwiększenie potencjału ludzkiego w badaniach, nauce i technologii 

 
• specyficzne kroki w celu poprawy uczestnictwa i dostępu do rynku pracy dla 

kobiet, łącznie z rozwojem kariery zawodowej kobiet, dostępem do nowych 
możliwości zatrudnienia oraz utworzenia własnego biznesu, jak również 
redukowanie segregacji zawodowej na rynku pracy opartej na płci. 

 
Podobny zestaw regulacji podkreśla trzy kolejne funkcje EFS, które przenikają przez 
wszystkie pięć obszarów omówionych powyżej. Pierwszą z nich jest promowanie 
lokalnych inicjatyw zatrudnienia, łącznie z terytorialnymi paktami na rzecz 
zatrudnienia. Druga odnosi się do opracowywania programów i projektów, które 
wykorzystywałyby nowy potencjał tworzenia miejsc pracy w społeczeństwie 
informacyjnym. Trzecia funkcja dotyczy równości pomiędzy kobietami i 
mężczyznami w dziedzinie implementacji polityki równych szans. 
 
W 2004 r. każde państwo członkowskie przeanalizowało wraz z Komisją skutki, 
które zostały osiągnięte i dokonało przeglądu środków finansowych i celów w świetle 

                                       
81 Patrz: http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/esf/en.pdf 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/esf/en.pdf
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zmieniającego się europejskiego kontekstu. Te państwa, które dołączyły do Unii 
Europejskiej 1 maja 2004 r. i już skorzystały z funduszy strukturalnych, by zrównać 
swe ekonomiczne i społeczne systemy z europejskimi standardami, również wezmą 
udział w tym doświadczeniu do 2006 roku. W roku 2007 fundusze strukturalne 
zostaną zrewidowane, by zdyskontować pełne wejście nowych krajów i potrzeby 
przedefiniowania wysokości środków finansowych i zakładanych celów w świetle 
wyżej wymienionego procesu przeglądu, który zakończy się prawdopodobnie w 
2005 r.  
 
 
Inicjatywy Wspólnoty 
 
Inicjatywy Wspólnoty tworzą kolejne narzędzie do implementacji polityki 
europejskiej. Są one określane przez wyróżniające je cechy, odróżniające je od 
innych interwencji, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu Funduszy 
Strukturalnych: 
 

• Wyraźnie przylegają do osiągnięć bardziej szczegółowych i mniej ogólnych 
celów 

• Muszą generować innowacyjne projekty – innymi słowy, projekty, które nie 
tylko są dobre i pożyteczne same w sobie, ale również mogą wygenerować 
dodatkowe wartości, ponad działaniami i procedurami obecnie przyjętymi 

• Muszą być to projekty międzynarodowe – inaczej, muszą to być projekty 
planowane i wdrażane prze partnerów pochodzących z różnych krajów Unii, a 
nawet okazyjnie i z innych krajów nie będących w UE  

• Są finansowane przez znacznie mniejsze budżety niż Fundusze 
Strukturalne, ponieważ ich celem nie jest bezpośredni wkład w rozwój i 
zatrudnienie w Europie. Ich celem jest więc raczej promowanie inicjatyw, 
które mogą działać jako stymulacja dla państw członkowskich i samej Unii, w 
celu zidentyfikowania takiej polityki, która mogłaby wnieść znaczący wkład do 
ogólnych celów UE. 

 
W latach 1994-1999 pojawiło się wiele Inicjatyw Wspólnoty, które zajmowały się 
różnymi zagadnieniami, takimi jak: przystosowanie przemysłu zbrojeniowego 
(Program Konver); promowanie zatrudnienia dla kobiet (Program Now) oraz pomoc 
dla pracowników w przystosowaniu się do zmian zachodzących w przemyśle 
(Program Adapt). 
 
Regulacje Funduszy Strukturalnych na lata 2000-2006 przewidują rozpoczęcie 
działań tylko w czterech obszarach Inicjatyw Wspólnoty. Obszary te wprowadzą 
na nowo, z małymi różnicami, pewną liczbę działań już podejmowanych w 
poprzedniej fazie, w latach 1994-1999. I tak są to: 
 
• INTERREG, którego celem jest promowanie współpracy międzynarodowej 

i przygranicznej pomiędzy państwami sąsiadującymi, nie tylko w ramach UE 
(np. Włochy i Szwajcaria); także pomiędzy krajami oddzielonymi od siebie 
morzem, w Europie (np. Włochy i Hiszpania) oraz w Europie i Afryce (np. 
Francja i Tunezja) 
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• URBAN, którego celem jest danie nowego impulsu do gospodarczego i 
społecznego ożywienia uśpionych obszarów miejskich w celu promowania 
trwałego rozwoju urbanistycznego.  

 
• LEADER, który przeznaczony jest dla rozwoju obszarów wiejskich 
 
• EQUAL, którego celem jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej w celu 

promowania nowych praktyk w walce z dyskryminacją i nierównością w 
odniesieniu do rynku pracy oraz społecznej i zawodowej integracji ludzi, którzy 
poszukują azylu politycznego. 

 

Finansowanie Inicjatyw Wspólnoty 
Inicjatywy te będą finansowane przez budżet o wielkości 10,422 milionów Euro, 
pochodzący z Funduszy Strukturalnych. INTERREG i URBAN są finansowane przez 
ERDF, a LEADER przez EAGGF, natomiast EQUAL przez EFS (2,847 miliona Euro). 
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Program EQUAL  
 
Program ten, na co wskazuje źródło finansowania, ma wnieść wkład do wdrażania 
strategii zatrudnienia Wspólnoty na zasadach opartych na Czterech Filarach: 
 
• możliwości zatrudnienia 
• przedsiębiorczości 
• możliwości przystosowania 
• równych szansach dla kobiet i mężczyzn 
 
EQUAL testuje nowe sposoby zajmowania się problemem dyskryminacji i 
nierówności, których można doświadczyć zarówno w pracy, jak i podczas jej 
poszukiwania. Odbywać się to będzie poprzez projekty planowane w ramach 
współpracy międzynarodowej, a wdrażane w specyficznym kontekście lokalnym. 
EQUAL zajmuje się również specyficznymi potrzebami azylantów w odniesieniu do 
rynku pracy. 
 

Tło Programu 

EQUAL jest spadkobiercą dwóch innych Programów Inicjatyw Wspólnoty. Pierwszy z 
nich, ADAPT, miał na celu wzmocnienie możliwości przystosowania pracowników do 
zmian zachodzących w przemyśle, głównie poprzez szkolenia zawodowe. Drugi, 
EMPLOYMENT (zatrudnienie), promował wykorzystanie zasobów ludzkich w celu 
zwiększenia zatrudnienia poprzez 4 oddzielne programy: 
 
• NOW dla kobiet 
• HORIZON dla niepełnosprawnych fizycznie oraz mniej uprzywilejowanych 
• YOUTHSTART dla młodych poniżej 21 lat 
• INTEGRA dla słabszych grup na rynku pracy. 
 
Programy te wygenerowały tysiące projektów w całej Europie, które były wdrażane 
prze władze lokalne, biznes, firmy szkoleniowe, szkoły, uniwersytety, wszystkie 
strony w przemyśle oraz organizacje woluntarystyczne, często pracujące razem. 
 
Celem Programu EQUAL jest przybliżenie najlepszych rezultatów osiągniętych przez 
ADAPT i EMPLOYMENT, poprzez umiejscowienie ich w lepszych ramach 
strategicznych i poprzez lepszą koordynację działań. EQUAL działa poprzez zbliżenie 
współpracy kluczowych uczestników programu (łącznie z władzami lokalnymi i 
krajowymi, organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi oraz sektorem 
biznesu (głównie MSP) w celu wspólnej pracy, łączenia ekspertyz i doświadczeń. 
EQUAL jest wdrażany na szczeblu krajowym przez wyżej wymienionych partnerów 
tworzących Partnerstwo na rzecz Rozwoju. Partnerstwo takie może być 
tworzone jako partnerstwo „branżowe”, które może skupiać się na określonym 
sektorze gospodarki, bądź na określonym temacie czy sprawie, czy grupie celowej. 
Partnerstwa te mogą też być tworzone jako „geograficzne” – działające na terenie 
danego miasta czy obszaru. Pracując w ogólnych ramach, określonych na szczeblu 
danego państwa członkowskiego, członkowie tych partnerstw definiują i uzgadniają 
innowacyjne strategie, w ramach których starają się wypróbować nowe podejścia do 
problemów dyskryminacji i nierówności. Każde partnerstwo powinno mieć co 
najmniej jednego partnera z innego państwa członkowskiego (bądź też z innego 
kraju nie będącego w UE, ale zakwalifikowanego do udziału w programach PHARE, 
TACIS, MEDA czy CARDS) i powinno być włączone w europejską sieć innych 
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partnerstw zajmujących się tym tematem. Wyniki pracy partnerstw będą ocenianie 
w kontekście możliwości włączenia ich do przyszłej polityki i praktyki Europejskiej 
Strategii Zatrudnienia.  
 

Specyficzne działania i administrowanie programem 

 
W kwietniu 2000 roku Komisja Europejska zdefiniowała obszary tematyczne – 
wszystkie powiązane z Czterema Filarami Europejskiej Strategii Zatrudnienia – 
które formują obszary priorytetowe dla pierwszego konkursu Programu EQUAL. Oto 
owe tematy (które mogą być potwierdzone także w drugim konkursie):82  
 

Możliwości zatrudnienia 

 
• dostęp i powrót na rynek pracy dla tych, którzy mają trudności z wejściem 

czy z reintegracją na rynku pracy, który powinien być otwarty dla wszystkich 
• walka z rasizmem i ksenofobią w odniesieniu do rynku pracy. 

 

Przedsiębiorczość 

 
• wspieranie procesu otwierania biznesów poprzez dostarczanie narzędzi 

wymaganych przy rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej oraz 
identyfikowanie i badanie nowych możliwości tworzenia miejsc pracy w 
miastach i na obszarach wiejskich 

• wzmocnienie ekonomi społecznej (trzeci sektor), a w szczególności usług 
będących w zakresie zainteresowania wspólnot, skoncentrowanych na 
rozwijaniu jakości miejsc pracy. 

 

Możliwości przystosowania 

• Promowanie kształcenia ustawicznego zawierającego praktyki zawodowe, co 
zachęci do przyjmowania do pracy tych, którzy są dyskryminowani na rynku 
pracy 

• wspieranie możliwości przystosowania firm i pracowników do strukturalnych 
zmian gospodarczych oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych 
nowych technologii. 

 

Równość szans dla kobiet i mężczyzn 

* łączenie życia rodzinnego i zawodowego, jak również i reintegracja kobiet i 
mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez rozwój bardziej elastycznych i 
efektywnych form organizacji pracy i usług wspierających 
* redukcja przepaści, jaka istnieje pomiędzy płciami na rynku pracy oraz 
wspieranie działań na rzecz niesegregowania rynku pracy ze względu na płeć 

 

                                       
82 Komunikat Komisji z 30.12.2003 (COM (2003) 840 final) 



 150

 

Azylianci 
 

Pomoc w integracji dla poszukujących azylu. Działania wspierające tych, którzy 
zostali przyjęci do danego kraju w ramach humanitarnych programów 
przesiedlenia lub ewakuacji, bądź dla tych, którzy objęci są tymczasową umową 
ochrony, jak również tych, którzy nie mają zagwarantowanego statusu 
uchodźcy, ale korzystają z innych form ochrony (uzupełniającej bądź 
pomocniczej), jako że sytuacja nie pozwala im na powrót do kraju rodzinnego. 
Działania te mogą również zawierać pomoc poszukującym azylu, którzy przeszli 
repatriację, w edukacji i szkoleniach, które mogą dać im umiejętności potrzebne 
w ich rodzinnym kraju. 
 
Każde państwo członkowskie wybrało spośród powyższych zagadnień te, które są 
dla niego najważniejsze i następnie opracowało Program Inicjatyw Wspólnoty 
(Community Iniciative Programmme – CIP), określający sposób, w jaki zamierza 
wdrażać program EQUAL na szczeblu krajowym we współpracy z szeregiem 
partnerstw na rzecz rozwoju. Państwo członkowskie musi także zapewnić, aby 
jego propozycje działań miały głównie na uwadze tych, którzy są 
dyskryminowani (z uwagi na o płeć, rasę czy pochodzenie etniczne, religię czy 
wierzenia, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną), czy nierówno 
traktowani.  
 
Na podstawie krajowych Programów Inicjatyw, wynegocjowanych i 
zatwierdzonych przez Komisję, odbywa się seria konkursów, ogłaszanych przez 
państwo członkowskie. Pierwszy z nich odbył się w roku 2001, drugi – w 2004. 
Każdy z wniosków konkursowych musi przewidywać serię skoordynowanych 
inicjatyw opracowanych w celu eliminowania dyskryminacji lub nierówności 
generowanych przez rynek pracy w określonej przestrzeni geograficznej bądź w 
danej dziedzinie biznesu, a działania te powinny być wdrażane przez utworzone 
partnerstwa, składające się z co najmniej dwóch różnego rodzaju partnerów (np. 
władze publiczne, publiczne służby zatrudnienia, biznesy, organizacje partnerów 
społecznych, centra szkoleniowe, szkoły, uniwersytety oraz organizacje 
pozarządowe). 
 
Każda propozycja musi być rozbita na 3 główne elementy: 
 
• Pierwsza faza, przewidziana na 6 miesięcy, jest poświęcona utworzeniu 

faktycznych (nie zawsze całkowicie formalnych) partnerstw. Fundusze tego 
pierwszego etapu mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów serii 
spotkań partnerów – łącznie z tymi pochodzącymi z innych krajów. Na 
spotkaniach tych partnerzy powinny opracować plan pracy, zdefiniować rolę 
każdego z partnerów oraz określić, która ze stron będzie odpowiedzialna za 
finanse projektu.  

• Projekty, które wykażą w pierwszej fazie, że są naprawdę reprezentatywne i 
że punkty widzenia wszystkich partnerów są w nich wzięte pod uwagę oraz 
wykażą się przejrzystością w dziedzinie finansów, są zatwierdzane do 
przejścia do drugiej fazy, co oznacza implementację DPs (programów 
rozwoju – od development programmes, przyp. tłumacza), która zwykle 
zajmuje od 2 do 3 lat, z możliwością przedłużenia, jeżeli wyniki fazy drugiej 
będą taką konieczność uzasadniały. 
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• Trzecia faza, która może odbywać się równolegle do drugiej, bądź może 
po niej następować, wymaga tworzenia tematycznych sieci współpracy. Przy 
wsparciu Komisji i władz krajowych odpowiedzialnych za Program, 
partnerzy wymieniają doświadczenia i rozpowszechniają pozytywne 
przykłady i rezultaty, które następnie zostaną włączone do polityki 
poszczególnych krajów członkowskich oraz Unii jako całości. 

 
 
Związki zawodowe a Fundusze Strukturalne i Program EQUAL  
 
Regulacje Wspólnoty pozwalają na pełne uczestnictwo związków zawodowych i 
biznesu na różnych etapach implementacji Funduszy Strukturalnych i Programu 
EQUAL, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania planów, kryteriów 
finansowania, planów monitorowania oraz oceny końcowej. Decyzje dotyczące 
poszczególnych projektów zostaną w większości w kompetencji takich ciał 
instytucjonalnych, jak ministerstwa, władze lokalne itd., które w przeszłości nie 
zawsze poświęcały uwagę projektom, w które zaangażowane były związki 
zawodowe. Jakkolwiek w ogólnych założeniach Czterech Filarów zaproponowanych 
dla Krajowych Planów Działań i dla Europejskiego Funduszu Społecznego można 
zauważyć ciągłe odnoszenie się do pracowników i do ważności szkoleń, jako 
głównego czynnika poprawiającego możliwości zatrudnienia. Związki zawodowe 
powinny dobrze wykorzystać te zapisy.  
 
Największe możliwości pojawiają się w przypadku projektów ukierunkowanych na 
szkolenia czy szkolenia przekwalifikowujące pracowników, czy też te mające na celu 
dostarczenie wsparcia młodzieży i bezrobotnym w orientacji zawodowej. W 
większości będą to projekty związane ze szkoleniami zawodowymi, co jest 
dziedziną, w której nie wszystkie europejskie organizacje związkowe aktualnie 
odgrywają aktywną rolę.  
 
Potrzeby związane ze szkoleniami zawodowymi powinny być interpretowane w 
najszerszym znaczeniu, włączając w to ekspertyzy właściwe tym strukturom 
związków zawodowych, które są zaangażowane w szkolenia związkowe. Szkolenia 
związkowców, których zadaniem będzie śledzenie programów Europejskiego 
Funduszu Społecznego, polityki rynku pracy, inicjatyw na rzecz zwiększenia 
zatrudnienia na szczeblu lokalnym, problemów imigracyjnych, równości szans i 
różnych form nierówności występujących na szczeblu lokalnym, muszą zawierać w 
sobie najistotniejsze elementy procesu szkoleń eksperckich: 
 
• wcześniejszą analizę potrzeb szkoleniowych 
• opracowywanie programów szkoleń oraz wdrażanie różnych ścieżek 

szkoleniowych 
• opracowywanie przewodników, innowacyjnych materiałów oraz pomocy 

wykorzystujących technologie informacyjne. 
 
W szczególności w odniesieniu do Programu EQUAL, który zawiera silny element 
międzynarodowy, powinniśmy wykorzystać w najlepszy sposób istniejącą sieć 
organizacji w ramach EKZZ i ETUCO, w celu zidentyfikowania kluczowych 
elementów obecnych w każdym z krajów, na bazie których jest możliwe 
zidentyfikowanie i zdefiniowanie działań międzynarodowych, które odniosą sukces.  
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Dokumentacja: 
 
• strony internetowe Komisji Europejskiej i Europejskich Funduszy 

Strukturalnych 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.
htm 

• program EQUAL (broszury, przewodniki, FAQ`s, kontakty narodowe) 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html 

• ETUCO EU information service Library 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

• ETUCO Trainer’s Digest nr 56 
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm  

 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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Artykuł 6 Europejskiego Funduszu Socjalnego  
 
Artykuł 6 Regulacji Europejskiego Funduszu Socjalnego pozwala finansować 
„Nowatorskie Działania”. Założeniem owych „Nowatorskich Działań” jest ich 
komplementarność z działaniami programów głównego nurtu i programem EQUAL. 
Zostały zaprojektowane, by pomóc przyszłemu rozwojowi polityki poprzez badanie 
nowych podejść do zawartości i/albo organizacji zatrudnienia, w tym także 
przemysłowej adaptacji i szkoleń zawodowych. Artykuł 6 dostarcza finansowego 
wsparcia dla międzynarodowych działań, które mogą przyczynić się do osiągnięcia 
tego celu, w tym projektów pilotażowych, badań, wymiany doświadczeń i działań 
informacyjnych. Efektem tych nowatorskich działań powinna być wartość dodana - 
poprzez możliwość eksperymentowania, demonstrowania nowych idei, identyfikację 
dobrych praktyk i wymianę wiedzy i doświadczeń, które mogą wówczas zasilić 
działania programów głównego nurtu EFS.  
 
Definicja „innowacji” w Artykule 6 jest stosunkowo obszerna. Rozróżnia trzy główne 
typy innowacji: 
 
• Innowacje ukierunkowane na działanie, które wiążą się z rozwojem 

nowych metod, narzędzi albo podejść, także poprawą istniejących metod  
• Innowacje ukierunkowane na cele, które koncentrują się wokół 

formułowania nowych celów, zawierając metody identyfikacji nowych i 
obiecujących kwalifikacji i otwierając nowe obszary zatrudnienia na rynku 
pracy  

• Innowacje ukierunkowane kontekstowo, które wiążą się z politycznymi i 
instytucjonalnymi strukturami i są związane z rozwojem systemu w związku z 
rynkiem pracy. 

 
Transfer doświadczeń - na przykład, z jednego obszaru geograficznego i/albo 
sektora przemysłowego do innego - też jest uważany za nowatorski. 
 
Zakres wspieranych działań jest też dość obszerny i zawiera projekty pilotażowe 
oraz projekty, których celem jest wymiana informacji i doświadczeń, a także 
dobrych praktyk. Projekty powinny należeć do co najmniej jednej z poniższych 
kategorii: 
 
· Przegląd: wymiana doświadczeń, wiedzy specjalistycznej i dobrych praktyk jako 

części strukturalnych procesów porównawczych i testów 
· Transfer i adaptacja istniejących metod, dokumentów i dobrej praktyki do 

sytuacji w różnych obszarach geograficznych, sektorach branżowych, firmach 
etc.  

· Rozwijanie i pilotowanie nowych modelowych metod (bazujących na dobrych 
praktykach), które stanowią odpowiedź na aktualne wymagania i określone 
potrzeby danego obszaru geograficznego, sektora branżowego, firmy etc.  

 
Problematyka i priorytety 
 
Komisja określiła, że w latach 2004-2006 Artykuł 6 ESF będzie poświęcony jednemu 
tematowi „Nowatorskie podejścia do zarządzania zmianami”. W ramach tego tematu 
określone propozycje działań muszą skupić się na jednym z poniższych 
subtematów: 
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· Zarządzanie zmianami demograficznymi, w celu wspierania nowatorskich 

inicjatyw promujących aktywną starość i zwiększających poziom zatrudnienia 
starszych pracowników  

· Zarządzanie restrukturyzacją, w celu wspierania nowatorskich rozwiązań 
restrukturyzacji poprzez zwiększanie możliwości adaptacyjnych i 
antycypacyjnych pracowników, firm i władz publicznych. 

 
Każdy z tych subtematów zawiera pewne priorytetowe problemy. W przypadku 
subtematu dotyczącego zmian demograficznych są to: 
 
· Antycypacja trendów starzenia się i zatrudnienia w określonym kontekście  
· Rozwój strategii zarządzania wiekiem i inwestowania w zasoby ludzkie 
· Rozwój i pilotowanie na poziomie firm porozumień dotyczących alternatywnych 

form pracy 
· Rozwój i testowanie nowych dróg szkolenia starszych pracowników  
· Podnoszenie świadomości nt. potencjału starszych pracowników  
· Rozwój alternatywnych strategii zmierzających do zmiany praktyki posyłania 

pracowników na wcześniejsze emerytury jako rozwiązania restrukturyzacyjnego 
stosowanego w korporacjach. 

 
W odniesieniu do subtematu dotyczącego restrukturyzacji priorytetowymi 
problemami są: 
 
· Rozwój mechanizmów i systemów antycypacji na poziomie terytorialnym  
· Rozwój mechanizmów i systemów antycypacji w celu lepszego zarządzania 

restrukturyzacją w określonym kontekście  
· Rozwój zintegrowanych metod stawiania czoła implikacjom procesów 

restrukturyzacji 
· Rozwój i pilotowanie określonych systemów i narzędzi wspierających procesy 

restrukturyzacyjne w małych i średnich firmach  
· Zdolność budowy dla zainteresowanych grup interesów. 
 
Udział  
 
Aplikujący mogą być społecznymi organizacjami partnerskimi działającymi na 
poziomie europejskim, narodowym, regionalnym albo lokalnym, spółkami 
publicznymi i prywatnymi, organizacjami niekomercyjnymi, instytucjami 
edukacyjnymi i szkoleniowymi oraz mogą reprezentować władze publiczne i 
administrację. Wszystkie propozycje muszą mieć zasięg międzynarodowy i włączać 
organizacje partnerskie z co najmniej dwóch krajów członkowskich. 
 
Aplikujący muszą pochodzić z jednego z 15 krajów członkowskich UE. Udział 
organizacji z nowych krajów członkowskich i krajów przystępujących do UE jest 
ograniczony do roli „obserwatorów”; mogą uczestniczyć, na przykład, w 
konferencjach i wymianach mających miejsce i zorganizowanych i opłaconych przez 
partnerów projektu, 15 krajów członkowskich - koszty związane z tymi działaniami 
w 15 krajach członkowskich UE są akceptowane jako koszty projektu. Jednakże 
koszty poniesione poza obszarem „piętnastki” albo przez uczestników 
niepochodzących z tych krajów, nie są kwalifikowane jako wydatki związane z 
projektem. 
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Propozycja musi zostać złożona przez pojedynczą organizację aplikującą, która 
ponosi odpowiedzialność za koordynację i przebieg projektu. Jako część propozycji 
aplikant winien podać szczegółowe informacje dotyczące organizacji partnerskich 
oraz dostarczyć listy intencyjne tych organizacji wyrażające wolę wypełnienia 
określonych ról i zadań w projekcie i zawierające zobowiązanie o zapewnieniu 
wyszczególnionych poziomów finansowania projektu. 
 
Budżety i czas trwania  
 
W latach 2004-2006 odbędą się trzy konkursy propozycji. Pierwszy zakończony w 
lutym 2004 r. oraz drugi i trzeci, które będą upływały odpowiednio 26 stycznia 
2005 r. i 26 stycznia 2006 r. 
 
Dla każdego z konkursów dostępna jest kwota maksymalna 40 milionów euro. 
Projekty są współfinansowane w wysokości co najmniej 25% przez aplikującego 
i/albo partnerów. Komisja przeznacza na każdy projekt od minimum 300.000 euro 
do maksimum 3 milionów euro. 
 
Około 5% rocznych budżetów dostępnych w 2005 i 2006 r. będzie wydzielone na 
zadania rozpowszechniania. Będzie to tematem oddzielnego konkursu, którego data 
zostanie podana na stronie internetowej Serwisów Informacyjnych Unii 
Europejskiej. 
 
Wkłady aplikującego/partnera do budżetu muszą być wniesione w gotówce. Wkład 
gotówkowy zdefiniowany jest jako „strumień finansowy”, który musi być „zapisany 
na kontach promotora, partnerów albo trzeciej strony”. W praktyce oznacza to, że 
wynagrodzenie ekipy zatrudnionej przez organizację, która będzie pracować nad 
projektem, może zostać zaliczone jako wkład gotówkowy pod warunkiem, że czas 
spędzony na działaniach związanych z projektem może zostać udokumentowany, na 
przykład w harmonogramie. Zabezpieczenie innych środków (np. pokoi - w 
założeniu będących własnością partnera) jest traktowane jako wkład „w naturze” i 
nie jest akceptowany. Jeśli, jednakże, środki te są w posiadaniu trzeciej strony i 
dokonywana jest zapłata za ich wykorzystanie, wtedy ta płatność może zostać 
potraktowana jako wkład gotówkowy. 
 
Czas trwania projektów określono na maksymalnie 24 miesiące. 
 
Artykuł 6 i związki zawodowe  
 
Artykuł 6 potencjalnie oferuje ważne źródło wsparcia projektów związków 
zawodowych, które ETUCO, z poparciem jego afiliantów i innych partnerów, było w 
stanie wesprzeć. ETUCO złożyło, w odpowiedzi na konkurs ofert z 2001 r. przyjętą 
pomyślnie aplikację – był to duży projekt DIALOG - ON83, z 16 organizacjami 
partnerskimi badającymi użycie narzędzi Społeczeństwa Informatycznego w 
kontekście Dialogu Socjalnego. Propozycja innego wielkiego projektu, TRACE84, 
dotyczącego budowy zdolności europejskich związków zawodowych do antycypacji i 
zarządzania zmianami została złożona w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w roku 
2004. Projekt rozpoczął się pod koniec 2004 r.  
 

                                       
83 Patrz: http://www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/default.cfm 
84 Patrz: http://www.traceproject.org 

http://www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/default.cfm
http://www.traceproject.org
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Informacje uzupełniające 
 

• Sekcja European Social Fund strony internetowej EUROPA dostarcza wiele 
przydatnych informacji o Artykule 6, w tym szczegóły wcześniejszych 
projektów: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-
en.htm 

• Możesz znaleźć wszystkie dokumenty dotyczące konkursu z roku 2004 w 
Bibliotece ESF pod adresem: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library 

• Serwis informacyjny ETUCO też przynosi przydatne informacje o Artykule 6 w 
sekcjach Library i Help Desk: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 
 

 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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Rozdział 14  
 

Linie Budżetowe Dialogu Społecznego 
 
 
Każdego roku budżet Unii Europejskiej zawiera serię finansowych funduszy 
poświęconych wspieraniu działań dążących do ulepszania dialogu społecznego. Te 
linie budżetowe, zarządzone przez Dyrektoriat Spraw Społecznych i Zatrudnienia 
Komisji Europejskiej, dostarczają znacznego wsparcia działalności organizacji 
partnerów społecznych, w tym związków zawodowych. W tym rozdziale przyjrzymy 
się bardziej szczegółowo trzem z nich: 
 
· Linia budżetowa 04030301 - Stosunki między pracownikami a pracodawcą a 

dialog społeczny 
· Linia budżetowa 04030302 - Informacja i działania szkoleniowe dla organizacji 

pracowniczych 
· Linia budżetowa 04030303 - Informacja, konsultacja i udział przedstawicieli 

porozumień 
 
 
04030301 - Stosunki między pracownikami a pracodawcą a 
dialog społeczny  
 
Wprowadzenie  
 
Celem tej linii budżetowej (dawniejszej B3-4000) jest sfinansowanie udziału 
społecznych partnerów w Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Oferuje ona granty 
promujące dialog społeczny na branżowym i przemysłowym poziomie zgodnie z 
Artykułami 138 i 139 Traktatu Wspólnotowego, a także wsparcie działań na polu 
stosunków między pracownikami a pracodawcami, szczególnie zmierzających do 
rozwoju wiedzy specjalistycznej i wymiany informacji na europejskiej podstawie. 
Zawierają one działania nawiązujące do Zielonej Karty Promoting a European 
Framework for corporate social responsibility (COM 2001 366)85 i komunikatu 
Komisji UE Corporate social responsibility: a business contribution to sustainable 
development (COM 2002-347)86. 
 
Linia budżetowa jest wprowadzona w życie poprzez konkurs ofert ogłaszany przez 
Komisję Europejską i publikowany w OJ Wspólnoty Europejskiej, zwykle w lutym. 
 
Wspierane działania  
 
· Wstępne raporty, spotkania, konferencje, spotkania negocjacyjne albo spotkania 

przygotowujące negocjacje; inicjatywy służące upowszechnieniu wyników 
europejskiego dialogu społecznego 

· Działania w sieci i szkoleniowe 
· Zbieranie i użycie informacji o narodowych systemach stosunków przemysłowych 

i ich rozwoju na poziomie europejskim; sprawozdania nt. stosunków 

                                       
85 Patrz: http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf 
86 Patrz: http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf
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przemysłowych; wymiany doświadczeń, sieci aktorów tych stosunków i/albo 
ekspertów. 

 
Udział związków zawodowych  
 
EKZZ i krajowe związki zawodowe były bardzo aktywne w korzystaniu z tej linii 
budżetu, ponieważ związana jest ona bezpośrednio z ich politycznymi priorytetami i 
działalnością. Związki zawodowe mogą przedstawić propozycje projektów wiążących 
się z konsultacjami, spotkaniami, negocjacjami i innymi inicjatywami zmierzającymi 
do osiągania powyższych priorytetów. 
 
W sprawie informacji uzupełniających dotyczących tej linii budżetowej zobacz:  
 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library 
 
Możesz też znaleźć informacje o wcześniej sfinansowanych projektach: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tenders/b3_4000_approv
ed_projects2002.pdf 
 
 
Informacja o najaktualniejszych konkursach propozycji 
 
Najaktualniejszy konkurs propozycji został zamknięty we wrześniu 2004 r.  
 
Priorytety  
 
Konkurs z roku 2004 zidentyfikował pewną liczbę typów odpowiednich inicjatyw i 
operacji, zgrupowanych w czterech subprogramach: 
 
· Wsparcie europejskiego dialogu społecznego 
· Promocja udziału finansowego pracowników  
· Polepszanie wiedzy specjalistycznej na polu stosunków między pracownikami a 

pracodawcą  
· Zbiorowa społeczna odpowiedzialność  
 
Czas trwania 
 
12 miesięcy  
 
Udział  
 
Komisja nie wymaga minimalnej liczby partnerów narodowych, ale podstawowym 
wymogiem jest europejski kontekst propozycji. Aplikujący muszą być też: 
 
· Οrganizacjami partnerów społecznych  
· Organizacjami mającymi związek ze stosunkami przemysłowymi (np. centra 

badawcze, uniwersytety) 
· Władzami publicznymi  
· Obywatelskimi organizacjami społecznymi aktywnymi na polu wspólnej 

społecznej odpowiedzialności albo partycypacji finansowej 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tenders/b3_4000_approv
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W przypadku propozycji sfinansowania przez tę linię budżetową, aplikujący mogą 
być narodowymi i regionalnymi członkami europejskich organizacji, ale muszą 
przedstawić uwierzytelniony list od ich europejskich organizacji o poparciu ich 
aplikacji. Linia budżetowa jest otwarta dla aplikacji z organizacji pochodzących z 
nowych krajów członkowskich. 
 
Dostępne finanse  
 
Maksimum 80% kosztów będzie zrefundowane. Jednakże Komisja może zdecydować 
o sfinansowaniu aż do 95% operacji wiążących się z negocjacjami w priorytetowym 
subprogramie 1. Spotkania dialogu społecznego zorganizowane przez samych 
społecznych partnerów mogą też zostać sfinansowane w 95%. 
 
Aplikujący będą musieli dostarczyć minimalny wkład własnych środków finansowych 
w wysokości 5-20% całkowitego kosztu projektu. Musi to być wkład w gotówce. 
Wkład gotówkowy zdefiniowany jest jako „strumień finansowy”, który musi być 
„zapisany na kontach promotora, partnerów albo trzeciej strony”. Wkład gotówkowy 
może dotyczyć kosztów wynagrodzeń. Zabezpieczenie innych środków (np. pokoi - 
w założeniu będących własnością partnera lub użycie wyposażenia należącego do 
organizacji partnerskiej) jest traktowane jako wkład „w naturze” i nie jest 
akceptowane. 
 
 
Proces aplikacji  
 
Aplikacje mogą zostać przesłane bezpośrednio do Komisji UE:  
DG Employment and Social Affairs  
Unit for Social Dialogue-Industrial Relations-Adaptation to Change 
B - 1049 Brussels  
E-mail: empl-04-03-03-01@cec.eu.int 
 
Zwykle są trzy ostateczne terminy złożenia aplikacji w ciągu roku, ale usilnie 
zalecamy, by złożyć aplikacje jak najwcześniej, by unikać ryzyka wyczerpania się 
budżetu przed ostatnim ostatecznym terminem złożenia aplikacji. 
 
Kontakt  
 
Formularze zgłoszeniowe, wskazówki i warunki konkursów propozycji dostępne są 
pod adresem: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
ntation_english&vm=detailed&sb=Title 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
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04030302 - Informacja i działania szkoleniowe dla 
organizacji pracowniczych 
 
Wprowadzenie  
 
Ta linia budżetowa (dawniejsza B3-4002) powstała, by sfinansować informację i 
działania szkoleniowe dla organizacji pracowniczych, włącznie z reprezentantami 
krajów aplikujących do UE; wywodzi się z implementacji działań Wspólnoty w 
społecznym wymiarze rynku wewnętrznego; zawiera problematykę równości płci i 
unii walutowej. 
 
Konkurs ofert jest publikowany w OJ of European Communities, zwykle w lutym 
każdego roku. 
 
Wspierane działania  
 
Informacja i działalność szkoleniowa. 
 
Udział związków zawodowych  
 
Ten dział budżetu zawsze był linią budżetową „ad hoc” dostarczającą wsparcia dla 
organizacji pracowniczych. EKZZ poprzez ETUCO i jego afiliantów na poziomach 
krajowych i branżowych, był bardzo aktywny w działaniach projektu, które 
wykorzystały tę możliwość, by podnosić wśród związkowców świadomość 
europejskiej problematyki i pomóc rozwinąć europejską kulturę w ruchu 
związkowym. 
 
Więcej informacji o tej linii budżetowej pod adresami: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html  
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library  
 
Możesz też znaleźć szczegóły o wcześniej sfinansowanych projektach:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/results/2003/vp_2
003_004/projects_en.pdf  
 
Informacja o aktualnych konkursach propozycji  
 
Najbardziej aktualny konkurs propozycji został zamknięty we wrześniu 2004 r.  
 
Priorytety 
 
W roku 2004 priorytetami konkursów propozycji były: 
 

• Społeczny wymiar rynku wewnętrznego  
• Problemy równości płci 
• Unia monetarna 

 
Komisja jest też szczególnie zainteresowana zwiększeniem udziału kobiet w 
działaniach finansowanych przez tę linię budżetu. Niepełnosprawni muszą też mieć 
zagwarantowany dostęp do wszystkich działań. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/results/2003/vp_2
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Czas trwania 
 
12 miesięcy  
 
Udział  
 
Promotorzy muszą być organizacjami społecznych partnerów reprezentującymi 
pracowników na europejskim, krajowym, regionalnym albo lokalnym poziomie. 
Komisja nie wymaga minimalnej liczby partnerów narodowych, ale europejski 
kontekst musi być podstawową cechą zgłaszanych propozycji. Część dostępnych 
finansów jest przeznaczona na wsparcie działań włączających reprezentantów 
partnerów społecznych z krajów kandydackich, z których przeważająca część 
powinna reprezentować kobiety. 
 
Dostępne finanse 
 
Maksimum 90% kosztów będzie zrefundowane. Aplikujący będą musieli dostarczyć 
minimalny wkład własnych środków finansowych w wysokości 10% całkowitego 
kosztu projektu. Musi to być wkład w gotówce. Wkład gotówkowy zdefiniowany jest 
jako „strumień finansowy”, który musi być „zapisany na kontach promotora, 
partnerów albo trzeciej strony”. Wkład gotówkowy może dotyczyć kosztów 
wynagrodzeń. Zabezpieczenie innych środków (np. pokoi - w założeniu będących 
własnością partnera lub użycie wyposażenia należącego do organizacji partnerskiej) 
jest traktowane jako wkład „w naturze” i nie jest akceptowane. 
 
Proces aplikacji  
 
Aplikacje mogą zostać przesłane bezpośrednio do Komisji UE:  
DG Employment and Social Affairs 
Unit for Social Dialogue-Industrial Relations-Adaptation to Change 
B - 1049 Brussels  
E-mail: empl-04-03-03-02@cec.eu.int 
 
W 2004 r. były dwa ostateczne terminy, ale usilnie zalecamy, by złożyć aplikacje jak 
najwcześniej w celu uniknięcia ryzyka wyczerpania się budżetu przed ostatnim 
ostatecznym terminem złożenia aplikacji. 
 
Kontakt  
 
Formularze zgłoszeniowe, wytyczne i ogłoszenia konkursów propozycji można 
uzyskać pod adresem: 
 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
ntation_english&vm=detailed&sb=Title 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
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04030303 - Informacja, konsultacja i udział 
reprezentantów porozumień 
 
Wprowadzenie  
 
Ta linia budżetu (dawniejsza B3-4003) finansuje szczególne działania dążące do 
umacniania międzynarodowej kooperacji między przedstawicielami pracowników i 
pracodawców w dziedzinie informacji, konsultacji i udziału w porozumieniach 
funkcjonujących w więcej niż jednym kraju członkowskim. Priorytet jest nadany 
przedsięwzięciom, które nie są przedmiotem Dyrektywy 94/45 / EC i 97/74 / EC o 
ustanowieniu Europejskich Rad Zakładowych. Linia budżetowa może też zostać 
użyta do sfinansowania szkolenia dla osób działających na polu międzynarodowej 
informacji, konsultacji i ciałach uczestniczących, szczególnie z zamiarem 
powiększania obecności kobiet i dla nowatorskich działań dotyczących zapobiegania 
i rozstrzygania konfliktów w wielonarodowych przedsięwzięciach, szczególnie tych 
wiążących się z restrukturyzacją. Z tej linii budżetowej mogą zostać sfinansowane 
działania włączające reprezentantów społecznych partnerów z krajów kandydackich. 
Wszystkie działania muszą zapewniać dostęp osób niepełnosprawnych. 
 
Linia budżetowa jest wprowadzana w życie całorocznym konkursem propozycji 
ogłaszanym przez Komisję Europejską i publikowana w OJ of European 
Communities, zwykle w lutym. 
 
Wspierane działania  
 
· Praktyki, wymiana informacji i sprawozdań z doświadczeń na polu informacji, 

konsultacji i udziału w porozumieniach albo grupach porozumień 
· Działania przygotowujące pracowników do zaangażowania w Spółkę Europejską 

albo Europejskie Stowarzyszenie Współpracy 
· Innowacyjne działania dotyczące rozpowszechniania informacji, konsultacji i 

praw do udziału, przyspieszania zmian i zapobiegania oraz rozstrzygania sporów, 
szczególnie związanych z restrukturyzacją spółek, połączeniami, przejęciami i 
przemieszczeniami. 

 
 
Udział związków zawodowych  
 
Ten dział budżetu jest szczególnie ważny dla związków zawodowych, gdyż silnie 
wiąże się z kontrowersyjnymi politycznymi problemami połączeń, restrukturyzacji, 
przemieszczeń oraz informacji i konsultacji w międzynarodowych organizmach. Od 
jego stworzenia jest szeroko wykorzystywany przez związki zawodowe na poziomie 
spółek, krajowym i międzynarodowym. 
 
Uzupełniające informacje znajdziesz pod adresem: 
 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
ary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title 
 
Możesz też znaleźć szczegóły poprzednio sfinansowanych projektów: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/projects_en.pdf 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
http://europa.eu.int/comm/employment_social/projects_en.pdf
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Informacja o aktualnym/ostatnim ogłoszeniu konkursu 
propozycji  
 
Ostatni konkurs propozycji został zamknięty we wrześniu 2004 r.  
 
Priorytety  
 
Priorytetami konkursu w roku 2004 były: 
 
· Wymiana informacji i doświadczeń z punktu widzenia przygotowywania do 

informacji, konsultacji i udziału pracowników w Spółce Europejskiej i 
Europejskim Stowarzyszeniu Współpracy 

· Kooperacja między przedstawicielami pracowników i pracodawców w celu 
zapewnienia poprawnej informacji i konsultacji pracowników w i pomiędzy 
wszystkimi poziomami (krajowym i europejskim) w porozumieniu albo grupie 
porozumień  

· Działania dążące do promowania równych szans i większej równowagi udziału 
mężczyzn i kobiet w kontekście reprezentacji na międzynarodowych forach 

· Wzmocnienie narodowej współpracy na polu informacji i konsultacji między 
reprezentantami pracowników, między pracodawcami i między pracownikami a 
reprezentantami pracodawców w porozumieniach funkcjonujących w więcej niż 
jednym kraju członkowskim i w krajach kandydujących 

· Innowacyjne działania wiążące się z zarządzaniem informacją, konsultacją i 
udziałem (w tym: udziałem finansowym), przewidywaniem zmian i 
zapobieganiem i rozstrzyganiem sporów w międzynarodowych spółkach w 
kontekście strategii rozwoju i rywalizacji różnych sektorów działalności i 
restrukturyzacji spółek, połączeń, przejęć i przemieszczeń  

· Działania dążące do promowania i rozwijania wspólnych społecznych porozumień 
odpowiedzialności pomiędzy pracownikami i reprezentantami pracodawców w 
spółkach międzynarodowych  

· Pomoc w zakładaniu ciał informacyjnych i konsultacyjnych i wdrażania 
najlepszych praktyk w porozumieniach zawieranych w skali Wspólnotowej  

· Tworzenie raportów o doświadczeniach dotyczących ustanowienia Europejskich 
Rad Zakładowych oraz działania i skuteczności informacji i konsultacji ich 
ramach. 

 
Czas trwania  
 
12 miesięcy. 
 
Udział  
 
Projekty mogą zostać złożone przez: 
· Reprezentantów pracowników (regionalnych, krajowych, europejskich, branżowe 

albo wielobranżowe związki zawodowe) 
· Pracodawców albo ich reprezentantów. 
 
Aplikacje z nowych krajów członkowskich mogą być składane od 1 stycznia 2004 r. 
Wspierane są wspólne działania pracowników/pracodawców. Komisja nie ustala 
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minimalnej liczby partnerów międzynarodowych, ale europejski kontekst propozycji 
jest podstawowym wymogiem. 
 
Generalnie wymogiem jest, by w projekcie brali udział przedstawiciele pracowników 
lub pracodawców, włącznie z: 
 
· Członkami albo przyszłymi członkami rad zakładowych albo podobnych ciał  
· Działacze organizacji pracowniczych/związków zawodowych 
· Kierownictwo porozumień lub grup albo członkowie stowarzyszeń pracodawców  
· Eksperci mianowani przez wyżej wymienionych społecznych partnerów. 
 
 
Dostępne finanse  
 
Grant nie pokrywa całego kosztu projektu. Minimalny wkład finansowy od 
aplikującego wynosi 20%. Musi to być wkład w gotówce. Wkład gotówkowy 
zdefiniowany jest jako „strumień finansowy”, który musi być „zapisany na kontach 
promotora, partnerów albo trzeciej strony”. Wkład gotówkowy może dotyczyć 
kosztów wynagrodzeń. Zabezpieczenie innych środków (np. pokoi - w założeniu 
będących własnością partnera lub użycie wyposażenia należącego do organizacji 
partnerskiej) jest traktowane jako wkład „w naturze” i nie jest akceptowane. 
 
 

Proces aplikacji  
 
Aplikacje mogą zostać wysłane bezpośrednio do Komisji UE:  
DG Employment and Social Affairs 
Unit for Social Dialogue-Industrial Relations-Adaptation to Change 
B - 1049 Brussels 
E-mail: empl-B3-4003@cec.eu.int 
 
Zwykle są 3 ostateczne terminy w roku, ale usilnie zalecamy, by złożyć aplikacje jak 
najwcześniej, by unikać ryzyka wyczerpania się budżetu przed ostatnim 
ostatecznym terminem złożenia aplikacji. 
 
Kontakty  
 
Formularze zgłoszeniowe, wskazówki i ogłoszenia konkursów propozycji można 
pobrać pod adresem: 
 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
ary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title 
 
Wsparcie i szkolenia 
 
Ogłoszenie Agencji Rozwoju Społecznego (SDA), z wielojęzycznym sztabem, jest 
dostępne dla afiliowanych przy EKZZ i europejskich federacjach przemysłowych, by 
pomóc promotorom w rozwijaniu ich propozycji projektów w ramach Linii 
Budżetowych Dialogu Społecznego, znajdowaniu partnerów i pisaniu końcowych 
sprawozdań. SDA mieści się pod adresem:  
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
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Blvd du Roi Albert II, 5, 7th floor 
B-1210 Brussels 
Tel: +32 2 224 0425 
e-mail: sda-asbl@etuc.org 
 
Od 2002 roku ETUCO, w kooperacji z SDA, organizuje roczny kurs szkoleniowy nt. 
Linii Budżetowych Dialogu Społecznego, którego celem jest polepszenie jakości 
propozycji projektów związkowych, ich wdrażania i prezentacji ich końcowych 
sprawozdań. Kurs zwykle odbywa się w Brukseli, pokrywa się z ogłoszeniem 
konkursu propozycji przez Komisję Europejską.  
 
Więcej informacji znajdziesz pod adresem: 
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/ 
albo napisz do Silvany Pennelli (spennell@etuc.org). 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/courses/
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Rozdział 15  
 

Program promujący 
aktywne społeczeństwo europejskie  

 
 
Wprowadzenie  
 
Program procesu wspólnotowego, by wypromować aktywne społeczeństwo 
europejskie został zaadoptowany przez radę Europy w styczniu 2004 i został 
opublikowany w OJ L 30, 04.2.2004. okres programu przebiega między 1 stycznia 
2004 roku a 31 grudnia 2006 roku.  
 
Program szuka wzmocnienia dialogu między Unią Europejską i jej obywatelami z 
zamiarem zachęcania do tworzenia aktywnego i partycypującego społeczeństwa 
europejskiego. 
 
Program wspiera trzy główne typy działań albo operacji: 
 
· Permanentne programy robocze prowadzone przez ciała realizujące cel ogólnego 

europejskiego udziału w aktywnym europejskim obywatelstwie  
· Permanentne programy robocze prowadzone przez organizacje („think tanks”, 

zwielokrotnione sieci) realizujące cel ogólnego europejskiego udziału na polu 
aktywnego obywatelstwa europejskiego albo w celu tworzenia części polityki Unii 
Europejskiej w tym obszarze  

· Działania na polu aktywnego obywatelstwa europejskiego, prowadzone 
szczególnie przez NGOs, stowarzyszenia i federacje działające na poziomie 
europejskim albo międzybranżowe związki zawodowe. Działania promujące 
„bliźniactwo miast” powoływane przez zarządy miast, miejscowe i regionalne 
społeczności i ciała, miejscowe i regionalne władze albo organizacje. 

 
Wspierane działania  
 
Konferencje, seminaria, warsztaty, praca w sieci, wymiana doświadczeń i 
najlepszych praktyk, strategie i zdarzenia edukacyjne i szkoleniowe oraz 
rozpowszechnianie. 
 
Udział związków zawodowych  
 
W ramach struktury działań wspartych w 2004 roku jest specyficzny konkurs 
propozycji otwarty dla międzybranżowych związków zawodowych uczestniczących w 
europejskim dialogu społecznym.  
 
Szczegóły uprzednio sfinansowanych projektów związków zawodowych znajdziesz 
pod adresem: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm
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Informacja o aktualnym/ostatnim konkursie propozycji  
 
Dwa konkursy propozycji zostały ogłoszone w 2004 r., z ostatecznymi terminami 
złożenia ofert w listopadzie i grudniu 2004 r. Były to kolejno: 
 
· Wsparcie pozarządowych organizacji i stowarzyszeń oraz federacji działających 

na europejskim poziomie 
· Wsparcie międzybranżowych związków zawodowych uczestniczących w 

europejskim dialogu społecznym 
 
Poniższe informacje wiążą się głównie z drugim z tych konkursów. 
 
Priorytety 
 
Celami wiążącymi się z oboma konkursami z roku 2004 były: 
 
• Wypromować i upowszechnić wartości i cele Unii Europejskiej  
• Przybliżyć obywateli do Unii Europejskiej i jej instytucji i zachęcić ich do 

częstszego angażowania się w prace jej instytucji 
• Bliższe włączenie obywateli w refleksje i dyskusje o kształcie Unii Europejskiej  
• Pobudzenie inicjatyw przez ciała zaangażowane w promowanie aktywnego i 

uczestniczącego obywatelstwa. 
 
Propozycje projektów złożone w odpowiedzi na konkurs przez związki zawodowe 
winny wiązać się z jednym albo więcej obszarami tematycznymi, z zamiarem 
zachęcania do refleksji i dyskusji o kształcie Unii Europejskiej i / albo promocji oraz 
upowszechniania jej wartości i celów: 
 
• Oddziaływanie proponowanego nowego Traktatu Konstytucyjnego 
• Komunikowanie konsumentom, obywatelom i kluczowym grupom interesów (w 

tym członkom związków zawodowych) celów strategii lizbońskiej i najlepszych 
praktyk pomiędzy krajami członkowskimi 

• Tworzenie edukacji związkowej i narzędzi szkoleniowych w celu promowania 
aktywnego europejskiego obywatelstwa (np. materiały edukacyjne, moduły 
szkoleniowe, strategie rozwojowe programów) 

• Europejskie wartości i cele i ich relacje w stosunku do instytucji użyteczności 
publicznej. 

 
Czas trwania  
 
Maksymalny czas trwania projektu - 12 miesięcy. Projekty realizowane w ramach 
konkursu z 2004 r. muszą zacząć się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2005 r. i 
zakończyć się nie później niż 31 marca 2006 r. W każdym przypadku wszystkie 
projekty muszą zacząć się przed 1 listopada 2005 r.  
 
Udział  
 
Konkurs jest otwarty dla międzybranżowych związków zawodowych uczestniczących 
w europejskim dialogu społecznym, zarówno na poziomie UE, jak i na poziomach 
narodowych i pochodzących z jednego z niżej wymienionych krajów: 
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• 25 krajów członkowskich UE 
• Kraje EFTA / EEA 
• Rumunia i Bułgaria  
• Turcja 

 
Dostępne finanse 
 
Propozycje muszą przedstawiać zbilansowany budżet i zawierać prośbę o 
dofinansowanie kwotą pomiędzy 20.000 € i 150.000 €, która nie może przewyższyć 
60% całkowitych właściwych kosztów dotyczących działań. 
 
Proces aplikacji  
 
Aplikacje mogą zostać złożone bezpośrednio do Komisji Europejskiej w jeden z 
poniższych sposobów: 
 
Przesyłką poleconą na adres: 
European Commission 
Education and Culture Directorate-General 
Sector "Partnerships with Civil Society" 
Rue Van Maerlant, 2 (office 4/57) 
B-1049 Brussels 
Belgium 
 
Dostarczone osobiście lub przesyłką kurierską na adres centralnej poczty Komisji 
Europejskiej (Rue de Geneve 1, B-1140 Evère). 
 
Kontakty  
 
Tekst konkursu propozycji i aneksy można otrzymać pod adresem: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.
htm. 
 
Odpowiedzialnym za wprowadzanie w życie i zarządzanie konkursem propozycji DG 
EAC/69/04 działem Komisji jest serwis „Partnerstwo z obywatelskim 
społeczeństwem” w Dyrektoriacie Generalnym ds. Edukacji i Kultury (EAC).  
 
Dodatkowe informacje można otrzymać od: 
European Commission  
Education and Culture Directorate-General 
Sector “Partnerships with Civil Society” 
Rue Van Maerlant, 2 (office 4/57) 
B-1049 Brussels 
Belgium 
E-mail: eac-soc-civile@cec.eu.int 
Fax:  +32 2 299 93 02 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en
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Rozdział 16  
 

Program Wspólnoty dot. Równości Płci 
(2001-2005) 

 
Wprowadzenie  
 
UE od dawna jest zaangażowana w promowanie równości płci – zasady zapisanej w 
Traktacie z roku 1957. Struktura prawna Wspólnoty zapewnia równość kobiet i 
mężczyzn wobec prawa. Promowanie równości płci jest ważnym elementem 
zagranicznych relacji Unii Europejskiej i rozwoju jej polityk kooperacji; szczególnie 
promowanie i ochrona praw kobiet jest częścią składową polityk praw człowieka UE 
w krajach pozaunijnych. Ponadto prawodawstwo równego traktowania płci jest silnie 
umocowaną częścią składową acquis communautaire, którą kraje aplikujące do 
członkowstwa w UE muszą respektować.  
 
 
Struktura Strategii Równości Płci 
 
Strukturę strategii Wspólnoty dotyczącej równości płci w latach 2001-200587 
cechuje ważna zmiana w stosunku do poprzednich działań na rzecz równych szans 
dla kobiet i mężczyzn, które głównie zostały oparte na poszczególnych działaniach i 
programach finansowanych z określonych działów budżetu.88 Celem nowej strategii 
jest koordynacja wszystkich różnych inicjatyw i programów pod wspólnym 
parasolem wzniesionym wokół jasnych kryteriów oceny, narzędzi monitorowania, 
ustalenia punktów wyjścia, badania i ewaluacji równości płci. Komisja także wierzy, 
że zapewni to lepszy monitoring i upowszechnienie rezultatów.  
 
Strategia poszukuje sposobów uporania się z problemami strukturalnej nierówności 
przez włączanie celu równości płci do wszystkich jej polityk, które mają bezpośredni 
albo pośredni wpływ na życie kobiet i mężczyzn. Zainteresowania kobiet, ich 
potrzeby i pragnienia powinny zostać wzięte pod uwagę i posiadać takie samo 
znaczenie jak zainteresowania mężczyzn w projektowaniu i wprowadzaniu polityk. 
Jest to główny nurt w odniesieniu do równości płci89, zaakceptowany przez Komisję 
w 1996 r. (Komunikat Komisji z 21 lutego 1996 r.: Włączenie równych szans dla 
kobiet i mężczyzn we wszystkie polityki i działania Wspólnoty COM(96) 67 final) 
który Komisja zamierza wdrażać i konsolidować we wszystkich projektach. 
Równocześnie z równouprawnieniem płci, istniejące nierówności wymagają 
wprowadzania określonych działań na korzyść kobiet. Struktura strategii jest 
oparta na tym dwudrożnym podejściu. 

                                       
87 Patrz: http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html 
88 W tym: the EQUAL Community Initiative.  Patrz: rozdział 13 
89 Patrz: http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html
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Wspólnotowy program równości płci  
 
Rozwinięcie działań na płaszczyźnie horyzontalnej i ich koordynacja (takich jak 
tworzenie sieci, podnoszenie świadomości, analizy i narzędzia szacowania, 
monitorowanie, raportowanie i ewaluacja) wymaga pomyślnego wprowadzenia w 
życie ramowej strategii, stąd Komisja zaproponowała program wspomagający - 
Program Wspólnoty dot. Równości Płci (2001-2005).90 
 
Program koordynuje, wspiera i finansuje wdrażanie poziomych międzynarodowych 
działań w obszarach interwencji wspólnotowej ramowej strategii równości płci. 
Program jest komplementarny z innymi programami i grantami UE, które w równym 
stopniu mają na celu wyeliminowanie nierówności i promowanie równości pomiędzy 
mężczyznami i kobietami.  
 
Cele programu: 
 
· Promocja i upowszechnienie wartości i praktyk leżących u podstaw równości płci 
· Zwiększenie zrozumienia problematyki wiążącej się z równością płci, w tym pojęć 

bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji płci i wielokrotnej dyskryminacji kobiet 
- poprzez ocenianie skuteczności polityk i praktyk w oparciu o uprzednią analizę, 
monitorowanie ich wprowadzania i szacowanie ich skutków  

· Rozwój zdolności biorących udział do skutecznego promowania równości płci, 
szczególnie przez wsparcie wymiany informacji i dobrych praktyk i łączenia się w 
sieć na poziomie Wspólnoty.  

 
Konkurs ofert ogłaszany jest raz do roku, zwykle wiosną. Propozycje projektów 
przesyłane są bezpośrednio do EC. 
 
Szczegóły poprzednio sfinansowanych projektów zobacz pod adresem:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 
 
Wspierane działania 
 
· Porównanie procesów, metod i narzędzi wiążących się ze zmianą ról płci i 

pokonywaniem stereotypów płci 
· Transfer doświadczeń i dobrych praktyk, wymiany personelu  
· Wspólny rozwój produktów, procesów, strategii i metodologii na tym polu  
· Upowszechnianie rezultatów, produkcja materiałów i organizacja wydarzeń  
 
Udział związków zawodowych  
 
Równość płci jest jednym z politycznych priorytetów programu pracy przyjętego 
przez ostatni Kongres EKZZ w Pradze w 2003 r. Program Równości Płci został 
szeroko użyty przez krajowe związki zawodowe i przez EKZZ do wsparcia polityki 
dot. płci w organizacjach związkowych, miejscach pracy i innych ciałach.91  

                                       
90 Patrz: http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 
91 Więcej informacji o polityce EKZZ dot. równości płci, patrz: 
 http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/EN/Dossiers/gender/default.cfm 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/EN/Dossiers/gender/default.cfm
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Informacja o aktualnym/ostatnim konkursie ofert 
 
Priorytety  
 
W roku 2004 tematem priorytetowym była „Promocja zmian w rolach płci i 
pokonywanie stereotypów dot. płci w obszarach takich jak: ekonomia, równy udział 
i reprezentacja, prawa społeczne i życie cywilne. 
 
W poprzednich konkursach priorytetami były: 
 

• Równowaga płci przy podejmowaniu decyzji  
• Pogodzenie obowiązków związanych z pracą i rodziną  
• Równość płacy 

 
Czas trwania  
 
15 miesięcy od podpisu kontraktu. 
 
Udział  
 
Program jest otwarty dla: 
 

• 25 krajów członkowskich UE 
• 3 krajów EFTA / EEA  
• krajów kandydackich 

 
Promotorami mogą być: 
 

• NGOs na poziomie europejskim 
• Społeczni partnerzy na poziomie europejskim. Społeczni partnerzy na 

poziomie krajowym mogą też aplikować z propozycjami mającymi wymiar 
międzynarodowy, ale ich reprezentatywność musi zostać potwierdzona na 
piśmie przez społecznego partnera na poziomie europejskim, który wyrazi 
zgodę na upowszechnienie rezultatów 

• Międzynarodowe sieci albo konsorcja regionalnych lub lokalnych władz 
(niekomercyjne organizacje z co najmniej 3 albo więcej krajów UE, EEA, 
krajów kandydujących). 

 
Partnerami mogą być: 
 
· Krajowe, regionalne i lokalne władze; ciała i NGOs promujące równość płci na 

poziomie UE i krajowym; partnerzy społeczni; uniwersytety i instytuty badawcze, 
media. 

 
Wymiar międzynarodowy polega na włączeniu partnerów z co najmniej 3 krajów 
spośród 25 krajów członkowskich albo z obszaru EEA, albo z Bułgarii, Rumunii lub z 
Turcji. Propozycja jest przedstawiana przez promotora, który bierze całkowitą 
odpowiedzialność za projekt, występującego jako strona kontraktu z Komisją. 
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Dostępne finanse 
 
Finansowy wkład Wspólnoty nie przewyższa 80% całkowitych kosztów działań. 
Współfinansowanie pozostałych 20% musi zostać zapewnione w gotówce. 
 
Maksymalny dostępny grant wynosi 500.000 euro, z preferencją dla aplikacji 
wynoszących powyżej 250.000 euro. 
 
Proces aplikacji  
 
Formularze zgłoszeniowe muszą zostać przesłane w formie papierowej pocztą w 
trzech egzemplarzach, właściwie wypełnione i podpisane przez odpowiedzialną 
osobę na poniższy adres: 
 
European Commission 
DG Employment and Social Affairs 
Equality between women and men 
SPA3 00/07 
B–1049 Brussels 
 
Ponadto wersja elektroniczna musi być przesłana e-mailem na adres:  
 
EMPL-PROG-GENDER@cec.eu.int  
 
Kontakty  
 
Tekst konkursu, wskazówki dla aplikujących i formularz zgłoszeniowy mogą zostać 
pobrane ze strony internetowej: 
 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2004/vp_200
3_31/en.pdf 
 
W sprawie składu powołanego komitetu ds. wprowadzania programu zobacz: 
 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/listprg
comm.pdf  
 
Nie utworzono żadnego biura pomocy technicznej dla programu. Odpowiedzialnym 
pracownikiem EKZZ za dossier Równych Szans jest Catelene Passchier 
(cpasschier@etuc.org) ale nie ma związkowego punktu informacji dla programu. 
 
 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2004/vp_200
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/listprg
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Rozdział 17  
 

Szósty Ramowy Program 
dla Badań i Rozwoju Technologicznego  

oraz Eksperymentów 
(2002-2006) 

 
 
Szósty Ramowy Program dla Badań i Rozwoju Technologicznego oraz 
Eksperymentów (RTD) jest, jak jego poprzednicy, ogromnym programem 
pokrywającym szeroki zasięg naukowych i technologicznych badań i ich potrzeb. 
Reprezentuje ważny obszar polityki UE, ujętej w całym rozdziale Traktatu UE 
poświęconym RTD. Budżet Szóstego Ramowego Programu (FP6) wynosi 17,5 
miliarda euro - stanowiąc prawie 4% całkowitego budżetu UE (na 2001r.) i 4% - 5% 
całkowitych wydatków na RTD w krajach członkowskich.  
 
W czasie pisania tego rozdziału Komisja rozpoczynała prace nad planem Szóstego 
Ramowego Programu. Pewne wstępne informacje na ten temat podane są pod 
koniec rozdziału. 
 
 
Przegląd FP6  
 
RTD jest istotnym elementem w działaniu uprzemysłowionych społeczeństw i 
reprezentuje kluczowy komponent dążeń UE do ulepszenia rywalizacji i wzrostu 
zatrudnienia. Jednym z głównych celów FP6 jest przyczynienie się do stworzenia 
Europejskiego Obszaru Badań (ERA). Wspieranie ERY jest realizacją koncepcji, 
że problemy i wyzwania przyszłości nie mogą zostać napotkane bez o wiele większej 
integracji europejskich wysiłków badawczych i możliwości. Celem jest wdrożenie 
koherentnego i skoncentrowanego podejścia na poziomie Unii Europejskiej, co 
umożliwi rozwój prawdziwie wspólnych strategii, jako warunku wstępnego, by 
Europa stała się „najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką świata” 
(Europejski Szczyt w Lizbonie, marzec 2000 r.). 
 
W konsekwencji celami FP6 są: 
 
· Koncentracja europejskich wysiłków na mniejszej liczbie priorytetów 
· Poszukiwanie postępującej integracji działalności wszystkich uczestników 

pracujących na różnych poziomach  
· Promocja działań badawczych zaprojektowanych, by mieć trwałe „budujące” 

znaczenie  
· Wspieranie działań, które wzmocnią europejską ogólną naukową i technologiczną 

podstawę. 
 
FP6 składa się z trzech głównych bloków działalności zgrupowanych w dwóch 
programach, razem z trzecim specyficznym programem - EURATOM – dotyczącym 
badań jądrowych, którego budżet stanowi około 7% całkowitego budżetu. Trzema 
głównymi blokami działalności są: 
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· Skupienie i integracja badań europejskich. 
· Budowa Europejskiego Obszaru Badań (ERA). 
· Wzmocnienie podstaw Europejskiego Obszaru Badań. 
 
Pierwszy z trzech bloków obejmuje 7 priorytetowych obszarów tematycznych: 
 

• Nauki o życiu: Genologia i Biotechnologia dla Zdrowia 
• Technologie Społeczeństwa Informacyjnego 
• Nanotechnologia i Nanonauka, Inteligentne Materiały, Nowe Procesy i 

Mechanizmy Produkcyjne 
• Aeronautyka i Kosmos 
• Jakość i Bezpieczeństwo Żywności 
• Stały Rozwój, Zmiany Globalne i Ekosystemy  
• Obywatele i Rządy w Europejskim Społeczeństwie Opartym na Wiedzy. 

 
Pierwszy blok zawiera także pewną liczbę specyficznych działań dotyczących 
szerszego pola badań, w tym badań wspierających politykę UE, nowych i 
pojawiających się dziedzin nauki i technologii (NEST), działań badawczych SMEs 
(Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) i międzynarodowej kooperacji. Bloki Drugi i Trzeci 
skupione są na budowie ERA i wzmacnianiu założeń ERY. 
 
Pośrednio ze zmian wprowadzonych przez FP6 wynika, że poprzednie Programy 
Ramowe podporządkowane były rezultatom. Wiele uprzednio sfinansowanych 
działań było krótkoterminowymi inicjatywami, kończącymi się wraz z zaprzestaniem 
finansowania przez UE. Także znaczenie poprzednich działań jawi się jako 
ograniczone - po części z uwagi na wielkość i zakres włączonych konsorcjów. 
 
 
Nowe pojęcie „instrumenty”  
 
Różne typy projektów i procesów dostępnych, by wprowadzać w życie FP6, są 
nazywane instrumentami. Nowe instrumenty zostały wprowadzone w określonym 
celu, by przezwyciężyć odnotowane powyżej negatywne zjawiska. Te nowe 
instrumenty bardzo blisko związane i utożsamiane z koncepcją Europejskiego 
Obszaru Badań. 
 
Najwybitniejszymi z tych nowych instrumentów są Integrated Project (Projekty 
Zintegrowane) i Networks of Excellence (Sieci Doskonałości) Oba postrzegane są 
jako drogi mobilizowania „masy krytycznej” wiedzy i wysiłków zmierzających do 
osiągnięcia ambitniejszych celów. 
 
Projekty zintegrowane 
 
Projekty zintegrowane są projektami istotnego rozmiaru, zaprojektowanymi w celu 
wspomożenia wzrostu „masy krytycznej” w nacechowanych przedmiotowo 
badaniach, z wyraźnie zdefiniowanymi naukowymi i technologicznymi ambicjami i 
celami. 
 
Oczekuje się, że Projekty Zintegrowane będą poszukiwały określonych rezultatów 
związanych albo ze zwiększaniem impetu europejskiej zdolności rywalizacyjnej, albo 
z głównymi potrzebami społecznymi. Każdy projekt powinien zawierać zintegrowany 
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pakiet działań w ramach pojedynczej struktury zarządzania. Oczekuje się od nich, 
że będą się składać ze spójnego kompletu części składowych, często w formie 
subprojektów wdrożonych w ścisłej koordynacji. Te części albo subprojekty mogą 
zmieniać rozmiar i strukturę zależnie od zadań, których wykonaniu służą. Projekty 
powinny zawierać komponent badania i, odpowiednio, komponenty rozwoju 
technologicznego i/albo demonstracji, jak również, być może, komponent 
szkoleniowy. 
 
Zintegrowane Projekty będą używane przez priorytetowe tematy. Mogą też zostać 
użyte, w pewnych przypadkach, w innych obszarach badania wspierających polityki 
Wspólnoty i przewidujących naukowe i technologiczne potrzeby (tak zwany priorytet 
ósmy). 
 
Oczekuje się, że Projekty Zintegrowane będą miały typowy czas trwania od trzech 
do pięciu lat. Jednakże, nie będzie z góry określany maksymalny czas ich trwania, 
stąd projekty trwające dłużej mogłyby być zaakceptowane, jeśli byłoby to konieczne 
do osiągnięcia celów projektu. 
 
Gdy jest to zaakceptowane ,„masa krytyczna” będzie różna dla różnych projektów; 
skala przewidywanych działań będzie wymagała budżetów sięgających od kilku 
milionów euro do dziesiątek milionów euro dla Projektów Zintegrowanych. Jest to 
naturalną konsekwencją wymogu, by projekty miały ambitne cele i zmuszały do 
mobilizacji wszelkiej koniecznej działalności i niezbędnych środków do osiągnięcia 
tych celów. W projektach opartych na projektach bazowych Komisja też oczekuje 
znacząco większej liczby uczestników, niż średnia liczba dziewięciu w 
dotychczasowych projektach FP5. Jednakże Komisja szczególnie podkreśla, że nie 
będzie żadnego minimalnego progu budżetu projektu, pod warunkiem oczywiście, 
że konieczny poziom ambicji i masa krytyczna mogą zostać wykazane.  
 
Sieci Excellence  
 
Sieci Excellence dążą do progresywnej integracji działań partnerów sieci, tym 
samym tworząc „wirtualne” centra doskonałości. Postrzegane są one jako 
instrument wzmacniania doskonałości przez stawianie czoła fragmentacji badań 
europejskich. Głównym skutkiem działania sieci powinno być stałe i trwałe 
oddziaływanie na budowę i kształtowanie sposobu, w jaki badania funkcjonują w 
sieci. W konsekwencji od Sieci Excellence oczekiwać się będzie ambitnych celów, 
szczególnie w odniesieniu do zapewniania europejskiego przywództwa i tworzenia 
światowej siły. 
 
Sieci Excellence mają zostać użyte do wdrażania priorytetowych obszarów 
tematycznych FP6. Mogą też zostać użyte, w niektórych przypadkach, w obszarach 
badań wspierających polityki i przewidujących naukowe i technologiczne potrzeby 
(tak zwany ósmy priorytet). 
 
Od każdej sieci oczekiwać się będzie misji rozpowszechniania doskonałości poza jej 
granice. Ma to zapobiec tworzeniu się ekskluzywnych klubów. Podstawową częścią 
składową tej misji będą szkolenia. 
 
Sieci Excellence powinny powstawać wokół wspólnych programów działalności. 
Oczekuje się, że te programy będą zbudowane z około 3 komponentów: 
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· Zintegrowanych działań (np. wielodostępowy system narzędzi badawczych, 
platformy, udogodnienia) 

· Wspólnego prowadzenia badań  
· Działań zaprojektowanych w celu upowszechnienia doskonałości (najważniejszy 

element łącznych programów szkolenia badaczy i innych kluczowych osób). 
 
Nie dając dokładnej definicji „masy krytycznej” w odniesieniu do Sieci Excellence, 
Komisja Europejska oczekuje jednak, że większe sieci będą łączyły „kilkuset 
badaczy”. Przyjmuje się, że pewne sieci będą bardziej ograniczone, ale pewien 
rozmiar jest konieczny, by osiągnąć niezbędne ambicje i masę krytyczną. 
 
Oczekiwane jest wsparcie Wspólnoty przez okres do 5 lat, które w pewnych 
przypadkach mogłoby zostać przedłużone do 7 lat. Finansowe wsparcie Wspólnoty 
będzie zależne od liczby badaczy włączonych do sieci (tylko część kosztów będzie 
pokryta) oraz od poprawnego oszacowania stopnia osiągnięcia integracji mającej 
miejsce w sieci. 
 
W dodatku do Zintegrowanych Projektów i Sieci Excellence FP6 używa szeregu 
innych instrumentów (wiele z nich znanych jest z poprzednich Programów 
Ramowych): 
 
Specyficzne Celowe Projekty Badawcze  
 
Specyficzne celowe projekty badawcze są badaniami multipartnerskimi, projektami 
demonstracyjnymi lub innowacyjnymi dążącymi do ulepszania europejskiej 
zdolności do rywalizacji albo zaspokajania potrzeby społeczeństwa lub polityk 
Wspólnoty. Te projekty, podobnie jak Projekty Zintegrowane, służą wprowadzeniu w 
życie priorytetów tematycznych, ale mają bardziej ograniczony zakres i ambicje, z 
budżetami sięgającymi od kilkuset tysięcy do kilku milionów euro. 
 
 
Działania koordynujące  
 
Działania koordynujące w zamierzeniu promują, a także wspierają tworzenie sieci i 
koordynację badań oraz działań innowacyjnych. Związane są z definiowaniem, 
organizacją i zarządzaniem łącznych albo wspólnych inicjatyw jak również działań 
takich, jak: organizacja konferencji, spotkań, wymian personelu, wymiany i 
rozpowszechniania dobrych praktyk, konfigurowania wspólnych systemów 
informacyjnych i grup eksperckich.  
 
 
Specyficzne działania wspierające  
 
Specyficzne działania wspierające są zasadniczo kontynuacją towarzyszących 
działań użytych w FP5. Ich intencją jest wsparcie wdrożenia Programu Ramowego; 
mogą też zostać użyte, by pomóc w przygotowaniach przyszłych działań polityki 
badawczej Wspólnoty. W ramach priorytetowych tematów specyficzne działania 
wspierające finansują, na przykład, konferencje, seminaria, studia i analizy, zespoły 
robocze i grupy eksperckie, wsparcie operacyjne i rozpowszechnianie, informację i 
działalność komunikacyjną albo ich połączenie - jako odpowiednie.  
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Możliwości włączenia związków zawodowych  
 
Jest mało prawdopodobne, by większość związków zawodowych miała projektowe 
umiejętności zarządzania konieczne do koordynacji Szóstego Ramowego Programu. 
Chociaż były dwa projekty w Czwartym Ramowym Programie prowadzone przez 
organizacje związkowe, położenie większego nacisku w FP5 i FP6 na większe i 
ambitniejsze projekty czyni ten udział trudniejszym. Może to zostać uznane za 
niefortunne oddanie części publicznych finansów w sytuacji, gdy nie tylko związki 
zawodowe, ale także pewne małe prywatne albo publiczne organizacje będą miały 
trudności z ich wykorzystaniem, chociaż małe i średnie firmy są zachęcane do 
uczestnictwa w działaniach FP6.  
 
Gdy z jednej strony procedury zarządzania są upraszczane, by pomóc projektom 
pod względem relacji w ramach umowy z Komisją Europejską, jednakże większe 
projekty (więcej partnerów, więcej działań) będą zajmowały więcej czasu i wysiłku 
przy wewnętrznym zarządzaniu. Niewiele związków zawodowych będzie miało 
doświadczenie w zarządzaniu projektami z większą liczbą niż 3-5 partnerów, 
włączającymi być może 7-10 kluczowych osób. Podejście do Zintegrowanych 
Projektów i Sieci Excellence będzie znacznym ciężarem i ryzykiem, nawet przy 
silnym zaangażowaniu wspartym propozycją solidnych badań. 
 
Przydatną wskazówką dla związków zawodowych a szczególnie ich instytutów 
badawczych, byłoby spróbować stać się partnerem w projekcie koordynowanym 
przez większą firmę albo organizację i w ten sposób unikając ciężkiego zadania 
zarządzania projektem i przygotowania kontraktu. To też zmniejszyłoby 
potencjalnie znaczące koszty zarządzania i koordynacji, które musiałyby zostać 
poniesione.  
 
Jeżeli chodzi o inicjowanie działalności projektu, związki zawodowe mogą 
wykorzystać możliwości Specyficznych Celowych Programów Badawczych, Działań 
Koordynujących i Wsparcia Specyficznych Działań. Nawet wówczas będą one 
wymagały wysokich umiejętności zarządzania i koordynacji. Także, mimo że 
procedury płatności stypendium w ramach FP6 są przyspieszone, mogą wymagać 
ponoszenia znaczących kosztów projektu z góry, przed otrzymaniem finansów ze 
Wspólnoty. Doświadczenia FP5 i poprzednich Programów Ramowych z tego punktu 
widzenia nie są zachęcające. Niewiele związanych ze związkami zawodowymi 
organizacji uczestniczyło we współpracy w projektach, samodzielnie występując 
jako koordynator projektu. 
 
Między kluczowymi badawczymi priorytetami FP6 szczególne zainteresowanie 
związków zawodowych może się skupić na tych związanych z edukacją i szkoleniami 
oraz problemami społeczno-ekonomicznymi: 
 
Technologie Społeczeństwa Informacyjnego (IST) 
 
Program Pracy IST ma największy budżet ze wszystkich priorytetów tematycznych i 
jest postrzegany jako bezpośrednie przyczynienie się do realizacji europejskich 
polityk w obszarze Społeczeństwa Wiedzy, jak uzgodniono na posiedzeniach Rady w 
Lizbonie w 2000 r., w Sztokholmie w 2001 r. i w planie działań e - Europa. Jednym 
z obszarów subbadań IST jest 1.1.2 Wdrażanie badań IST odnoszących się do 
głównych społecznych i ekonomicznych wyzwań - celem którego jest 
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„rozszerzenie zakresu i efektywności rozwiązań opartych na IST odnoszących się do 
społecznych i ekonomicznych wyzwań, czyniąc je dostępnymi dla obywateli, biznesu 
i organizacji”. Szczególnie badania „systemów e-Pracy” skupią się na projektowaniu 
nowych miejsc pracy i nowatorskich technologiach, podczas gdy inny subobszar 
skupi się na spersonalizowanym dostępie i dostarczaniu e-nauki w szkole, na 
uniwersytecie i w miejscu pracy - jako części ogólnej, permanentnej nauki. 
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Obywatele i Rządy w Społeczeństwie Wiedzy  
 
Ten priorytet tematyczny ma dwie grupy podobszarów badawczych: 
 
Społeczeństwo Wiedzy i spójność społeczna 

 
· Rozwój wytwarzania, dystrybucji i użycia wiedzy i jej wpływ na ekonomiczny i 

społeczny rozwój  
· Opcje i możliwości rozwoju społeczeństwa wiedzy   
· Bogactwo dróg dochodzenia do społeczeństwa wiedzy  
 
Obywatelstwo, demokracja i nowe formy rządzenia  

 
· Implikacje integracji europejskiej i jej rozszerzenia dla rządów i obywatela  
· Artykulacja obszarów odpowiedzialności i nowych form rządzenia  
· Problematyka łącząca się z zarządzaniem konfliktem i przywracaniem pokoju  
· Nowe formy obywatelstwa i kulturalnych tożsamości. 
 
 
Dla każdego z tych podobszarów różne tematy będą ogłoszone przez Komisję 
Europejską jako tematy dla określonych instrumentów w różnych zaproszeniach do 
składania propozycji projektów. 
 
Może też zaistnieć pewna sposobność dla związków zawodowych, by były włączone 
w FP6 w ramach projektów dotyczących problematyki ochrony zdrowia i środowiska. 
Również związki zawodowe reprezentujące personel akademicki w szkolnictwie 
wyższym i instytucjach badawczych mogą mieć partykularny interes w udziale w 
niektórych działaniach wiążących się z ERA. 
 
Dla każdego z określonych priorytetów badawczych sugerujemy, że związki 
zawodowe mogą też życzyć sobie skonsultowania wyników „ekspresji korzyści” 
przedstawionych przez różne ciała badawcze w całej Europie. To dostarczy 
wskazówek odnośnie typów propozycji usilnie rozważanych przez promotorów 
projektów. Szczegóły pod adresem: http://eoi.cordis.lu/dsp_results.cfm 
 
Jeśli, jak to jest spodziewane, FP6 odniesie sukces w przyciąganiu trwałego 
zaangażowania głównych firm z kluczowych sektorów przemysłu, mogą też zaistnieć 
możliwości dla związków zawodowych, aby zostały włączone poprzez dyskusję z 
pracodawcami. 
 
Wielu znaczących pracodawców w Europie będzie aktywnych w Europejskich Radach 
Zakładowych. Mimo że nie jest to zwykłą praktyką, nie ma żadnych powodów, dla 
których reprezentanci związków zawodowych nie mogliby podejmować problematyki 
działalności badawczej i FP6. To mogłoby pomóc odkryć, czy pracodawca jest, albo 
rozważa uczestnictwo w FP6 jako część konsorcjum. Jeśli byłoby to związane i 
odpowiednie, mogłoby wtedy co najmniej pozwolić związkom zawodowym śledzić 
postępy, jeśli nie wziąć udział bezpośrednio w pewnych projektowych działaniach. 
 
Nadal jest prawną i polityczną podstawą Unii Europejskiej poparcie społecznego 
wymiaru „projektu”, jakim jest Unia Europejska. Obywatele europejscy jako 
pracownicy, konsumenci, społecznie upośledzone grupy i jednostki dlatego powinni 

http://eoi.cordis.lu/dsp_results.cfm
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mieć przesłanki i uprawnione oczekiwania, by być aktywnie reprezentowanymi i 
uczestniczyć w działaniach Szóstego Programu Ramowego. 
 
Chociaż związki zawodowe nie mogą przypisywać sobie prawa mówienia w imieniu 
wszystkich obywateli europejskich, są one największymi europejskimi sieciami 
dobrowolnych organizacji, reprezentującymi bardzo liczne grupy ludzi, którzy są 
otwarci na wyzwania i pracują, by je przezwyciężać, jeśli Europa ma stać się 
najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką świata. Jeśli nie dla żadnego 
innego uzasadnienia, zaangażowanie związków zawodowych jest konieczne, by 
zapewnić, że imperatywy rynku nie zdominują społecznych aspiracji w Szóstym 
Programie Ramowym. 
 
 
Koszty i finansowanie UE 
 
Rozmaitość różnych modeli kosztów będzie odnosić się do FP6. W przypadku gdy 
organizacje żądają pokrycia ze strony Wspólnoty wszystkich poniesionych kosztów, 
następujące wyraźne ograniczenia mają zastosowanie: 
 
· 50% na badania i technologiczny rozwój oraz odnoszących się do innowacji 

działań projektu  
· 35% dla działań upowszechniających  
· 100% dla aktywnych szkoleń (wykluczając koszty personelu tego szkolenia) 
· 100% dla zarządzania konsorcjum. 
 
Inne modele kosztów przewidują maksymalny udział Wspólnoty do 20% kosztów 
bezpośrednich stosunku do poniesionych kosztów pośrednich. 
 
Akcje Skoordynowane i Specyficzne Akcje Wsparcia mogą zostać sfinansowane aż 
do 100%. 
 
Jednym z wyzwań zarządzania stającym przed organizacjami biorącymi udział w 
poprzednich Programach Ramowych była potrzeba sporządzania szczegółowych, 
często powtarzających się raportów finansowych, co było warunkiem otrzymania 
pieniędzy od Komisji. W ramach FP6 zostały podjęte kroki zmierzające do 
ograniczenia obciążenia tym elementem zarządzania i dania projektom większej 
autonomii w zakresie alokacji środków finansowych (w tym finansów otrzymanych 
od Wspólnoty) podczas trwania projektu.  
 
Jako część tych samych zmian został wprowadzony znaczący nowy instrument - 
certyfikat kosztów. Od każdego uczestnika projektu wymaga się sporządzenia 
certyfikatu kosztów sporządzonego przez niezależnego zewnętrznego rewidenta 
albo, w przypadku ciała publicznego lub międzynarodowej organizacji, przez 
kompetentnego publicznego urzędnika, poświadczającego całkowitą sumę 
odpowiednich kosztów poniesionych przez tego uczestnika. 
 
 
Procedury aplikacji i kryteria selekcji  
 
Procedury aplikacji i określone kryteria odpowiedniości dla Zintegrowanych 
Projektów, Sieci Excellence i innych instrumentów są precyzyjnie określone i podane 
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na stronie internetowej programu FP6 w odniesieniu do poszczególnych 
konkursów propozycji. Istnieje jednakże podstawowy zbiór kryteriów, wspólny dla 
wszystkich propozycji projektów wiążących się z priorytetowymi obszarami 
tematycznymi FP6. 
 
Poniższe ogólne kryteria prawdopodobnie zostaną użyte w celu oceny 
przedstawionych propozycji wraz z bardziej szczegółowymi kryteriami odnoszącymi 
się do każdego określonego instrumentu: 
 
· Związek z celami programu  
· Potencjalne znaczenie  
· Jakość integracji  
· Jakość organizacji i zarządzania  
· Mobilizacja środków finansowych. 
 
W kierunku FP7  
 
W czerwcu 2004 r. Komisja opublikowała Komunikat Nauka i technologia, klucz do 
przyszłości Europy - Wytyczne dla przyszłej polityki Unii Europejskiej wspierającej 
badania (COM(2004) 353 final)92. W Komunikacie Komisja przykłada uwagę do 
ogromnego odzewu na FP6: już zgłoszono 28.000 propozycji badań, włączających 
150.000 instytucji; założono 200 głównych narodowych sieci badań i projektów oraz 
rozpoczęto 55 programów działań w sieci. To uwydatnia jednakże potrzebę stałego 
większego inwestowania, by zwiększyć europejskie wysiłki badawcze z aktualnych 
2% GDP UE do docelowych 3%, jak ustalono na Radzie Europy w Barcelonie w 
marcu 2002 r.  
 
Równolegle do ustanowienia powiększonego finansowania RTD, Komunikat szkicuje 
sześć głównych celów dla lat 2007-2013: 
 
· Tworzenie europejskich centrów doskonałości poprzez współpracę między 

laboratoriami  
· Wdrożenie europejskich inicjatyw technologicznych 
· Stymulacja kreatywności badań podstawowych przez konkurencję między 

zespołami na europejskim poziomie  
· Czynienie Europy atrakcyjniejszą dla najlepszych badaczy  
· Rozwój infrastruktury badawczej Europy  
· Polepszenie koordynacji narodowych programów badawczych  
 
Komunikat był skupieniem doświadczeń otwartych konsultacji, które zamknięto w 
październiku 2004 r. Podejmując ich rezultaty, Komisja przedstawi legislacyjne 
propozycje dla Siódmego Programu Ramowego przed upływem 2005 r. Możesz 
śledzić postęp prac nad FP7 na stronie internetowej: 
http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.html 
 
 

                                       
92 Do pobrania ze strony: 
 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/dpi/cnc/doc/2004/com2004_0353en01.doc 

http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.html
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/dpi/cnc/doc/2004/com2004_0353en01.doc
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Konkurs propozycji i inne informacje 
 
Więcej informacji o Szóstym Programie Ramowym, w tym szczegółowych 
programach pracy dla określonych obszarów, znajdziesz na poniższych stronach 
internetowych EC: 
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html 
http://www.cordis.lu/fp6/home.html 
 
Szczegóły przyszłych konkursów propozycji możesz znaleźć na stronie: 
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm 
 
Dwa następne konkursy są zaplanowane dla Programu Pracy IST. Pierwszy z nich 
został ogłoszony 16 listopada 2004 r. z ostatecznym terminem 22 marca 2005 r. a 
drugi jest zaplanowany na maj 2005 r. z ostatecznym terminem we wrześniu 2005 
r. Następny konkurs propozycji w ramach Programu Pracy dla Obywateli i Rządów w 
Społeczeństwie Opartym na Wiedzy będą opublikowane pod koniec 2004 r.  
 
Zobacz także w Library w Usługach Informacyjnych ETUCO UE: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 
 

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html
http://www.cordis.lu/fp6/home.html
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
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Rozdział 18  
 

Wsparcie dla krajów zewnętrznych 
 
 
Duży nacisk w tym podręczniku położony był na międzynarodową współpracę 
między organizacjami w aktualnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ważne 
jest także rozważenie innych możliwości w szerszym geograficznym zakresie.  
 
Ten rozdział przedstawia szczegóły czterech programów dostarczających 
zewnętrznej pomocy i wsparcia dla rozwoju działalności, które mogłyby leżeć w 
sferze zainteresowania związków zawodowych.  
 

• Europejska Inicjatywa dla Demokracji i Praw Człowieka  
• Program CARDS (Wsparcie Wspólnoty dla Rekonstrukcji, Rozwoju i 

Stabilizacji) 
• Partnerstwo Euro-Śródziemnomorskie i Program MEDA  
• Akcja na Rzecz Wzrostu Społecznej Świadomości Problematyki Rozwoju  

 
Za realizację powyższych programów odpowiada Biuro Współpracy Pomocy 
Europejskiej Komisji Europejskiej. 
 
 
Europejskie Inicjatywy dla Demokracji i Praw Człowieka  
 
Wprowadzenie  
 
Zasady wolności, demokracji, szacunku dla ludzkich praw i zasady prawa leżą u 
podstaw Unii Europejskiej, jak zapisano w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
uzupełnionej przez serię innych deklaracji i konwencji, które razem tworzą ważne 
źródło inspiracji dla UE w odniesieniu do definiowania jej priorytetów. 
 
W 1994 r. Parlament Europejski utworzył nowy Rozdział Budżetowy nazwany 
„Europejska Inicjatywa dla Demokracji i Praw Człowieka” (EIDHR), który połączył 
wszystkie istniejące linie budżetowe zajmujące się promowaniem praw człowieka. 
Traktat amsterdamski w 1999 r. wyznaczył inny znaczący krok naprzód. Artykuł 6 
traktatu stwierdza: 
 

„Unia Europejska jest oparta na zasadach wolności, demokracji, szacunku dla 
ludzkich praw i podstawowych wolności i zasadach prawa wspólnych dla 
wszystkich krajów członkowskich”. 

 
Ten artykuł dostarczył podstawy prawnej dla wszystkich działań dotyczących praw 
człowieka i działalności demokratyzacyjnej w ramach różnych linii budżetowych, 
które teraz zostały połączone przez Komisję Europejską w celu ułatwienia spójności 
działań na tym polu. 
 
W 2004 r. łączna suma dostępna dla EIDHR wynosiła 125.000.000 €; została 
wdrożona pod następującymi tytułami budżetu: 
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· 19.04.03: Rozwój i konsolidacja demokracji i reguł prawnych - Respektowanie 
praw ludzkich i podstawowych wolności  

· 19.04.04: Wsparcie działalności międzynarodowych trybunałów kryminalnych i 
Międzynarodowego Trybunału Karnego. 

 
Wspierane działania  
 
Programy rozróżniają pomiędzy wsparciem projektów: globalnych, regionalnych i 
adresowanych do konkretnego kraju: 
 
· Projekty globalne: wg podejścia tematycznego 
· Projekty regionalne i projekty adresowane do konkretnego kraju bazują na 

priorytetach regionalnych (np. kampanie przeciw torturom, regionalne programy 
edukacyjne nt. praw człowieka) albo na priorytetach specyficznych dla danego 
kraju. 

 
Strategie EIDHR są wprowadzane w życie na trzy główne sposoby: 
 
· Projekty identyfikowane poprzez konkursy propozycji, wdrażane przez 

operatorów obywatelskiego społeczeństwa, NGOs i władze lokalne (z wyłączeniem 
urzędów państwowych, narodowych i międzynarodowych organizacji rządowych 
albo instytucji) 

· Mikroprojekty są małymi projektami poniżej 100.000 €, zarządzane 
bezpośrednio przez Delegatury Komisji Europejskiej w krajach, których dotyczą. 
Są przeznaczone dla wsparcia niewielkich działań dot. praw człowieka i 
demokratyzacji. Działania te wykonują zwykli ludzie z NGOs. 

· Projekty Celowe zidentyfikowane przez Komisję Europejską dla osiągnięcia 
określonych celów, które nie mogą zostać zabezpieczone przez konkursy 
propozycji albo mikroprojekty. Zwykle są realizowane z organizacjami 
międzynarodowymi i regionalnymi. 

 
W ten sposób EIDHR wspiera duży wybór działań. Każdego roku EuropeAid, 
Dyrektoriat Generalny odpowiedzialny za Program, przyjmuje Program Pracy z 
aktualnymi priorytetami i wymogami dla określonych obszarów działalności, struktur 
zarządzania i funduszy dla każdego priorytetu. Przyszli aplikanci do finansowania 
projektów winni uważnie czytać coroczny Program Pracy, by zobaczyć, jakie 
działania są aktualnie wspierane. 
 
Udział związków zawodowych  
 
Obszary praw człowieka, demokratyzacji i walki z rasizmem oraz ksenofobią są 
tradycyjnie w centrum zainteresowania ruchu związkowego, stąd związki zawodowe 
pomyślnie przedstawiły projekty w tych tematach. 
 
Przykładem jest sfinansowany przez były program PHARE i Demokracja (jednego z 
poprzedników EIDHR) koordynowany przez ETUCO projekt pod nazwą „Rozwój 
związkowej sieci edukacji w Europie Centralnej i Wschodniej", który zrealizowano w 
celu rozwoju współpracy na polu edukacji związkowej pomiędzy związkami 
zawodowymi Europy Centralnej i Wschodniej. Ten projekt założył sieć 
szkoleniowców związkowych, którzy są nadal bardzo aktywni w obszarze edukacji 
związkowej i w upowszechnianiu nowych metod nauczania. 
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Informacja o aktualnym/ostatnim konkursie propozycji  
 
Priorytety 
 
Komunikat Komisji Europejskiej z 2001 r. Rola Unii Europejskiej w promowaniu 
praw człowieka i demokratyzacji krajów Trzeciego Świata93 zdefiniował następujące 
priorytety: 
 

• Wzmocnienie demokratyzacji, dobrych rządów i rządów prawa 
• Zniesienie kary śmierci  
• Walka z torturami i bezkarnością, łącznie z poparciem dla międzynarodowych 

trybunałów i sądów karnych  
• Walka z rasizmem i ksenofobią oraz dyskryminacją mniejszości i rdzennej 

ludności  
 
Czas trwania  
 
Czas trwania projektów i terminy konkursów propozycji zmieniają się zależnie od 
typu projektu / działania. 
 
Udział  
 
Beneficjenci: regionalne i międzynarodowe organizacje, NGOs, krajowe i lokalne 
władze, instytucje kształcenia wyższego, z centralami w krajach UE albo w kraju 
beneficjenta. 
 
Kraje, do których adresowane są projekty: 
 

• Rejon Sahary w Afryce: Angola, Burundi, Demokratyczna Republika Kongo, 
Erytrea, Etiopia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mozambik, Nigeria, Ruanda, 
Sierra Leone, Sudan, Zimbabwe  

• Basen Morza Śródziemnego: Algieria, Izrael i Zachodni Brzeg / Strefa 
Gazy, Tunezja, Irak  

• Karaiby: Haiti  
• Pacyfik: Fidżi  
• Azja: Kambodża, Chiny, Indonezja, Nepal i Pakistan  
• Ameryka Łacińska: Kolumbia, Gwatemala i Meksyk  
• NIS: Gruzja, Rosja i Ukraina  
• Południowo-Wschodnia Europa: Bośnia i Hercegowina, Republika 

Federalna Jugosławii  
• Kraje kandydackie: Turcja  

 
Dostępne finanse 
 
Finansowanie pokrywa tylko część całkowitych kosztów, z wyjątkiem organizacji z 
krajów rozwijających się, które mogą otrzymać 100% grantu. Średnia minimalna 
dopłata UE do zatwierdzonych projektów zwykle wynosi 300.000 € i maksymalnie 
nie przekracza kwoty 1,5 miliona €. W przypadku mikroprojektów uruchamianych 
przez Delegatury UE w krajach trzeciego świata dopłata Komisji Europejskiej mieści 
się zwykle między 10.000 a 100.000 €. 
                                       
93 Patrz: http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/com01_252_en.pdf 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/com01_252_en.pdf
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Proces i procedura aplikacji 
 
Począwszy od 2004 roku Komisja wprowadziła dwuetapową procedurę: aplikanci 
składają wstępną propozycję albo koncepcję z całkowitym budżetem. Jeśli zostanie 
ona przyjęta przez Komisję, aplikanci będą zaproszeni do złożenia pełnej 
szczegółowej propozycji. Dla mikroprojektów procedura jest wyszczególniona w 
odpowiedzi Delegatury UE. 
 
Nowym elementem w roku 2004 jest decentralizacja; Komisja Europejska 
przesunęła zarządzanie 80% z projektów z Brukseli do Delegatur UE, by być bliżej 
popularnych organizacji i potrzeb aplikujących, polepszyć jakość zgłaszanych 
propozycji i przyspieszyć rozpoczęcie działań. 
 
Kontakty  
 
Zauważyć należy, że zaproszenia do składania propozycji dla tego programu już nie 
są publikowane w Official Journal. Odtąd data publikacji znajduje się na stronie 
internetowej EuropeAid  
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
i jest też datą rozpoczęcia okresu składania projektów. 
 
Wszelka dokumentacja zawierająca program pracy, zaproszenie do składania 
propozycji, formularze i odnoszące się do rzeczy dokumenty, razem z serią często 
zadawanych pytań można znaleźć pod adresem: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
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Program CARDS (Pomoc Wspólnoty dla Rekonstrukcji, 
Rozwoju i Stabilizacji) 
 
Wprowadzenie  
 
Jeden z kluczowych priorytetów w UE odnośnie polityki zagranicznej ma 
wypromować stabilność i pokój na Zachodnich Bałkanach. Nowy program CARDS, 
zaadoptowany w grudniu 2000 roku, jest kontynuacją działalności już 
przedsięwziętych przez UE, by poprzeć i wzmocnić cywilny rozwój społeczeństwa w 
następujących krajach: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Republice 
Macedonii, Czarnogórze i Serbii (łącznie z Kosowem). Jednocześnie szerszym celem 
jest popieranie udziału tych krajów w stabilizacji i procesie stowarzyszania się 
(SAp). Stabilizacja i proces stowarzyszania się promuje stabilność w tym trudnym 
regionie i równocześnie ułatwia ściślejsze stowarzyszenie między krajami regionu i 
Unią Europejską, doprowadzając do zawierania umów między EU a tymi krajami, 
które dokonały dostatecznego postępu w reformach politycznych i ekonomicznych 
oraz administracji. 
 
W latach 2000-2006 Cards dostarczy 4,6 miliarda € dla inwestycji, tworzenia 
instytucji i innych działań skupiających się na: 
 
· Rekonstrukcji, demokratycznej stabilizacji i powrocie uchodźców  
· Instytucjonalnym i prawodawczym rozwoju, łącznie z harmonizacją z normami i 

zasadami Unii Europejskiej, podtrzymaniu demokracji i zasad prawa, 
poszanowaniu praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, mediów i gospodarki 
wolnorynkowej  

· Stałym ekonomicznym i społecznym rozwoju, wraz z reformami strukturalnymi  
· Promocji bliższych relacji i regionalnej kooperacji między tymi krajami, UE i 

krajami kandydackimi z Europy centralnej. 
 
Program CARDS jest zarządzany przez EuropeAid Cooperation Office. 
 
 
Popierana działalność 
 
Program wspiera bardzo dużo projektów o różnej skali. Przykłady działań, które 
mogłyby być poparte: 
 

• Szkolenie personelu, trenerów, beneficjentów  
• Kursy zarządzania  
• Transfer wiedzy specjalistycznej  
• Wizyty studyjne i w miejscach pracy  
• Seminaria tematyczne, warsztaty, konferencje, upowszechnianie działań 
• Spotkania / kampanie podnoszące świadomość populacji i władz  
• Publikacja manuali / ulotek i przykładów najlepszych praktyk  
• Rozwój nowych usług  
• Podejmowanie działań zwiększających zdolności ludzi i instytucji 
• Zwiększenie udziału obywateli w demokratycznym dialogu lokalnym 
• Rządzenie  
• Popieranie równego udziału w demokratycznych procesach mniejszości 

etnicznych i kobiet  
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Udział związków zawodowych  
 
W celu wspomożenia procesów stabilizacyjnych i stowarzyszeniowych EKZZ 
aktywnie ułatwiał i utrzymywał kooperację pomiędzy miejscowymi organizacjami i 
wspierał łączność między miejscowymi organizacjami i bazującymi na UE. Pełniejszy 
obraz polityki EKZZ w zagranicznych relacjach, szczególnie w obszarze Bałkanów, 
zobacz pod adresem: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/ETUCandExternal
Relationsen.pdf 
 
W 2003 r. program CARDS ogłosił dwa konkursy propozycji, które mogłyby być 
przedmiotem zainteresowania związków zawodowych: 
 
· CARDS Regionalny Program Demokratycznej Stabilizacji: Program Rozwoju 

Lokalnego Społeczeństwa Obywatelskiego 
· CARDS Regionalny Program Demokratycznej Stabilizacji: Program Network to 

Network  
 
Chociaż oba konkursy są już zamknięte, odnośne dokumenty można znaleźć na 
stronie: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
 
Informacja o aktualnym / ostatnim konkursie propozycji  
 
Priorytety 
 
Ostatni konkurs propozycji zamknięty we wrześniu 2004 r. dotyczył Programu 
Demokratyczna Stabilizacja: Network to Network. Jego celem było zwiększenie 
potencjału cywilnego społeczeństwa w regionie przez popieranie kooperacji między 
organizacjami sieciowymi w regionie CARDS i w UE dla transferu wiedzy 
specjalistycznej, budowy zdolności i założenia długotrwałych struktur. Kluczowymi 
komponentami projektów mogłyby być: 
 
· Rozwój łączenia w sieć umiejętności  
· Rozwój rozwiązań organizacyjnych (personel, finanse, strategiczne planowanie) 
· Rozwój rozwiązań finansowych, takich jak zdobywanie funduszy, planowanie 

finansowe, księgowość, zarządzanie finansami 
· Rozwój umiejętności rzecznictwa. 
 
Działania muszą mieć miejsce w jednym albo kilku nw. krajach: Albania, Bośnia i 
Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Czarnogóra i Serbia (wraz z Kosowem). 
 
Czas trwania  
 
Projekty muszą trwać nie krócej niż 18 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące. 
 
Udział  
 
Aplikujący muszą: 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/ETUCandExternal
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
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· Być jednostkami niekomercyjnymi i osobami prawnymi 
· Być organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami społecznymi albo 

zawodowymi, związkami zawodowymi, małymi i średnimi firmami 
· Posiadać centrale w UE albo w jeden z krajów kandydackich (Bułgaria, Rumunia i 

Turcja) albo w jednym z krajów CARDS 
· Ponosić bezpośrednią odpowiedzialność za przygotowanie i zarządzanie 

działaniami. 
 
Partnerzy muszą spełniać te same kryteria odpowiedniości jak aplikujący. 
Międzynarodowe partnerstwo musi skupiać co najmniej jedną organizację z UE / 
kraju kandydującego i co najmniej jedną organizację z kraju CARDS. Inne 
organizacje (na przykład zarządy miast i regionalne oraz miejscowe struktury 
administracyjne) mogą zostać włączone w działania, ale nie mogą otrzymać 
funduszy z grantu. Ci „wspólnicy” nie muszą spełniać kryteriów odpowiedniości. 
 
Dostępne finanse 
 
Finansowy wkład Wspólnoty będzie wynosił między 50% a 80% całkowitych 
odpowiednich kosztów. Reszta musi zostać dostarczona z własnych środków 
finansowych aplikującego lub partnerów albo ze źródeł innych niż Wspólnota 
Europejska. Łączna suma grantu będzie wynosiła pomiędzy 100.000 € i 200.000 €. 
 
Proces aplikacji  
 
Formularze zgłoszeniowe w języku angielskim muszą zostać wysłane bezpośrednio 
na adres:  
 
European Commission 
EuropeAid Cooperation Office 
Unit A6 
Office L-41 4/17 
Rue de Genève 1 
B 1049 Brussels 
Belgium 
 
Tekst konkursu, wskazówki i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie 
internetowej EuropeAid: 
 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm 
 
Kontakt  
 
Aplikujący mogą wysyłać pytania, powołując się na numer referencyjny konkursu, 
nie później niż 21 dni przed ostatecznym terminem poszczególnych konkursów 
propozycji, do: 
 
Patrick Becker 
na adres e-mail Patrick.becker@cec.eu.int 
albo faksem: +32.2.2994701 
 
Serie pytań i odpowiedzi są opublikowane na stronie: 
 

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
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http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm 
 
Dla tego programu nie utworzono żadnego biura pomocy technicznej i żadnego 
związkowego punktu informacyjnego. Pracownikiem EKZZ odpowiedzialnym za 
dossier Bałkanów jest Tom Jenkins (tjenkins@etuc.org).  
 

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
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Partnerstwo Euro-Śródziemnomorskie i Program MEDA  
 
Wprowadzenie  
 
Historia obustronnego handlu i rozwoju współpracy UE z innymi krajami 
śródziemnomorskimi jest długa. Konferencja ministrów spraw zagranicznych UE i 
krajów śródziemnomorskich w Barcelonie w listopadzie 1995 r. wyznaczyła początek 
nowej „partnerskiej” fazy tych relacji, włączając w to nie tylko obustronną ale też 
wielostronną albo regionalną kooperację. Deklaracja konferencji ustanowiła 
podstawę dla tego nowego Euro-Śródziemnomorskiego partnerstwa, znanego jako 
Barcelona Process.94 Deklaracja identyfikuje trzy obszerne obszary, w których 
proces partnerstwa będzie funkcjonował: 
 
· Partnerstwo polityczne i w dziedzinie bezpieczeństwa: Ustanawianie wspólnego 

obszaru pokoju i stabilności  
· Partnerstwo ekonomiczne i finansowe: Tworzenie obszaru wspólnego dobrobytu 
· Partnerstwo w sprawach społecznych, kulturalnych i ludzkich: Rozwijanie 

zasobów ludzkich, promowanie zrozumienia między kulturami i wymiany między 
obywatelskimi społeczeństwami. 

 
Proces Barcelona wprowadzony został w życie przez program MEDA, który oferuje 
techniczne i finansowe wsparcie działaniom towarzyszącym reformie ekonomicznych 
i społecznych struktur wśród partnerów z basenu Morza Śródziemnego. 
 
W ramach MEDA/EUROMED Komisja Europejska ogłosiła po raz pierwszy w roku 
2004 konkurs propozycji zwany „Dialogi Śródziemnomorskie 2004-2005”. Jego 
celem jest polepszenie informacji o i promocja aktywnego dialogu między 
obywatelami dwóch krajów śródziemnomorskich, szczególnie w obszarach takich jak 
migracja, edukacja i szkolenia, społeczeństwo obywatelskie, rządzenie, związki 
zawodowe, ludzie młodzi, kobiety i kultura. 
 
Wspierane działania 
 
· Wytworzenie i kolportaż dossier/sprawozdań/wywiadów (tekst i zdjęcia) w 

aspekcie powyższych tematów  
· Organizacja spotkań wpływowych jednostek (dziennikarzy, nauczycieli i 

trenerów, badaczy, liderów młodzieży z NGOs i operatprów społeczeństwa 
obywatelskiego). 

 
Informacja aktualnym / ostatnim konkursie propozycji  
 
Poniższa informacja odnosi się do konkursu propozycji Dialogi Śródziemnomorskie, 
którzy został zamknięty w czerwcu 2004 r.  
 
Priorytety  
 

• Rola związków zawodowych w nowoczesnym społeczeństwie i w zmianach w 
gospodarce (włączając wyzwania wolnego handlu w krajach 
śródziemnomorskich)  

                                       
94 Patrz: http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm
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• Edukacja i profesjonalne szkolenia dotyczące warunków socjogospodarczych 
w ww. krajach  

• Prawa kobiet, ich ewolucja i reperkusje w Europie  
 
Czas trwania 
 
24 miesiące od podpisania kontraktu.  
 
Udział  
 
Program jest otwarty dla organizacji w państwach członkowskich UE, Maroku, 
Algierii, Tunezji, Egipcie, Izraelu, Jordanii, Syrii, Libanie, Turcji i Autonomii 
Palestyńskiej . Promotorami muszą być: 
 
· niekomercyjne osoby prawne, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, 

uniwersytety, instytucje edukacyjne i kulturalne 
· posiadające centrale w UE albo na terenie jednego z krajów uczestniczących w 

programie  
· bezpośrednio odpowiedzialne za zarządzanie działaniami. 
 
Konsorcjum musi być złożone z minimum 4 partnerów, 2 z kraju 
śródziemnomorskiego i 2 z UE, łącznie z nowymi państwami członkowskimi. 
Działania muszą wiązać się z minimum 3 krajami śródziemnomorskimi; działania 
prowadzone w Europie muszą włączyć minimum 5 z 25 krajów członkowskich. 
 
Dostępne finanse  
 
Budżet dostępny dla konkursu z 2004 r. wynosi 1.500.000 €. Finansowy wkład 
Komisji Europejskiej pokryje pomiędzy 50% a 80% całkowitych odpowiednich 
kosztów. Współfinansowanie musi zostać zapewnione z własnych środków 
finansowych aplikującego albo partnerów. Wysokość przyznanego grantu wyniesie 
prawdopodobnie pomiędzy 350.000 € i 750.000 €.  
 
Proces aplikacji  
 
Formularze zgłoszeniowe muszą zostać wysłane do daty wskazanej w ogłoszeniu 
konkursu - jeden oryginał i 5 kopii – na adres: 
 
The Delegation of the European Commission in Tunisia 
Immeuble Europe, rue du Lac Mâalaren 
BP 150-1053 Les Berges du Lac 
Tunis 
Tunisia 
 
Kontakty  
 
Tekst konkursu, wskazówki i formularze są dostępne na stronie: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 
albo na stronie Delegatury: www.deltun.cec.eu.int. 
 
Więcej informacji na stronie: 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
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http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/ 
 
Aplikanci konkursu ofert z roku 2004 mogą wysyłać pytania, nie później niż 21 dni 
przed ostatecznym terminem, do Delegatury Komisji Europejskiej w Tunezji.  
 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/
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Działania na rzecz Wzrostu Świadomości Publicznej nt. 
Problematyki Rozwoju (Linia Budżetowa 21.02.03) 
 
Wprowadzenie  
 
Linia budżetowa 21.02.03 (dawna B7-6000) została ustanowiona w 1976 r., by 
poprzeć projekty europejskich NGOs realizowane w krajach rozwijających się. W 
1978 r., mandat linii budżetowej został doświadczalnie rozciągnięty na działania 
podnoszące europejską publiczną świadomość problematyki rozwoju. Od 1979 r. to 
stało się trwałą cechą linii budżetowej, stopniowo powiększając jej udział 
dostępnego współfinansowania budżetu do około 10%, co wynosi w 2004 r. do 200 
milionów EUR. 
 
Ogólnymi celami tego typu działań są: 
 

• Wzrost europejskiej publicznej świadomości nt. problemów rozwoju w krajach 
rozwijających się i nt. problemów w ich relacjach z uprzemysłowionym 
światem  

• Zmobilizowanie publicznego poparcia w Europie dla rozwoju, dla strategii i 
polityk ograniczania ubóstwa, jak również dla działań przynoszących korzyść 
biedniejszym grupom populacji w krajach rozwijających się. 

 
Wspierane działania  
 
· Operacje rozwoju społecznego, ludzkiego, środowiskowego, jak również 

instytucje poparcia i budowy zdolności dla miejscowych struktur rozwoju, w celu 
przyniesienia korzyści biednym ludziom, szczególnie z bezbronnych grup, w 
krajach rozwijających się  

· Podnoszenie europejskiej publicznej świadomości problematyki rozwoju w 
krajach rozwijających się  

· Działania wzmacniające kooperację między europejskimi NGOs i ich partnerami 
w krajach rozwijających się  

 
Sugerowane tematy  
 

• Rola kobiet w rozwoju  
• Stały rozwój, obywatelskie społeczeństwo oraz promowanie praw człowieka i 

demokracji  
• Prawa dzieci  
• Ochrona zagrożonych kultur  

 
Poprzednio sfinansowane projekty można znaleźć na stronie internetowej: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm 
# Historical % 20Background 
 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm
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Informacja o aktualnym / ostatnim konkursie propozycji  
 
Priorytety  
 
W latach 2004-5  priorytet dany będzie działaniom, które mają jedną albo więcej z 
poniższych cech: 
 
· zamierzają naświetlić współzależność UE i krajów rozwijających się  
· szukają mobilizacji poparcia dla sprawiedliwszych relacji między Północą i 

Południem 
· zachęcają  do kooperacji między NGOs  
· umożliwiają partnerom w krajach rozwijających się odgrywać aktywną rolę 
· włączają NGOs z nowych krajów członkowskich i zawierają działania, które 

ułatwiają wymianę doświadczeń i łączenie w sieć między NGOs z piętnastu 
krajów członkowskich i nowych krajów członkowskich. 

 
Czas trwania  
 
Zwykle czas trwania wynosi 24 miesiące i nie więcej niż 60 miesięcy. Maksymalny 
czas trwania jest oznaczony w każdym konkursie propozycji. Nie będzie możliwe 
żadne przedłużenie poza ten ostateczny termin w trakcie realizacji działań. 
 
Udział  
 
Aplikujący musi być europejskim postępowym NGOs, który regularnie 
przeprowadzał działania rozwojowe i/albo uświadamiające rozwój co najmniej przez 
ostatnie trzy lata. Muszą być autonomicznymi, non profit, pozarządowymi 
organizacjami, pochodzącymi z krajów członkowskich UE. 
 
Działania mogą być wykonywane przez pojedynczy NGO albo przez konsorcjum (ad 
hoc zwołana grupa dwóch albo więcej NGOs założona w jednym albo więcej krajach 
członkowskich UE), albo przez sieć (grupa NGOs zorganizowana na krajowym albo 
europejskim poziomie, której większość członków musi pochodzić z krajów 
europejskich). Miejscowi partnerzy w krajach rozwijających się mogą zostać 
przyjęci, jeśli włączeni zostali do działań na etapie projektowania i ich koszty są tak 
odpowiednie, jak koszty beneficjenta grantu. 
 
Każdy konkurs propozycji wyszczególnia przydział funduszy wg regionu (ACP, Azja, 
Centralna i Południowa Ameryka, kraje śródziemnomorskie, Bałkany i Nowe 
Niepodległe Państwa). 
 
Dostępne finanse 
 
Dostępne są dwa typy grantów: 
 
a) Współfinansowanie projektów  
 
· Aplikacje pojedynczego NGO: grant UE pomiędzy 50.000 € a 750.000 €  
· Aplikacje konsorcjów i sieci: 250.000 € - 1.500.000 €  
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Żaden grant nie może przewyższyć 75% całkowitych kosztów działań. Aplikujący 
musi wpłacić co najmniej 15% łącznych kosztów. Wkład „w naturze” nie może 
zostać uwzględniony. 
 
b) „Pakiety grantów” (serie indywidualnych działań objętych pojedynczą 
aplikacją; zwykle używane dla działań mniejszej skali): 
 
· Minimalny wkład UE dla indywidualnego NGO i dla sieci: 250.000 €  
· Maksymalny wkład UE dla indywidualnego NGO: 1.000.000 €  
· Maksymalny wkład UE dla sieci: 1.500.000 €  
 
W ramach struktury Pakietowych grantów wkład EC dla indywidualnych działań 
może wynosić pomiędzy 20.000 € i 150.000 €. Liczba indywidualnych działań 
proponowanych przez pojedynczy NGO nie może przekraczać 12, a liczba 
proponowanych przez sieć nie może przekraczać 18. Aplikujący musi zapewnić 
pokrycie co najmniej 15% łącznych kosztów. Wkład „w naturze” nie może zostać 
uwzględniony.  
 
Proces aplikacji  
 
Formularze zgłoszeniowe są wysyłane bezpośrednio do Komisji UE. 
 
Dla projektów i dla pakietów grantów: 
 
Doręczenie osobiste albo przez prywatnego kuriera: 
EuropeAid Cooperation Office, Unit F-6 
Central Mail Service 
Rue de Genève, 1-3-5 
B 1140 Brussels 
 
Adres pocztowy: 
European Commission 
EuropeAid Cooperation Office, Unit F-6 
B-1049 Brussels 
 
 
Kontakty  
 
Formularze zgłoszeniowe : 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm 
 
FAQ związane projektami finansowanymi z EuropeAid: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/faq_en.htm#tend 
 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/faq_en.htm#tend
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ZAŁĄCZNIKI 
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Załącznik 1 
 

Lista sprawdzająca etapy planowania 
projektu 

 
 

1. Identyfikacja potrzeb 
 
1.1 Opisz potrzeby lub problemy, którymi chcesz się zająć/rozwiązać 

 
1.2 Opisz grupę, która ma te potrzeby. 

 
1.3 Czy musisz prowadzić bardziej szczegółowe badania w celu uzyskania 

bardziej dokładnej analizy? Jeżeli tak, to czy zrobisz to przed rozpoczęciem 
projektu, czy może to być jedno z działań projektu? 
 

1.4 W jaki sposób zaspokojenie tych potrzeb konkretnej grupy celowej wpłynie 
na osiąganie potrzeb i celów twojej organizacji? 
 

1.5 Czy możesz oczekiwać wsparcia twojej organizacji w opracowywaniu 
projektu? 
 

 
 

2. Definiowanie celów 
 
2.1 Zdefiniuj cele projektu w odniesieniu do zidentyfikowanych potrzeb 

 
2.2 Rozważ, w jaki sposób cele te odnoszą się do celów twojej organizacji 

 
2.3 Upewnij się, że cele są sformułowane w jak najbardziej precyzyjny sposób. 

Czy można je „zmierzyć”? Czy możesz je wykorzystać jako wytyczne w celu 
oceny projektu (jego osiągnięć)? 
 

2.4 Jeżeli celem jest rozszerzenie skali już istniejących działań, to przedyskutuj 
swoje propozycje z ludźmi, którzy będą zaangażowani w ich rozwój. 
 

2.5 Jeżeli celem projektu jest otrzymanie dodatkowej ekspertyzy od jakiejś 
organizacji z  zewnątrz, sprawdź swoją propozycję z potencjalnym 
partnerami. 
 

2.6 Jeżeli celem projektu jest rozwijanie nowych działań, sprawdź swoją 
propozycję z tymi, którzy są zaangażowani w organizowanie takich działań. 
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3. Rozważenie możliwości wdrażania projektu 
 
3.1 Jak dużą część projektu może zrealizować twoja organizacja? 

 
3.2 Czy mogą pojawić się jakieś problemy, których mogłaby doświadczyć twoja 

organizacja w odniesieniu do projektu?  
 

3.3 Jeżeli problemem są pieniądze, będziesz musiał poszukać dofinansowania. 
Możliwości są następujące:  
       
      Unia Europejska/ banki / rząd / organizacje branżowe / organizacje 
siostrzane/ organizacje zagraniczne / organizacje międzynarodowe. 
 
Przemyśl uważnie, które z tych źródeł mogłoby zapewnić najlepsze 
dofinansowanie projektu. Podaj przyczyny.  
 

3.4 Poproś o szczegółowe informacje o potencjalnym sponsorze 
(współfinansującym). Na przykład:  
 

• Wytyczne czy warunki korzystania z dotacji programów Komisji 
Europejskiej uzyskasz poprzez krajowe biura doradcze czy 
informacyjne 

• Umowy z potencjalnymi partnerami mogącymi wnieść własny wkład 
finansowy do projektu 

 
3.5 Jeżeli brak ci ludzi, to będziesz musiał poszukać partnerów lub 

subkontrahentów. (nie każdy, kto dotuje projekt, chętnie widzi w nim 
subkontrahentów) 
 

3.6 Zastanów się uważnie nad tym, kto mógłby być dobrym partnerem w 
projekcie. Jaki zakres umiejętności i kompetencji będzie potrzebny, aby 
osiągnąć cele projektu? 
 

3.7 Zapytaj potencjalnych partnerów o ich wyobrażenie o współpracy. 
Przedstaw swoje pomysły jak najdokładniej. Jeżeli oddźwięk jest 
pozytywny, to przedyskutujcie, jakie są  możliwości ich uczestnictwa w 
projekcie i jakie mają umiejętności w tej dziedzinie.  
 

3.8 Jeżeli brak ci materiałów i/lub sprzętu, to rozważ możliwość 
wypożyczenia go na czas trwania projektu. 
 

3.9 Zastanów się, czy twoja organizacja posiada wystarczającą ilość 
podstawowych informacji, aby zacząć projekt. Jeżeli nie, to musisz 
przedsięwziąć dalsze badania.  
 

3.10 Zastanów się, czy twoja organizacja ma potrzebną infrastrukturę, 
pozwalającą zrealizować projekt. Jeżeli nie, to czy byłoby możliwe ją 
stworzyć? Czy masz władzę konieczną do przeprowadzenia tego? 
 

3.11 Sprawdź zaangażowanie kolegów z twojej organizacji i zapytaj ich wprost, 
czy możesz polegać na ich praktycznej współpracy. Wyszczególnij, na 
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jakiego rodzaju pracę/pomoc liczysz. 
 

3.12 Sprawdź, czy koledzy spoza twojej organizacji rozumieją w pełni, jaki 
będzie ich wkład. Wyślij list z zapytaniem, czy nie chcieliby uczestniczyć w 
projekcie w charakterze partnera. Zapytaj, jaki będzie ich wkład do 
projektu. Poproś, aby zastanowili się, ile czasu i jakie koszty, łącznie z 
kosztami zarobków, będą mogli ponieść na rzecz projektu. 
 

3.13 Oceń możliwość realizacji projektu. Przeanalizuj ryzyko, na jakie jesteś 
narażony w pracy nad tym projektem i zdefiniuj sposoby jego 
zredukowania lub uniknięcia.  
 

 
 

4. Plan i rozkład czasowy pracy  
 
4.1 Określ zasięg projektu. Jakie są jego granice? Co będzie włączone, a co 

nie? 
 

4.2 Jakie prace muszą być podjęte w celu osiągnięcia planowanych wyników? 
Rozważ nie tylko główne zadania do wykonania, ale i inne, takie jak 
zarządzanie, ocena, rozprzestrzenianie oraz wykorzystanie.  
 

4.3 Sporządź wykres działań projektu. Zacznij od rozbicia projektu na główne 
części i sporządź plan całościowy ogólnej struktury projektu. Następnie 
rozbij projekt na zadania. 
 

4.4 Oszacuj czas przeznaczony na każde z zadań. Sporządź wykresy 
słupkowe dla każdego z zadań. Przeglądaj i poprawiaj aż do osiągnięcia 
możliwego do przeprowadzenia planu pracy.  
 

4.5 Gdy już naszkicowałeś zadowalający plan, to pomyśl o problemach, które 
mogą się pojawić i o tym, jak mógłbyś je rozwiązać. Załóż pewną 
elastyczność projektu. Przemyśl swoje priorytety w kontekście czasu, 
kosztów i jakości.  
 

4.6 Przypisz zasoby potrzebne do wykonania zadań i sporządź karty rozbicia 
poszczególnych zadań. 
 

4.7 Upewnij się, że partnerzy są dobrze poinformowani o szczegółach rozkładu 
pracy, że wszyscy rozumieją, co zostało zaplanowane.  
 

 
 

5. Przygotowanie organizacji do projektu 
 
5.1 Ustal, kto będzie odpowiedzialny za podjęcie decyzji o zgłoszeniu/ bądź nie 

propozycji projektu 
 

5.2 Kto będzie podejmował decyzje podczas wdrażania projektu? Które 
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decyzje będą podejmowane przez koordynatora projektu, a które przez 
innych partnerów? 
 

5.3 Polecamy ustanowienie Komitetu Zarządzającego Projektem. Może 
również okazać się konieczne utworzenie grupy doradczej, skupiającej ludzi 
z określonymi doświadczeniami i ekspertyzami. 
 

5.4 Podczas dobierania ludzi do zespołu projektu, upewnij się, czy masz jasny 
zestaw kryteriów doboru. 
 
• Czy będą w stanie osiągnąć produkt pożądanej jakości? 
• Czy potrafią pracować w ściśle określonych ramach czasowych? 
• Czy są w stanie zaakceptować słabsze od zakładanych wyniki, gdy 

pojawią się problemy? 
• Czy są w stanie wytrzymać stresujące sytuacje? 
• Czy mogą odnieść się do nieprzewidzianych sytuacji w sposób 

elastyczny? 
• Czy potrafią dobrze komunikować się z innymi? 
• Czy potrafią pracować w sposób zdyscyplinowany, aby osiągnąć 

zakładane wyniki? 
 

5.5 Określ jasno zakres odpowiedzialności i ról w projekcie. 
 

 
 

6. Zagadnienia budżetowe 
 
6.1 Aby oszacować koszty, potrzebujesz informacji dotyczących kosztów pracy 

w twojej organizacji i w innych zaangażowanych w projekt. 
 

6.2 Powinieneś również oszacować inne koszty, takie jak: materiały, podróże i 
wynajem sprzętu. Dobrze byłoby, abyś posiadał trochę więcej wiedzy w 
dziedzinie księgowości twojej organizacji. (projekty międzynarodowe są 
często drogie, jeżeli weźmiemy pod uwagę tłumaczenia ustne i pisemne, 
podróże, zakwaterowanie w hotelu i wyżywienie). 
 

6.3 Zacznij od obliczenia kosztów poszczególnych zadań, a następnie  - 
poprzez koszty pakietów zadań – dojdziesz do kosztów całkowitych. Potem 
przygotuj prognozę przepływu gotówki i zanotuj, kiedy partnerzy będą 
musieli pokryć deficyt. Gdy już masz końcowy koszt projektu, rozważ, czy 
jest on możliwy do przeprowadzenia w ramach twojej organizacji. 
 

6.4 Gdy już otrzymałeś wewnętrzną zgodę co do budżetu, rozważ, co zrobisz 
gdy dotacja, na którą liczysz zostanie zmniejszona. 
 

6.5 Sprawdź, czy partnerzy są w stanie wnieść swój wkład finansowy do 
projektu. Jak to mogą udowodnić? 
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7. Planowanie jakości 
 
7.1 Jakie będą kluczowe kryteria jakości i jakie będą jej wskaźniki? Przemyśl 

każde zadanie pod kątem jakości produktu oraz samego procesu jego 
osiągania. 
 

7.2 Zastanów się uważnie nad momentem przekazywania pracy pomiędzy 
partnerami. Co możesz zrobić, aby cele które mają zostać osiągnięte w 
ramach projektu, były ogólnie zrozumiałe oraz jakie oczekiwania mają 
zostać wypełnione w ramach projektu.  
 

 
 

8. Przygotowanie strategii informacji i 
komunikowania się 

 
8.1 Zrób listę kluczowych rodzajów informacji, dokumentacji i komunikacji dla 

twojego projektu. Kto będzie odpowiedzialny za ich przygotowanie? Kto 
powinien je otrzymywać? Naszkicuj plan komunikowania się i krążenia 
dokumentów. 
 

8.2 Jakie będą główne kanały komunikacyjne dla projektu? Jakiego rodzaju 
spotkania będą konieczne? 
 

8.3 Zadecyduj, który język(i) będzie językiem roboczym projektu, zdefiniuj 
precyzyjnie podstawową terminologię projektu. 
 

8.4 Zastanów się, gdzie powinna się znajdować kluczowa baza informacyjna 
projektu, jaka będzie ta baza, jak informacje będą klasyfikowane i 
sprawdzane, jaki będzie do nich dostęp. 
 

 
 

9. Przygotowanie oceny i rozpowszechniania 
 
9.1 Zastanów się, jak i w których miejscach, projekt będzie oceniany. Ocena 

może być dokonywana przez różnych ludzi: organizacje kontrahenckie, 
zespół roboczy projektu, każdą z organizacji partnerskich, komitet 
doradczy czy przez grupę celową.  
 

9.2 Zastanów się nad oceną kształtującą, która może wesprzeć rozwój 
projektu, oraz nad oceną skumulowaną, która będzie raczej 
retrospekcyjna i jako taka będzie odnosiła się do wyników projektu.  
 

9.3 Zastanów się również nad tym, w jaki sposób wyniki twojego projektu 
mogą zostać rozpowszechnione i wykorzystane, naszkicuj plan działania w 
tym zakresie.  
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 Gdy propozycja projektu jest już w swojej końcowej fazie, roześlij 

ją do twoich partnerów, aby się z nią zapoznali i zaakceptowali 
ostatecznie projekt. Poproś ich o listy intencyjne.  
 
Następnie prześlij propozycję projektu wraz z listami intencyjnymi 
do partnera współfinansującego. (Upewnij się, czy wysłałeś 
odpowiednią ilość kopii i że dotrzymałeś wyznaczonego terminu 
składania wniosku o dotację!) 
 

 
10. Działania po otrzymaniu decyzji o 
współfinansowaniu projektu  
 
10.1 Jeżeli strona współfinansująca w pełni zaakceptowała projekt, wtedy 

rozpoczyna się proces przygotowania kontraktu. Poza przygotowaniem 
kontraktu ze stroną współfinansującą projekt, musisz zawrzeć szczegółowe 
kontrakty między swoją organizacją a partnerami oraz 
współkontrahentami. Upewnij się, że kontrakty jasno określają oczekiwany 
wkład pracy i finansów; korzyści, jakie będą udziałem partnera, włączając 
wszelkie prawa do produktów; oraz procedury w przypadku niedotrzymania 
umowy.  
 

10.2 Jeżeli otrzymałeś odmowę dofinansowania projektu, zastanów się, 
dlaczego. Dowiedz, się czy ponowne złożenie projektu po naniesieniu 
poprawek jest możliwe.  
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Załącznik 2 
 

Przykładowy list intencyjny 
 
 
Poniżej znajduje się przykładowy list intencyjny, jaki powinien zostać wysłany przez 
każdego kontrahenta do kontrahentów stowarzyszonych/partnerów oraz do 
partnera koordynującego projekt. Takie listy intencyjne powinny zostać dołączone 
do wniosku o dotację.  
 
 

Szanowny [Dyrektor Projektu lub Kierownik Projektu], 
 
[Tytuł Projektu] 

 
Dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie zatytułowanym [tytuł projektu], będącego 
częścią [nazwa programu], które to zaproszenie z zadowoleniem przyjmuję.  
 
Niniejszy list ma moc listu intencyjnego w imieniu mojej organizacji, która zamierza uczestniczyć 
w projekcie koordynowanym przez [nazwa koordynatora], pod waszym przewodnictwem. 
Zobowiązuję się, w imieniu mojej organizacji wypełnić założenia projektu przedstawione w 
propozycji projektu i uzgodnione w szczegółach odnoszących się do poszczególnych zadań, 
zasobów ludzkich, finansów, prawa własności, rozpowszechniania, eksploatacji i przekazu 
wyników.  
 
Zgadzamy się, aby naszą główną rolą w projekcie było (krótki opis roli). Nasz szacunkowy budżet 
na wykonanie tej pracy wynosi (całkowita kwota dla danej organizacji) EURO. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że w oparciu o wytyczne (nazwa programu), (np. 75%) będzie zrefundowane 
przez Komisję Europejską. Nasza organizacja pokryje (całkowity wkład organizacji do projektu – 
suma) EURO z (np. ze swoich własnych źródeł/funduszy).  
 
Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany, będziemy oczekiwać na podpisanie formalnej umowy z 
(nazwa partnera – koordynatora projektu). Rezerwujemy sobie prawo do ponownego 
negocjowania z Wami zasad naszego uczestnictwa w projekcie, jeżeli pojawią się jakiekolwiek 
zmiany w kształcie projektu, poprzedzające jego końcową akceptację.  
 
Oczekujemy odpowiedzi od was w momencie, gdy nasza propozycja projektu zostanie 
zaakceptowana. Mamy nadzieję na współpracę z wami w ramach tego projektu. 
 
Z poważaniem,  
 
[imię i nazwisko 
[POZYCJA] 
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Załącznik 3 
 

Przykładowa umowa partnerska 
 
List intencyjny w formie zasugerowanej w załączniku nr 2 - albo nawet poddany pod 
rozwagę - złożony z propozycją zwykle nie ustala jasno relacji między projektowymi 
partnerami albo okresami i warunkami rządzącymi ich kooperacją w projekcie. Jeśli 
propozycja będzie rozpatrzona pomyślnie, promotor albo koordynator będzie 
potrzebował ustalić bardziej szczegółowo warunki umowy partnerskiej, wyznaczając 
wyraźnie rolę i odpowiedzialność każdego partnera. W wielu przypadkach promotor 
będzie jedynym sygnatariuszem kontraktu z Komisją Europejską, ponosząc 
odpowiedzialność prawną za realizację projektu. Takie umowy partnerskie stanowią 
pewną ochronę dla promotora, jak również dla innych partnerów. Dokładna forma 
porozumień wyraźnie zmienia się od projektu do projektu, odzwierciedla specyficzną 
terminologię i wymagania poszczególnych programów pomocowych i kontraktów 
oraz różni się detalami w zależności od partnera. 
 
Są jednakże pewne podstawowe punkty, które umowa partnerska powinna 
zabezpieczyć: 
 
· Porozumienie co do zawartości i warunków umowy grantowej albo kontraktu 

zawarta z  ciałem finansującym, zawierająca wszystkie formalne i finansowe 
aneksy  

· Porozumienie co do sumy zatwierdzonego (zaaprobowanego) budżetu i 
zobowiązanie, że partner przekaże swój udział w ustalonej formie. 

· Porozumienie odnośnie dotrzymania umowy w przypadku wystąpienia jakichś 
problemów albo bankructwa jednego albo więcej partnerów, wywiązania się ze 
zobowiązań i poszukiwania wspólnie możliwości szybkiej spłaty zobowiązań, 
albo, jeśli to niemożliwe szybkiego poinformowania jednostki finansującej. 
szybko  

· Porozumienie odnośnie prawidłowego prowadzenia księgowości i dostarczania 
wszystkich koniecznych informacji (raportowania) terminowo i skutecznie w 
sposób określony w postanowieniach projektu 

· Porozumienie, by partnerzy uczestniczyli z pełnym zaangażowaniem i 
wykorzystaniem ich najlepszych zdolności w wykonaniu wyznaczonego im 
zadania, łącznie z zarządzaniem i koordynacją projektu oraz uczestnictwem w 
rozpowszechnianiu i jego głównych rezultatów i skutków, jak również w ocenie 
projektu  

· Porozumienie odnośnie posiadania i wykorzystania pewnych praw autorskich, 
które mogłyby zostać użyte około i / albo podczas tworzenia projektu. 

 
Jako przykład podana jest tutaj przykładowa umowa partnerska sporządzona przez 
ETUCO dla projektu DIALOG - ON: 
 
Projekt DIALOG-ON  

Porozumienie zawarte [DATA] 
Pomiędzy 
Europejską Akademią Związkową [kontrahentem] 
a 
Organizacją [partnerem] 
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dotyczące projektu DIALOG-ON 
 
 

1. Preambuła 
Kontrahent formalnie zawarł Porozumienie w sprawie Grantu (Odsyłacz do Porozumienia nr 
VS/2001/0399) (dalej nazywane „Porozumieniem”) ze Wspólnotą Europejską, 
reprezentowaną przez Komisję Europejską, dotyczące projektu DIALOG - ON, (dalej 
zwanego „Projektem”), które zostanie przeprowadzone w ramach programów i działań w 
sektorach społecznym i zatrudnienia. 
 
2. Udział jako partner  
Partner niniejszym zgadza się uczestniczyć jako partner w Projekcie koordynowanym i 
zarządzanym przez Kontrahenta. Partner zobowiązuje się uznać za wiążące warunki 
Porozumienia i: 
 

a) przyczynić się w najlepszy możliwy sposób do realizacji celów i planu pracy 
Projektu, jak zapisano w Dodatku I Porozumienia, odnośnie szczegółowych jego 
własnych zadań, personelu i środków finansowych 

b) przestrzegać warunków ogólnych i odnoszących się do uzgodnień grantu projektu 
Wspólnoty Europejskiej, które zapisano w Dodatku II Porozumienia 

c) pracować w ramach szczegółowego zaplanowanego budżetu Projektu określonego 
w Dodatku III Porozumienia. 

 
Partner zgadza się, że jego głównymi zadaniami w Projekcie będą:  
[opisać szczegółowo] 
 
Partner zgadza się  
 

a) uczestniczyć w ewaluacji, rozpowszechnianiu i wdrożeniu rezultatów i skutków 
projektu. 

b) faktycznie uczestniczyć w zarządzaniu, koordynacji i rzeczywistym prowadzeniu 
działań, które zostały mu powierzone jako część projektu. 

 
3. Finanse  
Partner zgadza się na całkowity oszacowany budżet związany z jego pracą w ramach 
projektu w kwocie [całkowity budżet dla organizacji] €. 
 
Partner szczególnie niniejszym zobowiązuje się: 
 

a) odrębnie księgować wydatki związane z Projektem  
b) dostarczyć Kontrahentowi wszystkie konieczne i stosowne informacje dotyczące 

wszystkich wydatków, w tym kopie wszystkich faktur i pokwitowań, w wymaganej 
formie i terminach  

c) przestrzegać reguł zlecania podwykonawstwa, w sposób zdefiniowany w 
Porozumieniu 

d) wnieść do Projektu z własnych środków finansowych wkład w gotówce w kwocie 
[kwota gotówki] €, 50% z tej sumy wpłacone przez Partnera na numer tego 
kontraktu na wyznaczone konto bankowe zarządzane przez Kontrahenta i różnica 
wpłacona w podobny sposób za pokwitowaniem przez Partnera pierwszej transzy 
pieniędzy z grantu od Kontrahenta. Ponadto Partner zobowiązuje się wnieść wkład 
rzeczowy oceniony na wartość [wkład rzeczowy] €, który zostanie wniesiony w 
następujący sposób: 

[określić szczegółowo] 
 
Kontrahent niniejszym zobowiązuje się: 
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a) zrefundować Partnerowi maksymalnie do [maksymalny grant partnera] € za 
jego wkład w pracę w Projekcie, zależnie od zadowalającego zakończenia jego 
zadań i dostarczenia wszystkich sprawozdań i wymaganej dokumentacji 
finansowej i zależnie od zasilenia Kontrahenta przez Komisję Europejską, jak 
ustalono w Artykule 4 Porozumienia. 

b) przekazać pieniądze w ciągu 21 dni od daty otrzymania ich z Komisji Europejskiej, 
płatności normalnie zostaną dokonane: 
 przedpłata po podpisaniu niniejszego kontraktu - 30% [maksymalnego 

grantu partnera] €  
 pośrednia płatność w drugim roku realizacji Projektu - 70% 

[maksymalnego grantu partnera] € mniej niż kwota uprzednio 
zaliczkowana 

 końcowa płatność pokrywająca różnicę pomiędzy końcowym rozliczeniem 
Projektu a akceptacją przez Komisję Europejską końcowego sprawozdania 
Projektu i końcowego raportu finansowego  

 
Partner niniejszym zgadza się, że: 
 

a) Wszystkie koszty żądane przez Partnera zostaną poniesione bezpośrednio w 
związku z wykonywaniem jego zadania w Projekcie i będą zgodne z definicją 
Właściwych Kosztów określoną w Artykule 11 Aneksu II Porozumienia 

b) Wszystkie pieniądze przekazane przez Kontrahenta będą traktowane jako zaliczki 
do momentu zaakceptowania przez Komisję Europejską końcowego rozliczenia 
Projektu i mogą być przedmiotem zwrotu w części lub w całości w przypadku nie 
zaakceptowania rozliczenia 

c) Możliwe jest dochodzenie wypłaty pieniędzy z Projektu, maksymalnie do kwoty 
uzgodnionego z Partnerem budżetu, na poczet rzeczywiście poniesionych kosztów  

d) Zaniedbanie we wniesieniu własnych środków finansowych, zarówno w gotówce, 
jak i w naturze, na poziomie uzgodnionym skutkować będzie proporcjonalnym 
obniżeniem kwoty przeznaczonej przez Kontrahenta na pracę w Projekcie 

e) Natychmiast zwróci Kontrahentowi każdą niewydatkowaną sumę i każdą inną 
kwotę, której zwrot jest wymagany. 

 
4. Zarządzanie i raportowanie 
Partner niniejszym akceptuje: 
 

a) Projektem niniejszym zarządza Kontrahent, któremu doradza Komitet 
Zarządzający Projektu (PMC), składający się z reprezentantów [członkowie 
PMC]. Odpowiedzialność za bieżące zarządzanie i administrowanie całym 
projektem spoczywa na Dyrektorze Projektu Dr. Jeffie Bridgfordzie  

b) Partner i jego reprezentanci będą przestrzegali wewnętrznych zarządzeń i 
procedur administracyjnych Projektu, jak zapisano w Informatorze 
Administrowania Projektem i wszelkiej innej dokumentacji, jaką Kontrahent może 
od czasu do czasu opublikować  

c) Partner dostarczy niezwłocznie Kontrahentowi regularne raporty bieżące w takiej 
formie i w takim terminie, w jakich są one wymagane przez Kontrahenta 

 
5. Zobowiązanie 
Partner wynagrodzi Kontrahentowi wszelkie szkody poniesione wskutek bankructwa Partnera 
albo będące skutkiem jego udziału w Projekcie. Dotyczy to także wszelkich roszczeń osób 
trzecich dotyczących szkód przez nie poniesionych w wyniku działalności Partnera w 
Projekcie.  
 
6. Poufność  
Obie strony niniejszego kontraktu zobowiązują się do zachowania poufności każdego 
dokumentu, informacji albo innego materiału im zakomunikowanego z klauzulą poufności. 
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7. Publikacje  
Wszystkie publikacje dot. Projektu, łącznie z akcjami rozpowszechniania, kursami i 
seminariami będące częścią działalności w ramach Projektu muszą zawierać potwierdzenie 
wsparcia udzielonego przez Projekt DIALOG - ON i Komisję Europejską. Muszą także 
zawierać zaznaczenie, że Komisja nie jest odpowiedzialna za zawartość albo informacje 
przekazywane w tych publikacjach albo wydarzeniach. 
 
8. Prawo własności rezultatów Projektu  
Stosownie do Artykułu 7 Aneksu II Porozumienia Kontrahent zawiera porozumienie dobrej 
woli ze wszystkimi partnerami Projektu. Na wstępnym etapie porozumienie dotyczy 
własności intelektualnej produktów Projektu i ich wykorzystania. 
 
9. Wypowiedzenie  
Kontrahentowi przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego kontraktu  
 

a) jeśli Partner ogłosi bankructwo, jest pozbawiony praw albo jest przedmiotem 
jakiegoś podobnego postępowania  

b) jeśli Partner nie wypełnia któregoś z warunków tego kontraktu  
c) jeśli zostanie wypowiedziane Porozumienie z Komisją Europejską 

 
Partner będzie miał prawo wypowiedzieć niniejszy kontrakt na piśmie za co najmniej 
trzymiesięcznym wypowiedzeniem. W tym wypadku Partnerowi będzie przysługiwała zapłata 
tylko za te zadania w Projekcie, które zostały wykonane do daty wypowiedzenia i podlegają 
zasadom Klauzuli 3 tego kontraktu. 
 
10. Zmiany  
Wszelkie zmiany niniejszego kontraktu muszą zostać dokonane na piśmie i muszą być 
uzgodnione przez obie strony. 
 
11. Jurysdykcja 
Niniejszy kontrakt podlega prawu Belgii. 
 
12. Sygnatariusze 
Upoważnionymi przedstawicielami stron niniejszego kontraktu, posiadającymi zdolność 
prawną występowania w imieniu poszczególnych organizacji i odpowiedzialnymi za 
dozorowanie wdrażania i realizacji niniejszego kontraktu są: 
 
Za Kontahenta: Dr J. Bridgford  
Za Partnera: [wstaw właściwe dane] 
 
Podpisane przez: 
 
 

Podpisane przez: 
 
 

za i w imieniu 
Europejskiej Akademii Związkowej 

za i w imieniu 
[nazwa organizacji] 
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 Załącznik 4 
 

Technologie informacyjne a praca z 
projektem 

 
 
Łatwy dostęp do technologii komputerowej przekształcił sposób pracy wielu z nas. 
W rozdziale o planowaniu projektu zasygnalizowaliśmy, w jaki sposób komputer 
może być nam pomocny – od prostego edytora tekstów do arkuszy kalkulacyjnych, 
a nawet specjalistycznych programów planowania i zarządzania projektem. W tym 
załączniku chcemy skupić uwagę czytelnika na korzyściach płynących z korzystania 
z komunikacji elektronicznej w planowaniu i wdrażaniu projektów 
międzynarodowych.  
 
 

Związki zawodowe a technologia informacyjna 
 
Wykorzystanie komputerów i aplikacji komputerowych w późnych latach 80-tych i 
we wczesnych 90-tych, wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. W tamtym okresie, 
związki zawodowe miały w tym zakresie niewielką wiedzę, i jeszcze mniejsze 
zastosowanie w praktyce, dotyczącej technologii, których gwałtowny rozwój nastąpił 
w latach 90-tych, i wciąż trwa.  
 
Rozwój ten obejmuje:  
 
a) Szerokie wykorzystywanie poczty elektronicznej (daje możliwości szybkiego 

wysyłania wiadomości czy dokumentów do jednej osoby czy wielu osób, poprzez 
wykorzystanie komputerów i sieci telekomunikacyjnych) 

b) Popularyzacja hiper – tekstów i  pochodnych aplikacji, które między innymi dały 
podstawy rozwoju World Wide Web (co daje możliwości publikacji w formie 
elektronicznej oraz poprawiania sformatowanych dokumentów, grafiki, oraz 
dźwięku) 

c) Postęp technologiczny (daje możliwość przekształcenia przekazu i zawartości 
wydania w nowe formaty digitalowe pozwalające na ich produkowanie bez 
wykorzystania masowego procesu produkcji, oraz na dostarczanie czy sprzedaż z 
coraz mniejszym pominięciem barier krajowych czy geograficznych) 

d) Postęp w dziedzinie mocy i pojemności komputerów osobistych i tych 
wykorzystywanych w biznesie (daje możliwości przechowywania i przetwarzania 
dużych ilości danych – takich jak teksty, dźwięk, obrazy – w różnych formatach) 

e) Postęp w technologii telekomunikacyjnej (rozwój digitalowych, w przeciwieństwie 
do analogowych, sieci, pozwala na znaczne zwiększenie szybkości przepływu 
danych). 

 
Podobnie jak i inne organizacje, zarówno małe jak i duże związki zawodowe mogą 
dzisiaj zauważyć, jak bardzo uległy zmianie ich działania dzięki rozwojowi nowych 
technologii: 
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• Obecnie związkowcy wymieniają się adresami e-mail, obok wymiany numerów 
telefonów i faksów. 

 
• Gazety i wydawnictwa związkowe zawierają adresy e-mail jako punkty 

odniesienia, do dalszego kontaktu czy uzyskania dalszych informacji. 
 
• Coraz więcej papierów listowych, obok danych dotyczących adresu i telefonów 

będzie zawierało adres e-mail. 
 
• Niektóre związki zawodowe wykorzystują pocztę elektroniczną do dystrybucji 

materiałów – np. na spotkania swoich  struktur. 
 
• Wiele związków zawodowych widzi sens w publikowaniu i dystrybucji swoich 

dokumentów w Internecie i na stronach www. 
 
• Coraz większa liczba związków zawodowych wykorzystuje Internet w celu: 
 

- rekrutacji 
- naboru nowych członków 
- kampanii  
- edukacji i szkoleń swoich członków i przedstawicieli. 

 
Połączenie wykorzystywanych technologii, pozwala związkom zawodowym na to, 
aby ich działania były:  
 

- szybsze – ludzie mogą mieć dostęp do dokumentów prawie natychmiast po 
umieszczeniu ich na stronie internetowej 

- tańsze – zamiast drukowania tysięcy kopii każdego dokumentu, można 
stworzyć tylko jedną – w wersji elektronicznej – do której każdy będzie 
miał dostęp 

- bardziej wydajne – możesz łatwiej dosięgnąć każdego indywidualnie, 
informując, co nowego na twojej stronie internetowej, niż polegać na 
normalnym systemie pocztowym w celu przesyłania informacji. 

 
 

Technologie informacyjne a praca z projektem 
 
Postęp ten może mieć tak samo znaczący efekt w odniesieniu do projektów. W 
centrum sukcesu każdego projektu międzynarodowego znajduje się komunikacja; 
pomiędzy członkami zespołu, pomiędzy zespołem a organizacjami wspierającymi 
projekt, oraz pomiędzy projektem a szerszym odbiorcą. Rozdziały 4 i 5 podkreślały 
ważność komunikacji. Zasygnalizowano tam również niektóre trudności związane z 
komunikacją oraz zasugerowano pewne elementy, które mogą ułatwić sprawną 
komunikację. 
 
Pomimo że, komunikacja elektroniczna może bardzo pomóc w procesie planowania i 
wdrażania projektu międzynarodowego, to jednak nie możemy przeceniać stopnia 
zmian kulturowych i organizacyjnych w organizacjach wykorzystujących te nowe 
technologie – łącznie ze związkami zawodowymi. 
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To że narzędzia i technologie są dostępne, nie oznacza automatycznie, że są 
wykorzystywane przez ludzi, czy że są wykorzystywane w ten sam sposób. Jeżeli 
ktoś ma problemy z ustaleniem priorytetów w swojej pracy lub ma trudności z 
dotrzymywaniem terminów, to technologia tutaj nie pomoże w rozwiązaniu tego, co 
jest indywidualnym problemem danego człowieka. Tak więc, zauważając możliwy do 
wykorzystania potencjał w komunikacji drogą elektroniczną, musimy pamiętać, że 
narzędzia i technologie są efektywne w zależności od tego, w jaki sposób je 
wykorzystamy – a dobre projekty zależą w znacznie większym stopniu od pracy 
ludzi, pracy zespołowej, niż od samej technologii.  
 
Jednakże, gdy teraz prześledzimy różne etapy cyklu projektu, to będziemy mogli 
zauważyć, w jaki sposób komunikacja elektroniczna może pomóc.  
 
Przygotowywanie projektu 
Międzynarodowy projekt zaczyna się zwykle od pomysłu, za którym idą cele, a w 
który angażuje się grupa organizacji czy jednostek z różnych krajów. Na tym etapie 
rozwoju projektu, jest mało prawdopodobnym, że będą jakieś fundusze, które 
umożliwiłyby spotkanie potencjalnych partnerów, podczas którego mogliby 
przedyskutować swoje pomysły i je rozwinąć. Tutaj e-mail będzie idealnym 
sposobem dyskusji i wymiany pomysłów, tanim kosztem.  
 
Obecnie, standardowe oprogramowanie e-mail pozwala na założenie książki 
adresowej w komputerze tak, że można stworzyć swoje własne listy adresatów. 
Wykorzystując tę możliwość, można utworzyć oddzielną listę adresową 
potencjalnych partnerów projektu i taką drogą prowadzić dyskusje. Pozwala to na 
szybki i łatwy obieg informacji i dokumentów w ramach grupy, niezależnie od tego 
jak jest duża.  
 
Podczas poszukiwania funduszy potrzebnych do sfinansowania projektu, ważny jest 
dostęp do Internetu i stron www, daje to ogromne możliwości. Jak już dowiedziałeś 
się z tego podręcznika, Komisja Europejska publikuje wiele informacji w Internecie,  
udostępniając je za darmo, z prostej przyczyny obniżenia kosztów i zwiększenia 
wydajności. Wśród tych informacji znajdują się też te dotyczące programów i linii 
budżetowych, które mogą dostarczyć funduszy do finansowania projektów i działań 
międzynarodowych. Wszystko, czego potrzebujesz, to połączenie z Internetem z 
dostarczycielem usług (Service provider), aby czytać i składować informacje w 
swoim komputerze do późniejszego wykorzystania. 
 
ETUCO stworzyło Usługi Informacyjne o UE (EU Information Service) w Internecie, 
dla trenerów związkowych. Dostarczają one aktualnych informacji o programach i 
liniach budżetowych UE, porad dotyczących przygotowania i zarządzania projektami 
oraz dostępne jest też forum dyskusyjne na temat projektów95. 
 
Zarządzanie projektem  
Wykorzystanie poczty elektronicznej jest pomocne zarówno przy opracowywaniu 
propozycji projektów, jak i już podczas realizacji projektu, gdy fundusze są 
zapewnione.  
 

                                       
95  Dostępne na stronie: http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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Pomimo że nie zastąpi to spotkań twarzą w twarz, ale może dostarczyć szybkiego i 
wydajnego systemu komunikacji użytecznego w zarządzaniu projektem, co może 
pomóc w sprawnym działaniu projektu z ograniczonym budżetem na podróże.  
 
Wszystkie projekty wytwarzają kluczowe dokumenty (raporty ze spotkań, budżety, 
wstępne raporty), które są głównie przeznaczone do wewnętrznego wykorzystania 
pomiędzy partnerami. Mogą one być rozsyłane poprzez pocztę elektroniczną, gdy 
tylko uzgodniono formę dokumentów (np. określono edytor tekstów, czy arkuszy 
kalkulacyjnych). 
 
Jednym z wymogów sponsora jest raportowanie działań podejmowanych w  ramach 
projektu. Wymaga to uzyskiwania informacji od wszystkich partnerów, często w 
krótkim czasie. I w tym procesie e-mail może  okazać się bardzo przydatny. 
 
Prócz tego pomocnym byłoby stworzenie ograniczonego dostępu (jak 
zabezpieczenie hasłem) na serwerze internetowym. I wówczas można by było tam 
umieszczać najświeższe informacje i dokumenty projektu, umożliwiając partnerom 
ich przeczytanie czy kopiowanie w dowolnym czasie – jest to bardzo użyteczne w 
momencie, gdy jakiś dokument się zagubi lub też nie można znaleźć najnowszej 
wersji. W niektórych projektach połączono to z zamkniętym forum dyskusyjnym 
„on-line” – dostępnym dla partnerów projektu, co może dostarczyć bardziej 
ukierunkowanej przestrzeni do dyskusji niż standardowy pakiet e-mail.  
 
Sponsorzy, tacy jak Komisja Europejska, często określają format i strukturę 
raportów częściowych i końcowego. Mogą one być bardzo szczegółowe i na pierwszy 
rzut oka skomplikowane. Wiele programów i linii budżetowych Komisji Europejskiej 
publikuje obecnie informacje o strukturze i formacie raportów swoich projektów, 
łącznie z wytycznymi dotyczącymi ich wypełniania, na stronach www. Im szybciej 
się z nimi zapoznasz, tym więcej czasu będziesz miał na zrozumienie i 
przygotowanie procesu raportowania. I znów, dostęp do Internetu przyspieszy 
sprawę i zapewni ci dostęp do najbardziej aktualnych wersji dokumentów 
produkowanych przez Komisję Europejską.  
 
Wdrażanie projektu 
Wynikiem dobrych projektów międzynarodowych jest przygotowanie nowych usług 
czy nowych produktów, takich jak podręczniki, materiały szkoleniowe oraz raporty.  
 
Ich rozprzestrzenianie (i nawet marketing, jeżeli jest konieczny) jest kluczem do 
stworzenia warunków, w których produkty badź usługi twojego projektu zostaną 
zauważone, podjęte i wykorzystywane przez innych. Poczta elektroniczna może 
odegrać dużą rolę w strategii rozprzestrzeniania wyników projektu. Można na 
przykład utworzyć ukierunkowaną listę adresatów. Jednakże opublikowanie wyników 
projektu na stronach www, pozwoli ci na szersze rozprzestrzenienie informacji o 
twoim projekcie, jego działaniach i wynikach.  
 
Ktokolwiek będzie tworzył tę stronę internetową, może zaprezentować dokumenty 
projektu w różnych formach – jako pliki tekstowe, czy wykorzystując arkusze 
kalkulacyjne, czy w plikach skondensowanych (zipp), czy w formie plików 
dokumentowych „portable” (PDF), itp. Jeżeli twój produkt to duży raport, 
podręcznik szkoleniowy, czy inny materiał, który jest zbyt duż,y aby go opublikować 
na normalnej stronie internetowej, to nadal mogą one być dostępne w Internecie i 
możliwe do ściągnięcia do komputera i wydrukowania.  
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Jeżeli sprzedajesz swój produkt, to nadal Internet może ci pomóc w marketingu i 
dotrzeć do większej ilości ludzi. Możesz również dać im możliwość składania 
zamówień „on-line”.  
 
Publikując swoje informacje na stronie swojej organizacji, możesz również rozważyć 
możliwość publikowania ich na ETUCO Trade Union Education in Europe site96. W 
części źródłowej strony znajdziesz materiały szkoleniowe i informacje o 
wykorzystaniu technologii informacyjnej przez związki zawodowe.  
 
 
Oprogramowanie do zarządzania projektem  
 
Dotychczas w Załączniku był położony nacisk na użycie narzędzi ICT dla 
komunikacji w projektach. Jednakże są też różne typy oprogramowania do 
zarządzania projektem, które może - jeśli jest użyte właściwie - znacznie wspomóc 
cały proces zarządzania projektem i dostarczać prawdziwej pomocy w twojej pracy. 
Zarazem, jeśli to oprogramowanie zostanie źle użyte, może być przyczyną 
frustracji, zmarnowania czasu i ostatecznie wywołać odwrotne do zamierzonych 
skutki. 
 
Obecnie dostępny jest nadmiar wyspecjalizowanych modułów programowych 
„Zarządzanie projektem”, z ogromną rozpiętością złożoności i ceny. Pierwszą 
decyzją, którą musisz podjąć jest, czy w ogóle potrzebujesz takiego 
oprogramowania. Jeśli twój projekt jest mały i rozsądnie prosty, jest mało 
prawdopodobne, że użycie wyspecjalizowanego oprogramowania przyniesie ci 
korzyść. Podstawowy pakiet arkusza kalkulacyjnego może być wszystkim, czego 
możesz potrzebować. Pomoże ci on nie tylko obsługiwać budżet, ale też planować i 
łączyć zadania. 
 
Jeśli twój projekt jest trochę bardziej złożony - międzynarodowe projekty często 
takie są - możesz uznać, że pomoże ci podstawowy pakiet Zarządzania Projektem. 
Dla naprawdę złożonych projektów dużej skali powinieneś rozważyć zainwestowanie 
w zaawansowany produkt. Szczególnie, jeśli wybierzesz ostatnie rozwiązanie, 
upewnij się, że zainwestujesz także czas w naukę, jak skutecznie użyć pakietu. 
 
Musisz też zrozumieć, co program może, a czego nie może zrobić. Przede wszystkim 
on nie wymyśli pomysłu na projekt za ciebie! Nie może także automatycznie 
wygenerować wszystkich działań i zadań, które musisz przedsięwziąć. Typowe 
oprogramowanie Zarządzania Projektem może natomiast dostarczyć logicznej 
struktury, w której możesz zarówno rozwinąć i wdrożyć twój plan projektu. Jego 
punktem początkowym jest Podział Struktury (patrz rozdział 5). Gdy 
zidentyfikowałeś najwyższe poziomy działalności w twoim Podziale Struktury (WBS), 
możesz użyć oprogramowania do wprowadzenia tej informacji do komputera. 
Możesz wtedy rozbić poszczególne działania bardziej szczegółowo, wprowadzić 
terminy początku, końca i czasy trwania, przydzielić środki (finansowe i personel) do 
każdego zadania, zidentyfikować „kamienie milowe”, ustalić zależności i utworzyć 
diagramy Gantt`a i PERT. 
 

                                       
96  URL: http://www.etuc.org/etuco/ 

http://www.etuc.org/etuco/
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W dodatku, podczas wdrażania projektu twoje oprogramowanie może śledzić 
postęp, wygenerować „zaplanowane w stosunku do faktycznych” porównania, 
podświetlać trudności w planowaniu albo dostępnych środkach i ogólnie dać ci 
szczegółową informację pomocną w zarządzaniu pracą. Pewne pakiety potrafią też 
zintegrować się z twoim programem pocztowym albo organizerem lub eksportować 
dane do arkusza kalkulacyjnego albo procesora Word. Może to też stanowić ważny 
aspekt twojej strategii komunikacji, dając jasne i zrozumiałe raporty, które mogą 
wesprzeć twój zespół we wspólnej pracy. 
 
Jest także inna kategoria dostępnego oprogramowania, które – inaczej niż 
oprogramowanie zarządzające - może też być bardzo przydatne dla projektów. 
Oprogramowanie Mind Mapping pozwala ci utworzyć wizualną reprezentację 
pomysłów i utworzyć łącza między nimi. Może zostać użyte w początkowym procesie 
generowania idei projektu, jego celów, definiowania ról członków zespołu i podziału 
odpowiedzialności. Całościowy projekt może też zostać zaprezentowany na 
wizualnej mapie, która może wspomóc proces zrozumienia, jak wszystkie części 
pasują do siebie w ramach koherentnej całkowitej struktury. 
 
Pewną liczbę tych modułów programowych, które mogą cię zainteresować, 
podajemy w Bibliografii i Dodatku Źródła. 
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Załącznik 5 
 

Struktura Komisji Europejskiej  
 
 
Komisja Europejska jest podzielona na 37 Dyrektoriatów Generalnych, zwanych w 
skrócie DG, oraz dodatkowe, wyspecjalizowane służby, każde z określonym 
zakresem odpowiedzialności. W tym załączniku przedstawimy ich listę, wraz z 
adresami ich stron internetowych, oraz listę niezależnych agencji i fundacji, 
utworzonych przez Komisję czy przez Radę. 
 

Dyrektoriaty Generalne i biura 
 
Więcej informacji można znaleźć na internetowych Unii Europejskiej  
(http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm). 
 

Biura Generalne 
 

• Główny Sekretariat  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_en.htm) 
• Prasa i Komunikacja 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.htm) 
• Biuro Publikacji 
(http://publications.eu.int/general/en/index_en.htm) 
• Eurostat  
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=por
tal&_schema=PORTAL 
Urząd ds. Zwalczania Korupcji 
http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index_en.html 
 

Polityki 
 

• Rolnictwo  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm) 
• Konkurencja 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_en.htm) 
• Sprawy gospodarcze i finansowe 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm) 
• Edukacja i Kultura 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm) 
• Zatrudnienie i sprawy społeczne  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm) 
• Energia i Transport 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html) 
• Przedsiębiorstwa  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm) 
• Środowisko 

http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.htm
http://publications.eu.int/general/en/index_en.htm
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=por
http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm
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(http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm) 
• Rybołówstwo  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm) 
• Zdrowie i ochrona konsumentów 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm) 
• Społeczeństwo Informacyjne 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm) 
• Rynek wewnętrzny 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.htm) 
• Wspólne centrum badawcze 
(http://www.jrc.org/) 
• Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne 
(http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm) 
• Polityka regionalna 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm) 
• Badania naukowe 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html) 
• Podatki i Unia Celna 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_en.htm) 
 

Sprawy zagraniczne 
 

• EuropeAid Cooperation Service (służby w dziedzinie współpracy – 
pomocy w Europie) 

(http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm) 
• Rozwój 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.htm) 
• Rozszerzenie (integracja) 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_en.htm) 
• Sprawy zagraniczne 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_en.htm) 
• Biuro pomocy humanitarnej - ECHO 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm) 
• Handel 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/trade/index_en.htm) 
 

Służby wewnętrzne 
 
• Budżet 
(http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_en.htm) 
• Grupa Doradców Politycznych  
http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_en.htm 
Informatyka 
http://europa.eu.int/comm/dgs/informatics/index_en.htm 
Infrastruktura i logistyka 
http://europa.eu.int/comm/oib/index_en.htm 
• Kontrola finansowa 
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/index_en.htm 
• Tłumaczenia 
http://europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.htm
http://www.jrc.org/
http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/trade/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/informatics/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/oib/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm
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• Usługi prawne  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_en.htm) 
• Personel i administracja  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_en.ht
m) 
• Usługi tłumaczeń  
(http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_en.htm) 

 
Agencje i inne instytucje 
 
Oprócz Dyrektoriatów Generalnych i służb centralnych Komisji, istnieje również 
pewna liczba agencji, fundacji i centrów, które zostały utworzone przez Komisję 
Europejską bądź Radę Europejską, ale które pracują jako całkowicie niezależne 
ciała.  
 
• European Agency for the Evaluation of Medicinal 

Products (E.M.E.A.) 
(Europejska Agencja Oceny Produktów Medycznych) 
7 Westferry Circus 
Canary Wharf 
UK-E14 4 HB London 
Tel: +44-207 418 84 00  
Fax: +44-207 418 84 16 
E-mail: mail@emea.eu.int 
Www: http://www.emea.eu.int 

 
• European Environment Agency (EEA) 

Europejska Agencja Środowiska  
Kongens Nytorv, 6 
DK-1050 København K 
Tel: +45 33 36 71 00  
Fax: +45 33 36 71 99 
General Information E-mail: info@eea.eu.int 
Tecnical information E-mail: webmaster@eea.eu.int  
WWW: http://www.eea.eu.int/ 

 
• European Training Foundation  

Europejska Fundacja ds. Szkoleń 
Villa Gualino 
Viale Settimio Severo 63-67 
I-10133 Torino 
Tel: +39-11 630 22 22  
Fax: +39-11 630 22 00 
E-mail: info@etf.eu.int  
WWW: http://www.etf.eu.int/ 

 
• European Centre for the Development of Vocational 

Training (CEDEFOP)  

http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_en.ht
http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_en.htm
http://www.emea.eu.int
http://www.eea.eu.int/
http://www.etf.eu.int/


 218

Europejskie Centrum na rzecz Rozwoju Szkoleń 
Zawodowych 
P.O. Box 27 
GR-55102 Thessaloniki (Finikas) 
Tel: +30.23 10 49 01 11  
Fax: +30.23 10 49 01 49 
E-mail: info@cedefop.eu.int  
WWW: http://www.cedefop.gr/ 
 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction (EMCDDA)  
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i 
Uzależnień Narkotykowych 
Palacete Mascarenhas 
Rua da Cruz de Santa Apolónia No 23/25 
P-1149-045 Lisboa 
Tel: +351.21.811.30.00  
Fax: +351.21 813.17.11  
E-mail: info@emcdda.eu.int 
WWW: http://www.emcdda.org/ 

 
• European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions  
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia 
i Pracy 
Wyattville Road 
Loughlinstown 
IRL- Dublin 
Tel: +353.1 204.31.00  
Fax: +353.1 282 64 56; 353.1.282.42.09 
E-mail: postmaster@eurofound.eu.int  
WWW: http://www.eurofound.eu.int/ 

 
• Office for Harmonization in the Internal Market  

Biuro Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 
Avenida de Europa, 4 
E-03080 Alicante,  
Centrala telefoniczna : +34. 965.139.100 
Tel. (podstawowe informacje): +34.965 138 800 
Fax (podstawowe informacje): +34.965 139 173 
Fax (firmowy): +34.965 131 344 
E-mail : information@oami.eu.int 
http://www.oami.eu.int/ 

 
• Community Plant Variety Rights Office 

Biuro Wspólnoty ds. Różnorodności Roślin 
CPVO – OCVV 
BP 62141 - 3, Boulevard Maréchal Foch 

http://www.cedefop.gr/
http://www.emcdda.org/
http://www.eurofound.eu.int/
http://www.oami.eu.int/
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F - 49021 ANGERS Cedex 02   
Tel : +33 (0) 2-41.25.64.00  
Fax : +33 (0) 2-41.25.64.10  
E-mail : cpvo@cpvo.eu.int 
http://www.cpvo.eu.int 

 
• European Agency for Safety and Health at Work  

Europejska Agencja ds. BHP 
Gran Via 33 
E - 48009 Bilbao 
Tel: +34.94 479 43 60 
Fax: +34. 94 479 43 83 
E-mail : information@osha.eu.int 
http://osha.eu.int/ 

 
 
• Translation Centre for Bodies in the European Union  

Centrum Tłumaczń dla ciał Unii Europejskiej 
Bâtiment Nouvel Hémicycle, niveau -4 
1, rue du Fort Thüngen 
L-1499 Luxembourg Kirchberg 
Tel: +352.42 17 11-1  
Fax: +352.42 17 11-220  
E-mail: cdt@cdt.eu.int  
http://www.cdt.eu.int 
 

• European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 
Europejskie Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii 
Rahlgasse 3 
A-1060 Vienna 
Austria 
Tel: +43.1 580 30-0 
Fax: +43.1 580 30-99 
E-mail: information@eumc.eu.int  
http://www.eumc.at/  
 

• European Agency for Reconstruction 
Europejska Agencja Odbudowy 
 

Adres pocztowy: 
P.O. Box 10177 
GR-54110 Thessaloniki 
Tel.:+30.2310 505 100 
Fax:+30.2310 505 172 
address: 
Egnatia 4 
GR-54626 Thessaloniki 
e-mail: info@ear.eu.int 
http://www.ear.eu.int 

http://www.cpvo.eu.int
http://osha.eu.int/
http://www.cdt.eu.int
http://www.eumc.at/
http://www.ear.eu.int
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• European Food Safety Authority 

Europejski Urząd ds. Żywności 
Palazzo Ducale 
Parco Ducale, 3 
I-43100 Parma  
Tel: +32 (0)2 337 21 11  
Fax: +32 (0)2 726 68 13  
e-mail: info@efsa.eu.int  

http://www.efsa.eu.int/ 
 

• European Maritime Safety Agency 
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żeglugi 

 
Rue de Genève, 12 
B-1049 Brussels 
Belgium 
Tel: +32 (0)2 29 85812 
Fax: +32 (0)2 29 98059 
e-mail: tren-emsa-info@cec.eu.int 
http://www.emsa.eu.int/ 
 
• European Aviation Safety Agency 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 
Addres pocztowy: 
European Aviation Safety Agency 
Postfach 10 12 53 
D-50452 Köln 
Germany 
 
Addres dla gości:  
European Aviation Safety Agency  
Ottoplatz, 1 
D-50679 Köln 
Germany 
Centrala telefoniczna: +49.221.89990 0000 
Temporary General fax: + 49.221.89990 9501/ 9502 
e-mail: info@easa.eu.int 
http://www.easa.eu.int/ 
 
• European Network and Information Security Agency 
(ENISA) 

Europejska Sieć i Agencja Ochrony Informacji 
 
Komisja Europejska 
Dyrektoriat Generalny Społeczeństwa Informatycznego 
Directorate A 
BU33 02/45 
B-1049 Brussels 

http://www.efsa.eu.int/
http://www.emsa.eu.int/
http://www.easa.eu.int/
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Tel:  +32 (0)2 2968111 
 +32 (0)2 2963344 
Fax:  +32 (0)2 2969229 
e-mail: ENISA-info@cec.eu.int 
http://www.enisa.eu.int 

http://www.enisa.eu.int
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Załącznik 6 
 

Obecni Komisarze Europejscy i zakres ich 
odpowiedzialności 

 
 
Komisarze są nominowani przez kraje członkowskie. Najbardziej aktualne 
informacje na ten temat znajdziesz na stronie:  
 
http://europa.eu.int/comm/commissioners/newcomm_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm 
 
Przewodniczący José Manuel Durão 

Barroso 
Portugalia 

   
Vice-Presidents   
Administracja Siim Kallas Estonia 
Swoboda, Bezpieczeństwo i 
Sprawiedliwość  

Franco Frattini Włochy 

Przemysł Günter Verheugen Niemcy 
Relacje Instytucjonalne, Strategia 
Komunikacyjna  

Margot Wallström Szwecja 

Transport Jacques Barrot Francja 
   
Pozostali Komisarze   
Rolnictwo Mariann Fischer Boel Dania 
Konkurencja Neelie Kroes Holandia 
Budżet Dalia Grybauskaité Litwa 
Rozwój i Pomoc Humanitarna Louis Michel Belgia 
Sprawy Gospodarcze i Monetarne Joaquin Almunia Hiszpania 
Edukacja, Szkolenia i Kultura Ján Figel’ Słowacja 
Zatrudnienie i Sprawy Socjalne Vladimir Spidla Czechy 
Energia Andris Piebalgs Łotwa  
Rozszerzenie Olli Rehn Finlandia 
Środowisko Stavros Dimas Grecja 
Relacje Zagraniczne i Sąsiedzkie Benita Ferrero-Waldner Austria 
Sprawy Rybołówstwa i Żeglugi  Joe Borg Malta 
Zdrowie i Ochrona Konsumentów Markos Kyprianou Cypr 
Społeczeństwo Informatyczne Viviane Reding Luksemburg 
Rynek Wewnętrzny Charlie McCreevy Irlandia 
Polityka regionalne Danuta Hübner Polska 
Nauka i Badania Janez Potočnik Słowenia 
Unia Podatkowa i Celna László Kovács Węgry 
Handel Peter Mandelson Wielka Brytania 
 

http://europa.eu.int/comm/commissioners/newcomm_en.htm
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm
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Załącznik 7 

 

Źródła informacji o Komisji Europejskiej i 
innych instytucjach europejskich 

 
 
W załączniku tym znajdziesz informacje o Komisji Europejskiej, wraz ze stronami 
www kluczowych instytucji europejskich. 
 
 

Biura Komisji Europejskiej  
 
W załączniku 5 zawarte są informacje o połączeniach do różnych DG i innych służb 
centralnych Komisji. Oprócz tych centralnych biur w Brukseli i Luksemburgu, 
Komisja Europejska posiada przedstawicielstwo w każdym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej. Delegatury te:  
 
• reprezentują Komisję w każdym państwie członkowskim 
• promują politykę Unii 
• rozwijają stosunki pomiędzy Komisją a jej partnerami politycznymi i innymi, jak 

media 
• Zaspokajają publiczne potrzeby w dziedzinie informacji o Komisji i Unii. 
 
Te biura Komisji są użytecznym punktem kontaktowym, gdzie można uzyskać 
informacje wstępne, jednakże po bardziej szczegółowe informacje powinniśmy  
zwracać się do specjalistycznych komórek w państwach członkowskich, zajmujących 
się poszczególnymi programami czy aspektami działań Unii. Poniżej prezentujemy 
listę biur Komisji w poszczególnych państwach członkowskich, łącznie z ich 
dyrektorami:  
 
Austria  
  
Europäische Kommission 
Vertretung in Österreich 
Kärntner Ring 5-7 
AT-1010 Wien 
Tel.: +43.1.516 18-0 
Fax: +43.1.513 42 25 
E-mail: burvie@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/austria/ 
Karl Georg DOUTLIK 
 
 

http://europa.eu.int/austria/
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Belgia 
 
Commission Européenne 
Représentation en Belgique 
Europese Commissie 
Vertegenwoordiging in België 
Rue Archimède 73 / Archimedesstraat 73 
B-1000 Bruxelles / Brussel 
Tel.: +32.2.295 38 44 
Fax: +32.2.295 01 66 
E-mail: represent-bel@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/comm/represent/be/ 
Guy VANDEBON  
 
Cypr 
Iris Tower, 8th Floor  
2 Agapinor Street 
1076 Nicosia 
P.O.Box 23480 
1683 Nicosia 
Tel: +357.22817770 
Fax: +357.22768926 
E-mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int 
http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html 
Adriaan VAN DER MEER 
 

 
Czechy 
Pod Hradbami 17 
160 00 Praha 6 
 
Postal address: 
P.O.Box 192  
160 41 Praha 6 
Tel.: +420.224 312 835 
Fax: +420.224 312 850, 224 320 810 
E-mail: PRESS-REP-CZECH@cec.eu.int 
Christian BOURGIN, Acting Head of Representation 
More contacts http://www.evropska-unie.cz/cz/ 

 
 

Dania 
 
Europa-Kommissionen 
Repræsentation i Danmark 
Østergade 61 (Højbrohus) 
Postbox 144  
DK-1004 København K 
Tel.: +45.33 14 41 40 
Fax: +45.33 11 12 03 

http://europa.eu.int/comm/represent/be/
http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html
http://www.evropska-unie.cz/cz/
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E-mail: eu@europa-kommissionen.dk 
http://www.europa-kommissionen.dk 
Thomas A. CHRISTENSEN, Fungerende repræsentationschef  
 
Estonia 
Kohtu 10 
10130 Tallinn  
Tel: +372.626 4400 
Fax: +372.626 4439 
E-mail: pille.vaher@cec.eu.int 
http://www.euroopaliit.ee 
Pille VAHER 
 
Finlandia 
 
Euroopan komissio/Europeiska kommissionen 
Suomen edustusto/Representationen i Finland 
Pohjoisesplanadi 31/Norra esplanaden 31 
PO Box 1250 
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors 
Tel.: +358.9.622 65 44 
Fax : +358.9.65 67 28 
E-mail: burhel@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/finland 
Marjatta HAUTALA, acting Head of Representation 
 
Francja 
 
Paris 
Commission Européenne 
Représentation en France 
288, boulevard Saint-Germain 
F-75007 Paris 
Tel.: +33.1.40 63 38 00 
Fax: +33.1.45 56 94 17/18/19 
E-mail: burpar@cec.eu.int  
http://europa.eu.int/france  
Jean-Louis GIRAUDY 
  
Marseille 
Commission Européenne 
Représentation à Marseille 
2, rue Henri-Barbusse (CMCI) 
F-13241 Marseille Cedex 01 
Tel.: +33.4.91 91 46 00 
Fax: +33.4.91 90 98 07 
E-mail: antmar@cec.eu.int  
http://europa.eu.int/france/marseille 
Jacques HUCHET 
 

http://www.europa-kommissionen.dk
http://www.euroopaliit.ee
http://europa.eu.int/finland
http://europa.eu.int/france
http://europa.eu.int/france/marseille
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 Niemcy 
 
Berlin 
 
Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Unter den Linden 78 
D-10117 Berlin 
Tel.: +49.30.2280-2000 
Fax: +49.30.2280-2222 
E-mail: eu-de-kommission@cec.eu.int 
http://www.eu-kommission.de 
Dr. Gerhard SABATHIL 
 
Bonn  
 
Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Vertretung in Bonn 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4  
D-53111 Bonn 
Tel.: +49.228.53009-0 
Fax: +49.228.53009-50 
E-mail: eu-de-bonn@cec.eu.int 
Barbara GESSLER 
 
Monachium 
  
Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Vertretung in München   
Erhardtstraße 27 
D-80331 München 
Tel.: +49.89.242448-0 
Fax: +49.89.242448-15 
E-mail: eu-de-muenchen@cec.eu.int 
Jochen KUBOSCH 
 
Grecja 
 
European Commission Office in Greece 
Vasilissis Sofias 2 
GR- 106 74 Athens 
Tel.: +30.1.7272100 
Fax: +30.1.7244620 
E-mail: burath@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/hellas/ 
Mario CAMHIS 
 

 
Hungary 

http://www.eu-kommission.de
http://europa.eu.int/hellas/
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Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 
1016 Budapest, Bérc u. 23. 
Tel. +36.1.209 9700, 2099710 
Fax: +36.1.466 4221 
E-mail: press-rep-hungary@cec.eu.int 
http://www.eudelegation.hu/ 
Thomas GLASER 
 
Irlandia 
 
European Commission Representation in Ireland 
European Union House  
18 Dawson Street 
Dublin 2 
Tel.: +353.1.634 1111 
Fax: +353.1.634 1112 
E-mail: eu-ie-info-request@cec.eu.int 
http://www.euireland.ie/ 
Peter DOYLE 
 
Włochy 
 
Rzym 
  
Commissione Europea 
Rappresentanza in Italia 
via IV Novembre, 149 II° piano 
I-00187 Roma 
Tel.: +39.6.69 99 91 
Fax: +39.6.679 16 58, 679 36 52 
E-mail: eu-it-info@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/italia/ 
Pier Virgilio DASTOLI 
 
Mediolan 
  
Commissione Europea 
Rappresentanza a Milano 
Corso Magenta, 59 
I-20123 Milano 
Tel.: +39.02.467 51 41 
Fax: +39.02.481 85 43 
http://www.uemilano.it/ 
Roberto SANTANIELLO 
 
Łotwa 
 
Jacob's Barracks  
Tornu street 4-1c 
LV-1050 Riga 

http://www.eudelegation.hu/
http://www.euireland.ie/
http://europa.eu.int/italia/
http://www.uemilano.it/


 228

Tel.: +371.2.7325270 
Fax: +371.2.7325279 
E-mail: delegation-latvia-news@cec.eu.int 
Or 
for the Representation: stepina.inese@cec.eu.int 
for the Phare section: dace.kozule@cec.eu.int 
http://www.eiropainfo.lv 
Andrew RASBASH 
 
Litwa 
 
Naugarduko 10 
Vilnius 01141 
Tel.: +370.5 231 31 91 
Fax: +370.5 231 31 92 
E-mail: delegation-lithuania@cec.eu.int  
http://www.eudel.lt/ 
Michael GRAHAM 
 
Luksemburg 
 
Commission Européenne 
Représentation au Luxembourg 
Bâtiment Jean Monnet 
Rue Alcide De Gasperi  
L-2920 Luxembourg 
Tel.: +352.43 01-34925 
Fax: +352.43 01-34433 
E-mail : Burlux@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/luxembourg/ 
Jul CHRISTOPHORY 
 
Malta 
 
Villa "The Vines"  
51, Ta'Xbiex Sea Front 
Ta'Xbiex, MSD 11 
Malta 
Tel: +356.21.345111 / 21.344891/3/5 
Fax: +356.21.344897 
E-mail: delegation-malta@cec.eu.int 
http://www.delmlt.cec.eu.int/ 
H.E. Ronald GALLIMORE 
 
Holandia 
 
Europese Commissie 
Bureau in Nederland 
Korte Vijverberg 5 
NL -2513 AB Den Haag 
Postal address 

http://www.eiropainfo.lv
http://www.eudel.lt/
http://europa.eu.int/luxembourg/
http://www.delmlt.cec.eu.int/
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Postbus 30465 
NL- 2500 GL Den Haag 
Tel.: +31.70.313 53 00 
Fax: +31.70.364 66 19 
E-mail: burhay@cec.eu.int  
http://www.eu.nl or http://www.europa.nl 
Nico WEGTER 
  
Polska 
 
Warsaw Financial Center 
ul. Emilii Plater 53 
00-113 Warsaw 
Tel.: +48.22.520 82 00 
Fax: +48.22.520 82 82 
http://www.europa.delpol.pl/  
E-mail: delegation-poland@cec.eu.int 
Bruno DETHOMAS 
 
Portugalia 
 
Commissão Europeia 
Gabinete em Portugal 
Centro Europeu Jean Monnet 
Largo Jean Monnet 1-10º 
P- 1069 - 068 Lisboa 
Tel.: +351.213 509 800 
Fax: +351.213 509 801 
E-Mail: burlis@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/portugal/index_pt.htm 
Ricardo CHARTERS 
 
Słowacja 
 
Palisády 29,  
811 06 Bratislava 
Tel: +421.2.5443 17 18 
Fax: +421.2.5443 29 80 
E-mail: mailto@delsvk.cec.eu.int 
http://www.europa.sk/ 
Eric VAN DER LINDEN 
 
Słowenia 
 
Dalmatinova 4 
1000 Ljubljana 
Tel.: +386.1.438 22 70 
Fax: +386.1.438 23 60 
E-mail: info@evropska-unija.si 
http://www.evropska-unija.si 
 

http://www.eu.nl
http://www.europa.nl
http://www.europa.delpol.pl/
http://europa.eu.int/portugal/index_pt.htm
http://www.europa.sk/
http://www.evropska-unija.si
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Hiszpania 
 
Madrid  
 
Comisión Europea 
Representación en España 
Paseo de la Castellana, 46 
E-28046 Madrid 
Tel.: +34.91.423 80 00 
Fax: +34.91.576 03 87 
http://www.europa.eu.int/spain/ 
José Luis GONZÁLEZ VALLVÉ  
 
Barcelona  
 
Comisión Europea 
Representación en Barcelona 
Passeig de Gràcia, 90 
E - 08008 Barcelona 
Tel: +34.93.467.73.80 
Fax: +34.93.467.73.81 
http://europa.eu.int/spain/ 
Josep COLL I CARBO 
 
Szwecja 
 
Europeiska Kommissionen 
Representation i Sverige 
Nybrogatan 11, Box 7323 
S-103 90 Stockholm 
Tel.: +46.8.562 444 11 
Fax: +46.8.562 444 12 
E-mail: bursto@cec.eu.int 
http://www.eukomm.se 
Annette MATTHIAS-WERNER 
  
 
Wielka Brytania 
 
Londyn  
 
European Commission 
Representation in the United Kingdom 
Jean Monnet House 
8, Storey's Gate 
GB- London SW1 P3 AT 
Tel.: +44.207.973 19 92 
Fax: +44.207.973 19 00, 973 19 10 
E-mail: Ian.Barber@cec.eu.int  
http://www.cec.org.uk 

http://www.europa.eu.int/spain/
http://europa.eu.int/spain/
http://www.eukomm.se
http://www.cec.org.uk
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Acting Head of Representation: Ian BARBER 
 
Belfast  
 
European Commission 
Representation in Northern Ireland 
9/15 Bedford Street (Windsor House) 
Belfast BT2 7EG 
Tel.: +44.2890.24 07 08 
Fax: +44.2890.24 82 41 
E-mail: Eddie.McVeigh@cec.eu.int  
http://www.cec.org.uk/ni/index.htm 
Eddie MCVEIGH 
 
Cardiff  
 
European Commission 
Representation in Wales/Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru 
2 Caspian Point/2 Pentir Caspian 
Caspian Way/Ffordd Caspian 
Cardiff/Caerdydd 
CF10 4QQ 
Tel.: +44.2920.895020 
Fax: +44.2920.895035 
E-mail: Ian.Barber@cec.eu.int 
Ian BARBER 
 
Edynburg  
  
European Commission 
Representation in Scotland 
9 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel.: +44.131.225 20 58 
Fax: +44.131.226 41 05 
E-mail: Elizabeth.Holt@cec.eu.int 
http://www.cec.org.uk/scotland/index.htm 
Elizabeth HOLT 
 
 
Strony internetowe instytucji Unii Europejskiej  
 
• Parlament Europejski 

http://www.europarl.eu.int  
 

• Biura informacyjne 
http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm 

• Grupy polityczne 
http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm 

 

http://www.cec.org.uk/ni/index.htm
http://www.cec.org.uk/scotland/index.htm
http://www.europarl.eu.int
http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm
http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm
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• Rada Unii Europejskiej 
http://ue.eu.int  

 
• Strony prezydeckie 

http://ue.eu.int/en/presid.htm 
 

Przyszłe prezydencje mają składać się z grup trzech państw, co jest  zaplanowane 
w nowej Konstytucji Europejskiej. Każda grupa generalnie zawierać ma: duże i 
małe państwo członkowskie i co najmniej jedno nowe państwo członkowskie. 
Bułgaria i Romania, kraje, które wejdą do Unii w 2007, są też na liście i 
poprowadzą UE w 2018 i 2019.  
Prezydencje UE koordynują pracę Unii. 

 
Luksemburg  January-June 2005 
Wielka Brytania  July – December 2005 
Finlandia  January – June 2006 
Austria  July – December 2006 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Niemcy  January-June 2007 
Portugalia  July-December 2007 
Słowenia  January-June 2008 
--------------------------------- 
Francja  July-December 2008 
Czechy  January-June 2009 
Szwecja  July-December 2009 
--------------------------------- 
Hiszpania  January-June 2010 
Belgia  July-December 2010 
Węgry  January-June 2011 
--------------------------------- 
Poland  July-December 2011 
Dania  January-June 2012 
Cypr  July-December 2012 
--------------------------------- 
Irlandia  January-June 2013 
Litwa  July-December 2013 
Grecja  January-June 2014 
--------------------------------- 
Włochy  July-December 2014 
Łotwa January-June 2015 
Luksemburg  July-December 2015 
--------------------------------- 
Holandia  January-June 2016 
Słowacja  July-December 2016 
Malta  January-June 2017 
--------------------------------- 
Wielka Brytania  July-December 2017 
Estonia  January-June 2018 
Bułgaria  July-December 2018 
--------------------------------- 
Austria  January-June 2019 
Rumunia  July-December 2019 

http://ue.eu.int
http://ue.eu.int/en/presid.htm
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Finlandia  January-June 2020 
 
 

• Komisja Europejska  
http://europa.eu.int  

 
• Dyrektoriaty Generalne i Służby 

http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm 
• Europejski Fundusz Społeczny 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.htm 
• Biuro Statystyczne Wspólnot Europejskich  

http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1137397
&_dad=portal&_schema=PORTAL 

• Połączone Centra Badawcze 
http://www.jrc.cec.eu.int 

• Inne agencje i ciała (E.M.E.A., EEA, CEDEFOP, ...) 
http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm 

• Europejska Sieć Informacyjna i Obserwacyjna ds. Środowiska  
http://www.eionet.eu.int 
• RAPID – Służby ds. informacji prasowych Komisji Europejskiej 

http://europa.eu.int/rapid 
• Europejskie Centra Dokumentacji 
http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm 
• Przedstawicielstwa w państwach członkowskich i innych krajach  

http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/ 

• CELEX – dostęp do prawodawstwa UE 
http://www.europa.eu.int/celex  

• Europejska Baza Terminologi "Eurodicautom" 
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 

• Społeczeństwo Informacyjne  
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm 

• Służby Informacyjne Wspólnoty d/s Badań i Rozwoju (CORDIS) 
http://www.cordis.lu  

• SCADPLUS – informacje wyjaśniające do polityki UE 
http://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm 

• PreLex – monitorowanie podejmowania decyzji pomiędzy 
instytuacjami 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 

• EURES – Europejska Baza Danych Zatrudnienia 
http://europa.eu.int/eures/index.jsp 

• ARCHISplus – Baza danych o archiwach historycznych 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdoc
s/en/htm/home.htm 

 
• Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich  

http://www.curia.eu.int  
• Europejski Trybunał Obrachunkowy 

http://www.eca.eu.int  
 

http://europa.eu.int
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.htm
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1137397
http://www.jrc.cec.eu.int
http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm
http://www.eionet.eu.int
http://europa.eu.int/rapid
http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/
http://www.europa.eu.int/celex
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm
http://www.cordis.lu
http://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
http://europa.eu.int/eures/index.jsp
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdoc
http://www.curia.eu.int
http://www.eca.eu.int
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• Europejski Bank Centralny 
http://www.ecb.int  

 
• Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

http://www.esc.eu.int  
 
• Komitet Regionów Unii Europejskiej  

http://www.cor.eu.int  
 
• Europejski Bank Inwestycyjny  

http://www.eib.org  
 
• EUR-OP: Biuro Publikacji 

http://publications.eu.int/index_en.html 
 

• Official Journal (oficjany dziennik), Traktaty, Prawodawstwo - EUR-
Lex 
http://europa.eu.int/eur-lex  

• TED - Tenders Electronic Daily (przetargi – codzienna informacja w 
formie elektronicznej), dodatek do Official Journal 
http://ted.publications.eu.int/official 

 
• Europejski Ombudsman („mąż zaufania”) 

http://www.euro-ombudsman.eu.int  
 
• Biuro Policji Europejskiej - EUROPOL 

http://www.europol.eu.int  
 
• Kto jest kim w Unii Europejskiej? – przewodnik 

interdyscyplinarny 
http://europa.eu.int/idea/ideaen.html  

 
• Europejski Instytut Uniwersytecki, Florencja 

http://www.iue.it  
 

• Archiwa Historyczne Wspólnot Europejskich 
http://www.iue.it/ECArchives 

 
 

Inne użyteczne połączenia 
 
• Euro-Site  

http://euro.eu.int/comm/economy_finance/euro/our_currency_en.ht
m 

• Dialog z obywatelami i biznesem 
http://citizens.eu.int  

http://www.ecb.int
http://www.esc.eu.int
http://www.cor.eu.int
http://www.eib.org
http://publications.eu.int/index_en.html
http://europa.eu.int/eur-lex
http://ted.publications.eu.int/official
http://www.euro-ombudsman.eu.int
http://www.europol.eu.int
http://europa.eu.int/idea/ideaen.html
http://www.iue.it
http://www.iue.it/ECArchives
http://euro.eu.int/comm/economy_finance/euro/our_currency_en.ht
http://citizens.eu.int
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• Rządy on-line 

http://europa.eu.int/abc/governments/index_en.html 
 
• Rada Europy 

http://www.coe.int/DefaultEN.asp 
 
 

• Zgromadzenie Parlamentarne 
http://assembly.coe.int/ 

• Europejski Sąd Praw Człowieka  
http://www.echr.coe.int/  

• Rada Miast i Regionów Europejskich  
http://www.ccre.org  

• Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy  
http://www.coe.int/T/E/CLRAE 

 
• Organizacja na rzecz Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju 
http://www.oecd.org  

 
• Europejskie Parlamenty Młodych 

http://europa.eu.int/comm/education/youth.html  
 
 
 
 

http://europa.eu.int/abc/governments/index_en.html
http://www.coe.int/DefaultEN.asp
http://assembly.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.ccre.org
http://www.coe.int/T/E/CLRAE
http://www.oecd.org
http://europa.eu.int/comm/education/youth.html
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Załącznik 8 
 

Pomoc ETUCO w pracy  

nad projektami międzynarodowymi  
 
 
Od 1992 ETUCO rozwija serię usług i działań w obszarze narodowych projektów i 
zarządzania projektami dla związków zawodowych. Te usługi obejmują kombinację 
udogodnień dostępnych zarówno online jak i offline zaprojektowanych w celu 
wsparcia działaczy europejskich związków zawodowych, biorących udział w 
międzynarodowych projektach  
 
Formularz usług jest częścią Usług Informacyjnych UE, źródła wiedzy o europejskich 
projektach i funduszach. Formularz dostępny jest na stronie ETUCO pod adresem: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm. 
 
Usługi online zawierają: 

• Library (Bibliotekę), która daje podstawowe informacje o kluczowych 
programach UE i liniach budżetowych wiążących się z działaniami 
związkowymi i aktualizacje nt. ogłoszonych konkursów propozycji projektów 
i przetargów 

• Help Desk dostarczający rady i pomocy w ogólnym obszarze zarządzania 
projektu, jak również o określonych programach funduszowych i liniach 
budżetu. Porady są dostępne w formie FAQs albo w formie osobistego 
kontaktu z odpowiedzialnym przedstawicielem ETUCO  

• Biuletyn „Trainerst Digest”, który dostarcza informacji bieżącej 
możliwościach finansowania szkoleń i działań edukacyjnych UE. Biuletyn 
jest też dostępny przez prenumeratę w formie e-maila  

• Niniejszy podręcznik „Związki zawodowe i projekty międzynarodowe”, 
który można pobrać ze strony internetowej. Wersja zaktualizowana jest 
dostępna tylko w językach angielskim i francuskim, niemniej ETUCO jest w 
stanie wspomóc konfederacje w jego tłumaczeniu na ich narodowy język 
pokrywając 50% kosztów. 

 
Usługi offline zawierają: 
Międzynarodowe kursy szkoleniowe nt. zarządzania projektem. Zwykle 

organizowane są dwa razy do roku i skierowane są do działaczy związkowych, 
którzy już mają pewne doświadczenie pracy w projektach międzynarodowych 
(daty następnych kursów pod adresem: 
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/courses2004en.cfm#strategic) 

Szkolenia nt. linii budżetowych Dialogu Społecznego - zorganizowane w 
kooperacji z Agencją Rozwoju Społecznego EKZZ (dawniej Infopoint) 

Narodowe Dni Informacji, na które składa się jednodniowe działanie 
zorganizowane przez narodową konfederację z udziałem odpowiedzialnego 
przedstawiciela ETUCO, którego program, uczestnicy i inne szczegóły są ustalane 
przez konfederację narodową. Celem jest podniesienie świadomości nt. pracy w 
projekcie, wprowadzenie kluczowych problemów w tym obszarze i ustanowienie 
powiązań pomiędzy projektem a priorytetami organizacji. 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/courses2004en.cfm#strategic
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W sprawie szczegółowej informacji nt. którejś z powyższych usług prosimy 
kontaktować się z Silvaną Pennellą (spennell@etuc.org). 
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Glosariusz skrótów i akronimów 
 

 
Unia Europejska jest bogata w skróty i akronimy, które mogą często wprowadzać w 
błąd.  W tej części wyjaśniamy trochę terminów najczęściej spotykanych, w 
zarówno angielskiej, jak i francuskiej wersji.  Sama Komisja również dostarcza 
bardzo przydatnych online źródeł informacji, które pomagają demistyfikować 
terminologię i żargon UE: 

 
• http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_en.htm 
     leksykon eurożargonu 
• http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000.htm zawiera  250 

terminów związanych z integracją europejską, instytucjami I działalnością UE 
• http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/index_en.htm#term oferuje 

stronę z  linkami do źródeł Europejskiej informacji i kontaktów 
• http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller dostarcza narzędzi do 

znalezienia tłumaczenia odpowiednich terminów w różnych językach 
europejskich 

 

Odsyłacze (*) oznaczają poprzednie Programy czy Inicjatywy, które już nie funkcjonują 
 

A 
 
 
ACP 
• African, Caribbean and Pacific Countries parties to the Lomé Convention 
• Kraje afrykańskie Pacyfiku i Karaibów – strony w Konwencji z Lomé 
 
• ACTIVE EUROPEAN CITIZENSHIP (2004-2006)  
 AKTYWNE OBYWATELSTWO EUROPEAN (2004-2006)  
Program procesu, którego celem było wypromowanie aktywnego obywatelstwa 
europejskiego, przybliżania obywatelom UE i jej instytucji. Ten Program jest 
„spadkobiercą” Linii Budżetowych EU, które w przeszłości, finansowały działalność 
polegającą na promowaniu dialogu z cywilnymi organizacjami społeczeństwa, łącznie 
ze związkami zawodowymi. 
ADAPT (1994-1999) * 
• Adaptation of the workforce to industrial change (DG Employment and Social Affairs) 
• Dostosowanie  siły roboczej do zmian przemysłowych (DG ds. zatrudnienia i spraw 

społecznych) 
 
• ALA 
Asia and Latin America countries 
Kraje Azji i Ameryki Łacińskiej 
 
• ALßAN 
European Union Programme of High Level Scholarships for Latin America. The Programme 
Alßan aims at the reinforcement of the European Union – Latin America cooperation in the 
area of Higher Education and covers studies for postgraduates (in the context of Master and 
Doctorate degrees) as well as higher training for Latin America professionals/future 
decision-makers, in institutions or centres in the European Union.  

http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000.htm
http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/index_en.htm#term
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
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Program Unii Europejskiej dotyczący szkolnictwa wyższego, a przeznaczony dla Ameryki 
Łacińskiej. Program Alßan dąży do wzmocnienia współpracy między Unią Europejską a 
Ameryką Łacińską w obszarze wyższego wykształcenia i zapewnia studia podyplomowe dla 
doktorantów (w znaczeniu Master i stopni Doctorate), jak również szkolenia na wysokim 
poziomie dla profesjonalistów Ameryki Łacińskiej / przyszłych decydentów w instytucjach lub 
centralach Unii Europejskiej. 
 
• ALFA II 
(América Latina - Formación Académica) is a programme of cooperation between higher 
education institutions of the European Union and Latin America. 
(Akademia Szkoleniowa  Ameryki Łacińskiej) program współpracy pomiędzy 
instytucjami szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej i Ameryce Łacińskiej 
 
• @LIS 
ALliance for the Information Society 
Porozumienie na rzecz społeczeństwa informatycznego 
 
ARION (2000-2006) 
• Programme of study visits for education specialist (depends on the SOCRATES 

programme) (DG Education and Culture) 
• Program wizyt studyjnych dla specjalistów w dziedzinie edukacji (zależny od Programu 

SOCRATES) (DG d/s edukacji i kultury) 
 
• AGENDA 2000 
Action programme the main aims of which are to strengthen Community policies and 
provide the European Union with a new framework for funding the preparations for 
enlargement during the period 2000-2006.  
Program, którego główne cele mają wzmocnić polityki Wspólnoty i dostarczyć Unii 
Europejskiej nowych ram dla finansowania przygotowań do integracji w okresie 2000-2006.  
 
ASEAN  
• Association of South-East Asian Nations 
• Stowarzyszenie Narodów Południowo-Wschodniej Azji 
 

B 
 
• BARCELONA (EUROPEAN) COUNCIL 
In March 2002, the Council pointed out that education was one of the bases of the European 
social model and that Europe's education systems should become a "world quality reference" 
by 2010. 
Rada Europy w Barcelonie. W marcu 2002 roku Rada Europy mająca miejsce w 
Barcelonie  wskazała edukację jako na jedną z podstaw europejskiego społecznego modelu 
oraz że systemy edukacji Europy powinny stać się " odniesieniem  do jakości świata" do 
2010.  
 
BC-NET 
• Business Cooperation Network (continuous action) (DG Enterprise) 
• Sieć Współpracy Biznesu (działania kontynuowane) (DG ds. Przedsiębiorstw) 
 
BEUC 
• European Bureau of Consumers’ Unions 
• Europejskie Biuro Związków Konsumenckich 
 
BIC  
• Community measure for the creation and development of business and innovation 

centres and their network (DG Regional Policy) 
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• Działania Wspólnoty na rzecz tworzenia i rozwoju biznesu oraz centrów innowacyjności 
i ich sieci (DG ds. Polityki Regionalnej) 

 
C 

 
 
CAP  
• Common agricultural policy (DG Agriculture) 
• Wspólna polityka rolna (DG Rolnictwa) 
 
• CARDS 
(Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation). The 
programmes wider objective is to support the participation of the countries of the Western 
Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Montenegro and the former 
Yugoslav Republic of Macedonia) in the Stabilisation and Association Process (SAp) 
Cards - (Wsparcie Wspólnoty dla Rekonstrukcji, Rozwoju i Stabilizacji). Program szerszym 
stopniu ma na celu poprzeć udział krajów Zachodnich Bałkanów (Albania, Bośnia i 
Hercegowina, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra i Macedonia) w procesie stabilizacji i 
stowarzyszania się. (SAp)  
 
CEDEFOP 
• European Centre for the Development of Vocational Training 
• Europejskie Centrum na rzecz Rozwoju Szkoleń Zawodowych 
 
CEEP 
• European Centres of Public Enterprises 
• Europejskie Centra Przedsiębiorstw Publicznych 
 
CISSP 
• Mutual information system on social protection in the Community 
• Wzajemny system informacji o ochronie socjalnej we Wspólnocie 
 
CITIZENS FIRST (obywatele najpierw) 
• Citizens First" initiative (DG Internal Market) 
• Inicjatywa “Obywatel najpierw” (DG ds. Rynku Wewnętrznego) 
 
• CITIZENS AND GOVERNANCE IN A KNOWLEDGE-BASED SOCIETY 
One of the thematic priorities of the Community 6th Framework Research Programme 
(2002-2006), which aims to provide a scientific basis for the transition towards a European 
knowledge-based society. 
Obywatele a zarządzanie społeczeństwem wiedzy. Jeden z tematycznych priorytetów 
Wspólnoty 6th Programu Ramowego (2002-2006), który zamierza dostarczyć naukowej 
podstawy dla przejścia do europejskiego społeczeństwa wiedzy.  
 
COMENIUS II (2000-2006) 
• COMENIUS is the first of eight actions within the SOCRATES II community programme 

for general education. This action is about European Cooperation on School Education. 
(DG Education and Culture) 

• COMENIUS jest pierwszym z ośmiu działań w ramach programu SOCRATES II na rzecz 
edukacji ogólnej. Dotyczy on europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji szkolnej. 
(DG ds. Edukacji i Kultury) 

 
• COMMUNITY PROGRAMME ON GENDER EQUALITY (2001-2005) 
The purpose of this programme is to promote gender equality, in particular by providing 
assistance and support for the Community framework strategy. The Programme coordinates, 
supports and finances the implementation of horizontal transnational activities under the 
fields of intervention of the Community framework strategy on gender equality. 
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PROGRAM WSPÓLNOTY NA RZECZ RÓWNOŚCI PŁCI (2001-2005) Celem tego 
programu jest promocja równości płci, szczególnie przez dostarczanie pomocy i poparcia dla 
ramowej strategii Wspólnoty. Koordynaty Programu wspierają i finansują wdrażanie 
horyzontalnych krajowych działalności w obszarze interwencji  Wspólnoty w strategię 
równości płci.  
 
• CONNECT 
Community Initiative, launched in 1999, whose aim is to support European innovative 
projects which reinforce synergies and links in the areas of education, training and culture, 
associated with new technologies. (DG Education and Culture) 
• Inicjatywa Wspólnoty zapoczątkowana w 1999 roku, której celem jest wspieranie 

europejskich innowacyjnych projektów, które wzmocniłyby współdziałanie i powiązania 
w obszarach edukacji, szkoleń i kultury, związanych z nowymi technologiami (DG ds. 
Edukacji i Kultury) 

 
• CORDIS 
Community research and development information service 
Usługi informacyjne Wspólnoty w dziedzinie badań i rozwoju 
 
• COREPER 
Permanent Representatives Committee 
Komitet Stałych Przedstawicieli 
 
COST 
• European Cooperation on Scientific and Technical Research (DG Information society) 
• Współpraca europejska w dziedzinie badań naukowych i technicznych (DG ds. 

Społeczeństwa Informacyjnego) 
 
CREST 
• Scientific and Technical Research Committee 
• Komitet Badań Naukowych i Technicznych 
 
CSCE 
• Conference on Security and Cooperation in Europe 
• Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie  
 
CULTURE  (Kultura) 2000 (2000-2004) 
• Single financing and programming instrument for cultural cooperation (DG Education 

and Culture) 
• Instrument finansowania i programowania współpracy kulturalnej (DG ds. Edukacji i 

Kultury) 
 
 

D 
 
 
• DAPHNE (2000-2004) I and II (2004-2008) 
Medium-term Community action programme on measures providing Community-wide 
support to Member States' action relating to violence against children, young persons and 
women The programme aims to support organisations that develop measures and actions to 
prevent or to combat all types of violence against children, young people and women and to 
protect the victims and groups at risk. (DG Justice and Home Affairs) 
 
• Średnioterminowy program działań Wspólnoty, dający szerokie wsparcie krajom 

członkowskim na rzecz działań odnoszących się do przemocy wobec dzieci, młodych i 
kobiet. Cele programu: poprzeć organizacje, które rozwijają kroki zaradcze i procesy 
zapobiegania albo zwalczania wszystkich typów przemocy przeciw dzieciom, młodym 
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ludziom i kobietom; ochronić ofiary i grupy ryzyka. (DG ds. Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych)  

 
• DG 
Directorate General 
Dyrektoriat Generalny 
 

E 
 
 
EAGGF  
• European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (DG Agriculture) 
• Europejskie wytyczne w rolnictwie i fundusze gwarancyjne (DG ds. Rolnictwa) 
 
EBRD 
• European Bank for Reconstruction and Development 
• Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
 
ECB  
• European Central Bank (ESCB) 
• Europejski Bank Centralny 
 
ECCO 
• European communities communications office (DG Education and Culture) 
• Europejskie biuro wspólnot ds. komunikacji (DG ds. Edukacji i Kultury) 
 
ECONOMIC REFORM AND RECOVERY (reformy gospodarcze i odbudowa)(2000-
2006) 
• Programme to promote economic reform and recovery in the New Independent States 

and Mongolia (DG Enlargement) To take over from Tacis. (DG Enlargment) 
• Program mający na celu promowanie reform gospodarczych i odbudowy w byłych 

krajach ZSRR i Mongolii, program przejęty od Tacis  (DG ds. Rozszerzenia) 
 
•  eCONTENT (2001-2005) 
• EU multi-annual programme that aims at stimulating the development and use of 

European digital content on the Internet and to promote the linguistic diversity of 
European web-sites (partly based upon the experience gained form the previous 
programmes MLIS and INFO 2000).  (DG Information Society) 

• Wieloletni program UE, którego celem jest stymulowanie rozwoju i wykorzystanie 
europejskich informacji/materiałów w formie elektronicznej w Internecie oraz 
promowanie lingwistycznej różnorodności europejskich stron www (częściowo oparty 
na doświadczeniach zdobytych w poprzednich programach MLIS i INFO 2000) (DG 
Społeczeństwa Informatycznego) 

 
EDF  
• European Development Fund (DG Development) 
• Europejski Fundusz Rozwoju (DG ds. Rozwoju) 
 
 
EEA  
• European environment agency 
• Europejska Agencja Środowiska  
 
• EEA 
European Economic Area (European Union and EFTA countries) 
Europejski Obszar Ekonomiczny (Unia Europejska I kraje stowarzyszone w EFTA) 
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• EFTA 
European Free Trade Association (Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland) 
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (Islandia, Norwegia, Liechtenstein I 
Szwajcaria) 
 
EMI 
• European Monetary Institute (DG Economic and Financial Affairs) 
• Europejski Instytut Walutowy (DG ds. Gospodarki i Finansów) 
 
EMPLOYMENT-HORIZON (1994-1999)* (now EQUAL) (teraz: EQUAL) 
• Employment-Horizon (improving the employment prospects of the disabled and other 

disadvantaged groups) (DG Employment and Social Affairs) 
• Zatrudnienie – Horyzont (zwiększenie perspektyw zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych i innych grup upośledzonych społecznie)  (DG ds. Zatrudnienia i 
Spraw Społecznych) 

 
EMPLOYMENT-INTEGRA (1997-1999)* 
• Employment-Integra (improving access to the labour market and employability of 

economically and socially vulnerable groups) (DG Employment and Social Affairs) 
• Zatrudnienie – Integra (poprawa dostępu do rynku pracy i możliwości zatrudnienia 

grup z trudnościami ekonomicznymi i społecznymi) (DG ds. Zatrudnienia i Spraw 
Społecznych) 

 
EMPLOYMENT-NOW (1994-1999)* 
• Employment-Now (equal employment opportunities for women) (DG Employment and 

Social Affairs) 
• Zatrudnienie – Teraz (równość szans zatrudnienia dla kobiet)  (DG ds. Zatrudnienia i 

Spraw Społecznych) 
 
EMPLOYMENT-YOUTHSTART (1994-1999)* 
• Employment-Youthstart (promoting labour market integration of young people) (DG 

Employment and Social Affairs) 
• Zatrudnienie – Youthstart (promowanie integracji młodych ludzi na rynku pracy) (DG 

ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych) 
 
EMU 
• Economic and monetary union 
• Unia Gospodarcza i Walutowa 
 
EQUAL (2000-2006) 
• Promotion of new practices in the fight against discrimination and inequality (DG 

Employment and Social Affairs) New Community Initiative Programme (CIP) for the 
period 2000-2006 

• Promowanie nowych praktyk w walce z dyskryminacją i nierównością (DG ds. 
Zatrudnienia i Spraw Społecznych)  Nowy Program Inicjatyw Wspólnoty (CIP) na okres 
2000-2006 

 
ERASMUS (1987-1999)* 
• EU action scheme for the mobility of university students (DG Education and Culture) 
• Działania UE na rzecz mobilności studentów (GD ds. Edukacji i Kultury) 
 
ERASMUS II (2000-2006) 
• Higher Education (University and non-University sectors) section of the European 

Community action programme in the field of education  Part of SOCRATES II (DG 
Education and Culture) 
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• Szkolnictwo wyższe (sektor uniwersytecki i pozauniwersytecki) sekcja Europejskiego 
Programu Działań Wspólnoty w dziedzinie edukacji  Część programu SOCRATES II (DG 
ds. Edukacji i Kultury) 

 
ERDF 
• European Regional Development Fund (DG Regional Policy) 
• Europejski Regionalny Fundusz Rozwoju (DG ds. Polityki Regionalnej) 
 
ESC 
• Economic and Social Committee 
• Komitet Ekonomiczno- Społeczny 
 
ESSPROS 
• European system of integrated social protection statistics (Eurostat) 
• Europejski system zintegrowanych statystyk w dziedzinie ochrony socjalnej (Eurostat) 
 
• eTEN 
eTEN is the European Community Programme designed to help the deployment of 
telecommunication networks based services (e-services) with a trans-European dimension. 
It focuses strongly on public services, particularly in areas where Europe has a competitive 
advantage. The programme aims to accelerate the take up of services to sustain the 
European social model of an inclusive, cohesive society. Its objectives are at the very heart 
of the eEurope mission of "an information society for all". It promotes public interest 
services which give every citizen, enterprise and administration full opportunity to gain from 
the e-Society. 
eTEN jest programem Wspólnoty Europejskiej zaprojektowanym, by pomóc rozwinięciu 
opartych na serwisach (usługi elektroniczne) połączeniach telekomunikacyjnych, o 
europejskim wymiarze. Program ogniskuje się silnie na instytucjach użyteczności publicznej, 
szczególnie w obszarach, gdzie Europa ma konkurencyjną przewagę. Program dąży 
przyspieszenia wpływów usług, by podtrzymać europejski społeczny model obejmujący 
spójne społeczeństwo. Jego cele leżą na sercu misji eEurope " społeczeństwo informacji dla 
wszystkich". Program promuje usługi publicznego interesu, które dają każdemu 
obywatelowi, przedsiębiorstwu i  administracji pełną okazję, by osiągnąć e -Społeczeństwo. 
 
ETUC 
• European Trade Union Confederation 
• Europejska Konfederacja Związków Zawodowych 
 
ETUCO 
• European Trade Union College 
• Europejska Akademia Związkowa  
 
ETUI 
• European Trade Union Institute 
• Europejski Instytut Związkowy  
 
EU 
• European union 
• Unia Europejska 
 
• EU-CANADA (UE-Kanada) 
Cooperation programme between the European Community and Canada in the area of 
higher education and training. The aims both for the European Community and for Canada 
are to promote closer understanding between the peoples of the European Community and 
Canada, including broader knowledge of their languages, cultures and institutions. To 
improve the quality of human resource development in both the European Community and 
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Canada, including acquisition of skills required to meet the challenges of the knowledge-
based economy. 
Program współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Kanadą w obszarze szkolnictwa 
wyższego i szkoleń. Dążeniem Zarówno Wspólnoty Europejskiej, jak i Kanady jest: promocja 
lepszego porozumienia między ludźmi z obu krajów, łącznie z obszerną wiedzą o ich 
językach, kulturze i instytucjach. Udoskonalenie jakości zasobów rozwoju ludzkiego we 
Wspólnocie i Kanadzie łącznie z nabyciem  odpowiednich i wymaganych umiejętności 
związanych wyzwaniami, jakie stawia społeczeństwo wiedzy. 
 
EU-MEDIS (2000-) 
• Euro-MEDiterranean Information Society. Regional MEDA initiative approved in 1999 

by the European Commission, aimed at the development of the Euro-Mediterranean 
Information Society specifically designed to reduce the region's information and 
technological gaps. 

• Euro-MEDiterranean Information Society. Regionalna inicjatywa MEDA zatwierdzona w 
1999 roku przez Komisję Europejską, ukierunkowana na rozwój Euro-MEDiterranean 
Information Society w celu zmniejszenia przepaści informacyjnej i technologicznej 
pomiędzy tym regionem a innymi. 

 
EU-PHARE CREDO (1996-1999) * 
• EU-Phare Credo programme - Cross-border cooperation between Central European 

countries DG External relations) 
• Programme Phare Credo – UE – przygraniczna współpraca pomiędzy krajami Europy 

Środkowej (DG ds. Spraw Zagranicznych) 
 
• EU-USA 
Transatlantic cooperative projects involving student mobility, exchanges, development of 
innovative curricula, research internships, short intensive programmes, teaching 
assignments and other innovative projects including the use of new technologies and 
distance learning will be eligible for support. 
Transatlantycka inicjatywa projektów współpracy, wiążących się z mobilnością studentów, 
wymianą, rozwojem  programów innowacyjnych, badaniami współżycia, krótkimi 
intensywnymi programami, zadaniami wyznaczanymi nauczycielom i innymi, które będą 
popierane, innowacyjnymi projektami, łączącymi użycie nowych technologii i nauczania na 
odległość. 
 
• EURES 
European Employment Services - brings together the European Commission and the public 
employment services of the countries belonging to the European Economic Area and 
Switzerland. Other regional and national bodies concerned with employment issues are also 
included, such as trade unions, employers' organisations, as well as local and regional 
authorities. 
Europejski Urząd Pośrednictwa Pracy – zrzesza razem Komisję Europejską i publiczne urzędy 
pośrednictwa pracy w państwach należących do Europejskiego Obszaru Ekonomicznego i 
Szwajcarii. Inne regionalne i krajowe ciała związane z problemami zatrudnienia są również 
włączone, jak również związki zawodowe, organizacje pracodawców, lokalne i regionalne 
władze.  
 
EURISTOTE 
• Computerized information system on university research relating to european 

integration (DG Education and Culture) 
• Skomputeryzowany system informacji o badaniach uniwersyteckich odnoszących się do 

integracji europejskiej (DG ds. Edukacji i Kultury) 
 
EURO 
• Priority information action “The euro, a currency for Europe” (DG Education and 

Culture) Part of the information programme for the European citizen (PRINCE). 
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• Priorytetowa akcja informacyjna “EURO – waluta dla Europy” (DG ds. Edukacji i 
Kultury) część programu informacyjnego dla obywateli europejskich (PRINCE) 

 
• EUROCADRES 
The Council of European professional and managerial staff - EUROCADRES is the European 
representative organisation for employees who hold professional or managerial posts. 
EUROCADRES is an organisation associated to the ETUC. EUROCADRES has more than 5 
million professionals and managers in membership throughout Europe. They work in all 
branches of industry, both manufacturing and service, and in the civil and public services 
Profesjonalne i kierownicze biuro Rady Europy – Eurocadres jest europejską 
reprezentatywną organizacją dla pracobiorców, którzy posiadają profesjonalne lub 
kierownicze posady. Eurocadres jest organizacją stowarzyszoną z EKZZ. Eurocadres ma 
ponad 5 milionów członków, profesjonalistów i managerów w całej Europie, którzy pracują 
we wszystkich branżach przemysłu, rzemiosła i usług, w cywilnych i publicznych urzędach.  
 
• EUROJUST 
Eurojust is a European Union body established in 2002 to enhance the effectiveness of the 
competent authorities within Member States when they are dealing with the investigation 
and prosecution of serious cross-border and organised crime. 
Eurojust (Europejska Sprawiedliwość) jest organem Unii Europejskiej utworzonym w 2002 
roku dla poprawy efektywności kompetentnych władz w granicach państw członkowskich, 
kiedy te mają do czynienia z przesłuchaniami i dochodzeniami sądowymi dotyczącymi 
poważnych ponadnarodowych organizacji przestępczych. 
 
• EUROMED MEDITERRANEAN DIALOGUES (2004-2005) 
The Mediterranean Dialogues 2004-2005 focus in particular on the questions in the 3rd 
section of the Barcelona declaration, which aims to bring about better information and active 
dialogue between the citizens on the two sides of the Mediterranean.  
Dialogi Śródziemnomorskie (2004-2005) skupiają się szczególnie na kwestiach zawartych w 
trzeciej sekcji deklaracji z Barcelony, która ma na celu spowodować, aby pomiędzy 
obywatelami po obu stronach Morza Śródziemnego zaistniał aktywny dialog i lepsza 
wymiana informacji. 
 
• EURO-MED YOUTH PROGRAMME 
The Barcelona Process in 1995 stressed that "youth exchanges should be the means to 
prepare future generations for a closer cooperation between the Euro-Mediterranean 
partners. A Euro-Mediterranean youth exchange cooperation programme should therefore 
be established based on experience acquired in Europe and taking account of the partners' 
needs". The Euro-Med Youth programme is one of the regional programmes set up in the 
third chapter of the Barcelona Process, entitled « Partnership in social, cultural and human 
affairs ». 
Barcelona Process w 1995 zaakcentował że "wymiany młodzieży powinny być sposobem, by 
przygotować przyszłe pokolenia dla bliższej kooperacji między partnerami europejskimi i 
basenu Morza Śródziemnego .Dlatego program kooperacji wymiany młodzieży Euro 
Mediterranean powinien bazować na doświadczeniu nabytym w Europie i brać pod uwagę 
potrzeby partnerów". Program Euro - Med Youth jest jednym z regionalnych programów 
umieszczonym w trzecim rozdziale Barcelona Process, zatytułowanym „Partnerstwo w 
społecznych, kulturalnych i ludzkich sprawach ). 
 
• EUROPEAID 
EuropeAid Cooperation Office's mission is to implement the external aid instruments of the 
European Commission which are funded by the European Community budget and the 
European Development Fund. 
Misją Biura Kooperacji Europeiad jest wprowadzenie w życie zagranicznych instrumentów 
pomocy Komisji Europejskiej, które są finansowane przez budżet Wspólnoty Europejskiej i 
Europejski Fundusz Rozwoju. 
 



 248

• EUROPEAN CITY OF CULTURE 
European City of Culture initiative (DG Education and Culture) 
Inicjatywa Europejskie Miasto Kultury (DG Edukacji i Kultury) 
 
• EUROPEAN INITIATIVE FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS (EIDHR) 
The EIDHR is a European Union programme that aims to promote and support human rights 
and democracy in third countries. 
Europejska Inicjatywa dla Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) jest programem Unii 
Europejskiej, który ma na celu promocję i wsparcie praw człowieka i demokracji w krajach 
trzeciego świata. 
 
• EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF) 
The European Social Fund represents the main financial instrument at EU level, providing 
the means to achieve the objectives of the European Employment Strategy: to protect and 
promote employment, and combat unemployment, discrimination and social exclusion. 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) reprezentuje główny instrument finansowy na poziomie 
Unii Europejskiej, dostarczający sposobu, by osiągnąć cele Europejskiej Strategii 
Zatrudnienia: aby ochronić i wypromować zatrudnienie i walkę z bezrobociem, 
dyskryminacją i społecznym wykluczeniem. 
 
• EUROPEAN UNION’S MEDITERRANEAN & MIDDLE EAST POLICY 
The South and East Mediterranean and the Middle East is an area of vital strategic 
importance to the European Union, which both the EU Council and the European Commission 
have identified as key external relations priority for the EU. The EU's proximity policy 
towards the Mediterranean region is governed by the global and comprehensive Euro-
Mediterranean Partnership launched at the 1995 Barcelona Conference, between the 
European Union and its 12 Mediterranean Partners (hence called the Barcelona Process, 
overarching bilateral and multilateral EU relations). The Middle East Peace Process is 
separate from, but complementary to the Barcelona Process. In addition, the EU maintains 
relations with Middle Eastern countries situated around the Persian/Arabian Gulf (Gulf 
region). 
Południe i Wschód basenu Morza Śródziemnego oraz Bliski Wschód są obszarem ważnego 
strategicznego znaczenia do Unii Europejskiej, który zarówno Rada Europy, jak i Komisja 
Europejska zidentyfikowały jako kluczowe zagraniczne priorytety w relacjach UE. Polityka 
zbliżania się UE do regionu śródziemnomorskiego jest zarządzana globalnie i 
wszechstronnego przez Partnerstwo Euro Mediterranean. Partnerstwo to zostało 
uruchomione w 1995 podczas Konferencji w Barcelonie, przez Unię Europejską i jej 12 
Partnerów Śródziemnomorskich (odtąd zwane Barcelona Process, zawierające bilateralne i 
multilateralne relacje UE). Bliskowschodni proces pokojowy toczy się oddzielnie od tych 
działań, ale uzupełnia Barcelona Process. W dodatku UE utrzymuje relacje z 
bliskowschodnimi krajami usytuowanymi dookoła Zatoki Perskiej (tzw. Region Zatokowy). 
 
• EUROPOL 
Europol is the European Law Enforcement Organisation which aims at improving the 
effectiveness and cooperation of the competent authorities in the Member States in 
preventing and combating terrorism, unlawful drug trafficking and other serious forms of 
international organised crime. 
Europol (Europejski Urząd Policyjny) jest organizacją europejskiego wymiaru 
sprawiedliwości, która dąży do ulepszania skuteczności i kooperacji kompetentnych władz w 
państwach członkowskich w zapobieganiu czynnemu terroryzmowi, bezprawnemu handlowi 
narkotykami i innym poważnym formom międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. 
 
EUROSTAT 
• Statistical office of the European communities 
• Biuro statystyczne wspólnot europejskich  
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EURIDYCE 
• Education information network in the European Union (part of Socrates, the 

Community programme on general education) (DG Education and Culture) 
• Edukacyjna sieć informacyjna Unii Europejskiej (część Sokratesa, programu Wspólnoty 

w dziedzinie edukacji ogólnej) (DG ds. Edukacji i Kultury) 
 

G 
 
GRUNDTVIG (2000-2006) 
• It is one of the eight actions within the SOCRATES II community programme for 

general education. This action is about Adult education and other educational 
pathways and is aimed at enhancing the European dimension of lifelong learning. (DG 
Education and Culture) 

• Jest to jedno z działań programu SOCRATES II. Działanie to dotyczy edukacji dorosłych 
i innych ścieżek edukacyjnych i jego celem jest włączenie wymiaru europejskiego do 
kształcenia ustawicznego. (DG ds. Edukacji i Kultury) 

 
 

H 
 
HORIZON (1994-1999) * (now EQUAL) (teraz: EQUAL) 
• Community initiative concerning handicapped persons and certain other disadvantaged 

groups (DG Employment and Social affairs) 
• Inicjatywa Wspólnoty dotycząca niepełnosprawnych i innych grup upośledzonych przez 

los (DG ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych) 
 

I 
 
 
IEA 
• International Energy Agency (OECD) 
• Międzynarodowa Agencja Energii (OECD) 
 
IGC 
• Intergovernmental Conference 
• Konferencja Międzyrządowa  
 
• INFORMATION SOCIETY (1998-2002) 
Multiannual Community programme to stimulate the establishment of the information 
society in Europe (DG Information Society) 
Wieloletni program wspólnotowy stymulujacy tworzenie się społeczeństwa informacyjnego w 
Europie (DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego) 
 
• INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGIES 
One of the thematic priorities of the Community 6th Framework Research Programme 
(2002-2006), which aims to increase innovation and competitiveness in European business 
and industry and to contribute to greater benefits for all European citizens. 
Technologie Społeczeństwa Informacyjnego. Jeden z tematycznych priorytetów 
wspólnotowego Szóstego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji 
Technologicznej (2002-2006), który dąży do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności w 
biznesie i przemyśle europejskim oraz wspiera osiąganie większych korzyści przez 
wszystkich obywateli europejskich. 
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• INNOVATIVE MEASURES UNDER ARTICLE 6 OF THE EUROPEAN SOCIAL FUND 
Article 6 of the ESF Regulation supports innovative measures to assist the development of 
future policy and programmes, by exploring new approaches to the content and organisation 
of employment, including vocational training and industrial adaptation. The measures 
include pilot projects, studies, exchanges of experience and information activities.  
Innowacyjne Środki Art. 6 Europejskiego Funduszu Społecznego. Artykuł 6  Regulacji EFS 
popiera innowacyjne kroki wpierające rozwój przyszłej polityki i programów poprzez 
przeprowadzanie badań w nowym podejściu do istoty i organizacji zatrudnienia, włączając w 
to kształcenie ustawiczne i przekształcenia industrialne. Kroki zaradcze obejmują projekty 
pilotażowe, studia, wymianę wiedzy i akcje informacyjne. 
 
INTERREG III (2000-2006) Program Popierania Regionów I Współpracy 
Regionalnej 
• Programme aiming at transnational and crossborder cooperation, not only within the 

EU, but also between EU countries and others separated only by the sea. New 
Community Initiative Programme (CIP) for the period 2000-2006 

• Program ukierunkowany na współpracę międzynarodową i przygraniczną, nie tylko w 
ramach UE, ale również i pomiędzy krajami Unii a innymi oddzielonymi tylko morzem. 
Nowy Program  Inicjatyw Wspólnoty (CIP) na okres 2000-2006 

 
• IST 
Information Society Technologies Programme  
Program Technologii Społeczeństwa Informatycznego 
 
• ITUCs 
Trade Union Inter-regional councils 
Międzyregionalne Rady Związkowe 
 
 

J 
 
 
JEAN MONNET PROJECT 
• European integration in university curricula (DG Education and Culture) 
• Integracja europejska w programach uniwersyteckich (DG ds. Edukacji i Kultury) 
 
• JOINT ACTIONS SOCRATES, LEONARDO DA VINCI AND YOUTH PROGRAMMES 
The joint actions are provided for in the decisions establishing the SOCRATES, LEONARDO 
DA VINCI and YOUTH programmes in order to encourage synergies between these 
programmes. 
Współdziałanie na rzecz programów: Socrates, Leonardo da Vinci i Młodzież 
Współdziałanie  to jest zabezpieczeniem dla decyzji o ustanowieniu programów: SOCRATES, 
DA LEONARDO VINCI i MŁODZIEŻ z zamiarem zachęcenia do współdziałania między tymi 
programami. 
 

K 
 
• KONVER (1994-1999) 
Konver was a programme created to accelerate the diversification of economic activities in 
regions heavily dependent on the defence sector 
Konver jest programem kreującym przyspieszenie dywersyfikacji aktywności gospodarczej w 
regionach mocno uzależnionych od sektora obronności. 
 
 
 



 251

L 
 
LEADER I 1991-1993, LEADER II 1994-1999, LEADER III (2000-2006) 
• Programme on rural development. New Community Initiative Programme (CIP) for the 

period 2000-2006 
• Program rozwoju obszarów wiejskich. Nowy Program Inicjatyw Społecznych (CIP) na 

okres 2000-2006 
 
LEI 
• Local employment initiative 
• Lokalne inicjatywy zatrudnienia 
 
LEONARDO DA VINCI (1995-1999)* 
• Action programme for the implementation of a European Community vocational 

training policy (DG Education and Culture) 
• Program działań na rzecz wdrożenia polityki Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie 

szkoleń zawodowych (DG ds. Edukacji i Kultury) 
 
LEONARDO DA VINCI II (2000-2006) 
• Second phase of the Community Vocational Training Action Programme, which seeks 

to consolidate a European co-operation area for education and training. The 
programme actively supports the lifelong training policies conducted by the Member 
States. It supports innovative transnational initiatives for promoting the knowledge, 
aptitudes and skills necessary for successful integration into working life and the full 
exercise of citizenship, and affords scope for links with other Community initiatives - 
particularly the Socrates and Youth programmes - by supporting joint actions. (DG 
Education and Culture). 

• Druga faza Programu Działań Wspólnoty na rzecz Szkoleń Zawodowych, która ma na 
celu konsolidację obszaru współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji i szkoleń. 
Program wspiera aktywnie politykę szkolenia ustawicznego, prowadzoną przez państwa 
członkowskie. Wspiera międzynarodowe, innowacyjne inicjatywy mające na celu 
promowanie wiedzy, postaw i umiejętności potrzebnych do pełnej integracji na rynku 
pracy. Program ten ma połączenia z innymi inicjatywami Wspólnoty – w szczególności 
z programami Socrates i Youth – wspierają one wspólne działania. (DG ds. Edukacji i 
Kultury) 

 
LINGUA I & II (1990-1999) * 
• Promotion of the teaching and learning of foreign languages in the EU (DG Education 

and Culture) 
• Promowanie nauczania i uczenia się języków obcych w UE (DG ds. Edukacji i Kultury) 
 
LINGUA III (2000-2006)* 
• Promotion of the teaching and learning of foreign languages in the EU under the 

Community action programme in the field of education. Part of SOCRATES II (DG 
Education and Culture) 

• Promowanie nauczania i uczenia się języków obcych w UE, w ramach programu działań 
Wspólnoty w dziedzinie edukacji. Część programu SOCRATES II” (DG ds. Edukacji i 
Kultury) 

 
• LISBON STRATEGY Strategia Lizbońska 
Meeting in Lisbon in March 2000, the EU’s political leaders set a new goal: to become, within 
a decade, "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, 
capable of sustainable growth with more and better jobs and greater social cohesion.” The 
"Lisbon strategy" covers such matters as research, education, training, Internet access and 
on-line business. It also covers reform of Europe’s social protection systems, which must be 
made sustainable so that their benefits can be enjoyed by future generations. 
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Spotkanie głównych liderów politycznych UE w Lizbonie w marcu 2000 roku ustaliło nowy 
cel: aby stać się, w ciągu dekady, "konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy 
gospodarką w świecie, zdolną do stałego wzrostu miejsc pracy i większą społeczną 
spójnością.” " Strategia Lizbońska" obejmuje takie sprawy jak: badania, edukacja, 
szkolenia, dostęp do Internetu i biznesu online. Obejmuje również reformę europejskich 
systemów opieki społecznej, które to systemy muszą być w stanie udźwignąć ciężar, żeby 
przyszłe pokolenia mogły się cieszyć korzyściami z nich płynącymi. 
 

M 
 
• MAASTRICHT TREATY 
The Maastricht Treaty on European Union (1992). The Treaty on European Union, which 
entered into force on 1 November 1993, sets the Member States an ambitious programme: 
monetary union by 1999, new common policies, European citizenship, a common foreign 
and security policy and internal security. 
Traktat Unii Europejskiej z Maastricht (1992). Traktat UE, który wszedł w życie 1 listopada 
1993 roku, ustalił ambitny program dla państw członkowskich: unię monetarną do 1999 
roku, nową wspólną polityki, obywatelstwo europejskie, wspólną politykę zagraniczną, 
bezpieczeństwa i bezpieczeństwa wewnętrznego. 
 
MEDA (1996-1999) and II (2000-2006) 
• Indicative programmes concerning financial and technical measures to accompany the 

reform of economic and social structures in the framework of the Euro-Mediterranean 
partnership (DG External relations) 

• Programy dotyczące działań finansowych i technicznych towarzyszących reformom 
struktur gospodarczych i społecznych w ramach partnerstwa euro-
śródziemnomorskiego (DG Spraw Zagranicznych)   

 
MED-CAMPUS 
• Programme to support development cooperation schemes between the universities and 

higher educational establishments of Europe and the Mediterranean non-member 
countries (MNCs) (DG External relations) 

• Program mający na celu wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy uniwersytetami a 
instytucjami szkolnictwa wyższego w Europie i krajach Morza Śródziemnego, nie 
będących członkami Unii (MNCs)  (DG Spraw Zagranicznych) 

 
• MEDIA Plus (2001-2006) 
Programme to strengthen the competitiveness of European film, TV and new media 
industries and to increase international circulation of European audiovisual product (DG 
Education and Culture) 
Program wzmocnienia konkurencyjności europejskiego filmu, telewizji I nowych mediów 
przemysłowych i zwiększenia międzynarodowego obiegu produktów audiowizualnych (DG 
Edukacji i Kultury)  
 
MED-URBS 
• Programme to support cooperation between local authorities in the Community and in 

Mediterranean non-member countries (MNCs) (DG External relations) 
• Program wspierający współpracę pomiędzy władzami lokalnymi Wspólnoty a krajami 

basenu Morza Śródziemnego, nie będących członkami Unii (MNCs)  (DG Spraw 
Zagranicznych) 

 
MERCATOR 
• Information and documentation network which aims at improving the exchange and 

circulation of information on minority languages and cultures (DG Education & Culture) 
• Sieć informacyjna i dokumentacyjna, której celem jest wzmocnienie wymiany i obiegu 

informacji o językach i kulturach mniejszości (DG ds. Edukacji i Kultury) 
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MINERVA (2000-2006) 
• The Minerva Action seeks to promote European co-operation in the field of Open and 

Distance Learning (ODL) and Information and Communication Technology (ICT) in 
education under the Community action programme in the field of education 
"SOCRATES II" (DG Education and Culture) 

• Minerva Action ma na celu promowanie współpracy europejskiej w dziedzinie 
otwartego nauczania i nauczania na odległość (Open and Distance Learning – ODL) 
oraz informacji i technologii komunikacyjnych (ICT) w edukacji, w ramach programu 
działań Wspólnoty w dziedzinie edukacji „SOCRATES II” (DG ds. Edukacji i Kultury) 

 
MISEP  
• Mutual information system on employment policy (DG Employment and Social Affairs) 
• Wspólny system informacji w dziedzinie polityki zatrudnienia (DG ds. Zatrudnienia i 

Spraw Społecznych)  
 
 

N 
 
• NAP 
National Action Plan 
Narodowy Plan Działania 
 
NARIC 
• The NARIC network aims at improving academic recognition of diplomas and 

periods of study in the Member States of the EU, the EEA countries and the 
associated countries in Central and Eastern Europe and Cyprus. The network is part of 
the Community's Programme SOCRATES/ERASMUS, which stimulates the mobility of 
students and staff between higher education institutions in these countries. (DG 
Education and Culture) 

• Celem sieci NARIC jest wzmocnienie, na szczeblu akademickim  uznawania 
dyplomów i okresów studiów w innym kraju członkowskim UE, krajach EEA i 
krajach stowarzyszonych z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Cypru. Sieć jest 
częścią programu Wspólnoty SOCRATES/ERASMUS, którego celem jest stymulowanie 
mobilności studentów i pracowników pomiędzy instytucjami naukowymi tych krajów, 
(DG ds. Edukacji i Kultury) 

 
• NICE TREATY Traktat Nicejski 
The signing of the Treaty of Nice (26 February 2001) marked the completion of the 
Intergovernmental Conference opened on 14 February 2000. The aim of this conference was 
to adapt the way in which the European institutions operate in order to make it possible for 
the European Union to take in new Member States. This new Treaty paved the way for the 
biggest enlargement that the Union has ever contemplated, with its prospects of a lasting 
peace, stability and prosperity for all the democratic States of Europe. 
Podpisanie Traktatu Nicejskiego (26 lutego 2001) podkreśliło zakończenie międzyrządowej 
konferencji otwartej 14 lutego 2000. Celem tej konferencji było zaadaptowanie drogi, na 
której instytucje europejskie dążyły do umożliwienia UE przyłączenia nowych państw 
członkowskich. Ten nowy traktat wybrukował drogę do największego rozszerzenia, jakiego 
Unia kiedykolwiek oczekiwała, z  perspektywami na długotrwały pokój, stabilizację i 
dobrobyt dla wszystkich demokratycznych państw europejskich. 
 
NOW I (1990-1993 & II (1994-1999) * 
• Community initiative to promote equal opportunities for women in the field of 

employment and vocational training (DG Employment and Social Affairs) 
• Inicjatywa Wspólnoty mająca na celu promocję równych szans dla kobiet w dziedzinie 

zatrudnienia i szkoleń zawodowych (DG ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych) 
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O 

 
OJ 
• Official Journal 
• Oficjalny Dziennik 
 
OJEC 
• Official journal of the European Communities 
• Oficjalny dziennik Wspólnot Europejskich 
 
 

P 
 
 
PHARE (1989-) 
• European Union initiative providing grant finance to support its partner countries in 

Central Europe to the stage where they are ready to assume the obligations of 
European Union membership (DG Enlargment) 

• Inicjatywa Unii Europejskiej dostarczająca funduszy wspierających jej państwa 
partnerskie w Europie Środkowej do takiego etapu w którym będą gotowe przyjąć 
obowiązki wynikające z członkowstwa w Unii Europejskiej (DG ds. Rozszerzenia) 

 
PHARE AND TACIS DEMOCRACY  
• Phare and Tacis Democracy Programme (DG Enlargment) 
• Program Phare & Tacis Demokracja (DG ds. Rozszerzenia) 
 

R 
 
R & D 
• Research and Development 
• Badania i rozwój 
 
REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES AND CULTURES (JĘZYKI I KULTURY 
MNIEJSZOŚCI ORAZ  REGIONÓW) 
• Action in the field of regional or minority languages and cultures (DG Education and 

Culture) 
• Działania w dziedzinie kultury i języków regionalnych bądź mniejszości (DG ds. 

Edukacji i Kultury) 
 
RTD 
• Framework programme of community activities in the field of research and 

technological development (DG Research and DG Information Society 
• Ramowy program działań Wspólnoty w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego  

(DG ds. Badań i GD ds. Społeczeństwa Informacyjnego) 
 

S 
 
• SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME (2002-2006) Szósty Program Ramowy 
Sixth framework programme of the European Community for research, technological 
development and demonstration activities (DG Research) 
Szósty Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji 
Technologicznej  
 
SMEs  
• Small and medium-sized enterprises 
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• Małe i średnie przedsiębiorstwa 
 
 
SOCRATES (1995-1999) * 
• Community action programme. The Socrates programme covers all EU educational 

activities. (DG Education and Culture). 
• Program działań Wspólnoty. Program Socrates obejmuje wszystkie działania 

edukacyjne UE. (DG ds. Edukacji i Kultury). 
 
SOCRATES II (2000-2004) 
• Second phase of the Community action programme in the field of education The 

programme comprises action in the following fields:(a) school education (Comenius); 
(b) higher education (Erasmus); (c) other educational pathways (Grundtvig); (d) 
teaching and learning of languages (Lingua); (e) education and multimedia (ATLAS). 
(DG Education and Culture) 

• Druga faza programu działań Wspólnoty w dziedzinie edukacji Na program ten składają 
się działania w następujących obszarach: (a) edukacja szkolna (Comenius); (b) 
szkolnictwo wyższe (Erasmus); (c) inne ścieżki edukacyjne (Grundtvig); (d) nauczanie 
i uczenie się języków (Lingua); (e) edukacja i multimedia (ATLAS) (DG ds. Edukacji i 
Kultury). 

 
 

T 
 
 
TACIS I (1991-1992), II (1993-1995) & III (1996-1999) * 
• Programme to assist economic reform and recovery in the New Independent States 

and Mongolia (DG External Relations) 
• Program pomocowy na rzecz reform i odbudowy w krajach byłego ZSRR i Mongolii (DG 

Spraw Zagranicznych) 
 
• TACIS CROSS BORDER COOPERATION SMALL PROJECT FACILITY AND MICRO 

PROJECT FACILITY (Wspólpraca  Ponadgraniczna -  udogodnienia w małych 
projektach i mikroprojektach) 

Programmes aiming at improving the economic and social links between border regions 
Programy mające na celu ulepszenie gospodarczych i społecznych powiązań między 
regionami przygranicznymi. 
 
• TACIS IBPP "PARTNER SEARCH SYSTEM" 
Support to Civil Society Programme (NIS and Mongolia). The Tacis Institution Building 
Partnership Programme (IBPP) is a programme from the European Commission designed to 
support the development of non-profit organisations from civil society, local & regional 
authorities and public institutions in the New Independent States (NIS) and Mongolia. The 
IBPP is based on international partnership and exchanges between organisations or 
institutions within the European Union or the Phare countries and their counterparts in the 
NIS and Mongolia. 
TACIS  IBPP " SYSTEM POSZUKIWANIA PARTNERA" 
Wsparcie Programu Społeczeństwa Obywatelskiego (NIS i Mongolia). Tacis Instytucja 
Budowy Programu Partnerstwa (IBPP) jest programem Komisji Europejskiej 
zaprojektowanym, by poprzeć rozwój niekomercyjnych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, lokalnych i regionalnych władz i publicznych instytucji we Wspólnocie 
Państw Niepodległych (NIS) i Mongolii. IBPP jest oparty na międzynarodowym partnerstwie i 
wymianach między organizacjami albo instytucjami w Unii Europejskiej lub krajach Phare i 
ich odpowiednikami w NIS i Mongolii. 
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TEMPUS I (1990-1994), II (1994-1998) * & III (2000-2006) 
• Third phase of the trans-European scheme for cooperation in higher education (DG 

Education and Culture) 
• Trzecia faza europejskiego planu współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego (DG ds. 

Edukacji i Kultury) 
 
TEMPUS PHARE & TACIS (1998-2000) 
• Trans-European scheme for cooperation in higher education between Central and 

Eastern Europe, the New Independent States of the former Soviet Union, Mongolia, 
and the European Union (DG Education and Culture) 

• Europejski plan współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego pomiędzy krajami 
Europy Środkowej i Wschodniej, byłymi krajami ZSRR i Mongolią a Unią Europejską 
(DG ds. Edukacji i Kultury) 

 
THIRD SYSTEM AND EMPLOYMENT (trzeci system i zatrudnienie) 
• "Third system and employment" pilot scheme (DG Employment and Social Affairs) 

Carried forward every year. 
• “Trzeci system i zatrudnienie” – plan pilotażowy (DG ds. Zatrudnienia i Spraw 

Społecznych) organizowany każdego roku 
 
TUTB 
• Trade Union Technical Bureau 
• Związkowe Biuro Techniczne 
 
 

U 
 
UNCTAD 
• United Nations Conference on Trade and Development 
• Konferencja Narodów Zjednoczonych na rzecz Handlu i Rozwoju 
 
UNICE 
• Union of Industries of the European Community 
• Zrzeszenie Europejskich Federacji Przedsiębiorców 
 
UNIDO 
• United Nations Industrial Development Organization 
• Organizacja Rozwoju Przemysłu Narodów Zjednoczonych  
 
• URBAN (1994-1999) 
Community initiative concerning urban areas  
Inicjatywa wspólnotowa zajmująca się obszarami miejskimi 
 
URBAN (2000-2006) 
• Programme aiming at improvement of depressed city areas. New Community Initiative 

Programme (CIP) for the period 2000-2006 
• Program ukierunkowany na poprawę zaniedbanych obszarów miejskich. Nowy program 

Wspólnoty (CIP) na okres 2000 - 2006 
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W 
 
 
WEU 
• Western European Union 
• Unia Zachodnioeuropejska 
 
WHO 
• World Health Organisation 
• Światowa Organizacja Zdrowia 
 
 

Y 
 
 
YOUTH  (2000-2004) 
• Community action programme for youth (DG Education and Culture) The aim of the 

programme is to contribute to the Europe of knowledge by promoting a European 
education area and fostering the development of lifelong education and training. 

• Program działań Wspólnoty dla młodych (DG ds. Edukacji i Kultury) Celem programu 
jest wniesienie wkładu do „Europy wiedzy” poprzez promowanie europejskiego obszaru 
edukacji i wspieranie rozwoju kształcenia ustawicznego i szkoleń.  

 
YOUTHSTART (1994-1999) * (now EQUAL) (teraz: EQUAL) 
• Community programme which aimed to improve training and employment 

opportunities for young people in the frame of the EMPLOYMENT initiative (DG 
Employment and Social Affairs) 

• Program Wspólnoty ukierunkowany na poprawę możliwości szkoleniowych i 
zatrudnienia dla młodych w ramach inicjatywy EMPLOYMENT (DG ds. Zatrudnienia i 
Spraw Społecznych)  
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Bibliografia i materiały źródłowe do pracy z 
projektem 

 
 
Jest to lista wybranych, różnego rodzajów źródeł, które mogą okazać się przydatne 
w dalszej pracy z projektami czy w zarządzaniu projektami. Są to głównie materiały 
w języku angielskim. Będziemy bardzo wdzięczni za polecenie innych materiałów, w 
szczególności w innych językach. Prosimy nadsyłać swoje propozycje do Silvany 
Pennelli, ETUCO. 
 
 

Zarządzanie projektami UE: podręczniki  
 
EU Programmes Information Service  Serwis Informacyjny o programach 
UE– biblioteka online ETUCO 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 
 

Project Cycle Management Guidelines (2004)-Cykliczne Wytyczne do 
Zarządzania Projektami- doskonały przewodnik z EuropeAid Urzędu Współpracy 
Komisji 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-pro-
eco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf 

 
T-kit on Project Management –Pakiet o Zarządzaniu Projektami - rozmaite 

wysoce polecane narzędzia pobrane z portalu Komisji Salto - Youth. Dająca się 
przeszukiwać baza danych narzędzi szkoleniowych zawierająca  doskonały pakiet 
o zarządzaniu projektami (wybierz" tekst tła" i" zarządzanie projektu" jako 
terminy poszukiwania) 

http://www.salto-youth.net/find-a-tool/ 
 
From Idea into Project- Od pomysłu do projektu – podręcznik planowania 
edukacyjnych i szkoleniowych projektów – pobrany z fińskiego centrum Leonardo 
http://www.leonardodavinci.fi/index-eng.html 
 
Innovation across Cultural Borders- Innowacje ponad granicami 
kulturowymi – zintegrowane narzędzie do poprawy komunikacji w 
międzynarodowych Projektach Innowacyjnych – produkt Programu Innowacyjnego 
UE 
http://www.cordis.lu/tvp/src/culture1.htm 
 
Handbook of Participatory Project Planning Guidelines- Podręcznik o 
wytycznych odnośnie współuczestnictwa w planowaniu projektu użyteczny 
podręcznik z Nordycko-Holenderskiego Centrum Związkowego (FNV, LOFTF, LOTCO, 
LO Nowary, SASK) 

http://www.fnv.nl/download.do/id/100001160/ 
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf 
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_2.pdf 

 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-proeco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/
http://www.leonardodavinci.fi/index-eng.html
http://www.cordis.lu/tvp/src/culture1.htm
http://www.fnv.nl/download.do/id/100001160/
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_2.pdf
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Zarządzanie projektami: teksty ogólne  
 
Baker, Sunny & Kim. The Complete Idiot's Guide to Project Management, 
Alpha Books, US (2000) 
Briner, W, Hastings, C & Geddes, M.  Project Leadership, Gower, UK (1996) 
Forsyth,P. First Things First, Pitman, UK (1994) 
Lock, D.  Project Management, Gower, UK (2003) 
Maylor, H.  Project Management, Financial Times Prentice Hall, UK (2002 
Nokes, Sebastian, The Definitive Guide to Project Management: The Fast 
Track to Getting the Job Done on Time and on Budget, Financial Times 
Prentice Hall, UK (2004) 
Portney, Stanley, Project Management for Dummies, John Wiley & Sons, UK 
(2001) 
(Ed) Turner, JR, Grude, KV & Thurloway, L.  The Project Manager as Change 
Agent, McGraw-Hill, UK (1996) 
Wabnegg, H.  Gewerkschaftliche Projektarbeit, ÖGB Verlag, Austria (1998)  
A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management 
Institute, US (2004) 
 
Strony internetowe zarządzania projektami 
 
Istnieje wiele stron www. poświęconych zarządzaniu projektami, każda z nich 
utworzona jest przez profesjonalne stowarzyszenia menedżerów projektów.  
 
• http://www.pmforum.org/ 
• http://www.ipma.ch/ 
• http://www.pmi.org/ 
 
Inne użyteczne witryny zawierające: 
 
• Project Management Wisdom (Mądrość zarzadzania projektami) 
http://www.maxwideman.com/index.htm 
 
• Spottydog's Project Management Web Site  (Witryna zarządzania 

projektami Spottydog's) 
http://www.spottydog.u-net.com/  

 
• Project Magazine -  (Magazyn Projektowy) seria artykułów o zespołach 

roboczych 
• http://www.projectmagazine.com/ 
 
• Project Management (MAP) – (Zarządzanie projektem) skompletowana, 

wysoko zintegrowana biblioteka mająca na celu potrzeby  NGOs (organizacji 
pozarządowych) pobrana z the US Management Assistance Program (MAP) 
http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm  

 
• Strategic Planning (MAP) -  (Planowanie strategiczne) wyczerpujący 

przewodnik planowania strategicznego 
http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm 

 

http://www.pmforum.org/
http://www.ipma.ch/
http://www.pmi.org/
http://www.maxwideman.com/index.htm
http://www.spottydog.u-net.com/
http://www.projectmagazine.com/
http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm
http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm
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• OPM3 Primer - streszczenie the US Project Management Institute’s 
Organisational Project Management Maturity Model 
http://www.pmicentralohio.com/Presentations/040804_meeting.pdf 

 
• Project Kickstart: wskazówki projektowe – użyteczna seria krótkich wskazówek 

od wydawcy Project Kickstart software 
http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm 
 
Zarządzanie projektem: oprogramowanie 
 
Istnieje wiele programów wspomagających obsługę biura (word - procesorów, 
arkuszy kalkulacyjnych, organizerów, baz danych) i komunikację (programy 
pocztowe, konferencyjne, służące do zarządzania dokumentami). Podobnie 
funkcjonuje pewna liczba programów komputerowych zaprojektowanych, by 
wspomóc zarządzanie projektami dużej skali. Takim był cieszący się ostatnio 
popularnością program Project Management Aktualnie istnieją setki takich 
programów, jak pokazuje poszukiwanie w internecie. Różnią się one stopniem 
komplikacji, ceną, funkcjonalnością i jakością. Przykładowo wspominamy tutaj tylko 
niewielką liczbę takich programów. Podobnie jak w przypadku innego 
oprogramowania, przed ich nabyciem powinieneś upewnić się, czy zaspokoją one 
twoje potrzeby. 
 
• Microsoft Project (Microsoft) jest prawdopodobnie najszerzej znanym 

programem wspomagającym zarządzanie projektami. Skomplikowany i 
odpowiedni dla dużych projektów, ale stosunkowo drogi. 
http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx 

 
· TurboProject (IMSI) jest dostępny w pewnej liczbie wersji i ma umiarkowaną 

cenę. 
http://www.imsisoft.com/ 

 
· Project Kickstart (Experience In Software) jest prosty i łatwy w użyciu. Jego 

pliki mogą zostać wyeksportowane do programów Microsoft Office i MS Project i 
powiązany jest z MindManager (patrz poniżej). Dostępny w kilku wersjach 
językowych. 
http://www.projectkickstart.com/ 

 
· ProjeX jest imponującym rozszerzeniem do Microsoft Excel dostarczającym 

wielu funkcji wspomagających zarządzanie projektem. Wersja bezpłatna 
dostępna jest pod adresem: 
http://www.waa-inc.com/projex/index.htm 

 
Jak wspomniano w Dodatku 4 oprogramowanie Mind Mapping może być przydatnym 
narzędziem do użycia w projektach. Poniższe produkty są przykładami dostępnego 
oprogramowania: 
 

• MindManager  
 http://www.mindjet.com/ 

 
• Mind Tools 
 http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm 

 

http://www.pmicentralohio.com/Presentations/040804_meeting.pdf
http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm
http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx
http://www.imsisoft.com/
http://www.projectkickstart.com/
http://www.waa-inc.com/projex/index.htm
http://www.mindjet.com/
http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm
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• Mind Genius 
 http://www.mindgenius.com/ 

 
• ConceptDraw Project  
 http://www.conceptdraw.com/ 

 
W dodatku do oprogramowania zlokalizowanego dostępna jest pewna liczba 
aplikacji dostępnych online – w sieci. Oto przykłady: 
 

• iTeamwork  
 http://www.iteamwork.com 

 
• Project Ace  
 http://www.aceproject.com 

 
Ogólne źródła internetowe 
 
· Europa  

Główna strona internetowa Unii Europejskiej dostarcza informacji o Komisji 
Europejskiej, finansowaniu programów i projektów; zawiera łącza do innych 
serwerów UE. 
http://europa.eu.int/ 

 
• ETUC  

Strona EKZZ zawiera przydatne informacje o rozmaitych obszarach polityki, 
które mogą być przydatne do konstruowania idei projektów związkowych. 
http://www.etuc.org 

 
• EU Programmes Information Service – dostępna online biblioteka informacji 

ETUCO; dostarcza informacji o konkursach propozycji i pomocy dot. projektów: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 
Edukacja & Szkolenia 
 
Istnieje pewna liczba stron zajmujących się szczególnie edukacją, polityką 
szkoleniową i programami UE.  
 
· Funding Programmes dają ogólny przegląd dostępnych programów  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_en.h
tml 

 
· SCADPlus dostarcza ogólnego przeglądu polityki UE dot. edukacji i szkoleń 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s19000.htm 
 
Program Leonardo da Vinci utrzymuje wszechstronną bazę danych poprzednich 
projektów i ich produktów: 
 
· Projekty 1995-1999  

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_En95.cfm 
· Projekty 2000-2006  

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_en2000.cfm 

http://www.mindgenius.com/
http://www.conceptdraw.com/
http://www.iteamwork.com
http://www.aceproject.com
http://europa.eu.int/
http://www.etuc.org
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_en.h
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s19000.htm
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_En95.cfm
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_en2000.cfm
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· Produkty 1995-1999  
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_prod_En95.cfm 

· Produkty 2000-2006  
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2/products/recherche_prod_en2000.cfm 

 
Zatrudnienie i Sprawy Społeczne / Polityka regionalna 
 
Podobnie, poniższe strony oferują informacje o polityce UE dot. zatrudnienia i spraw 
społecznych oraz polityki regionalnej: 
 

• DG Employment & Social Affairs oferuje na swojej stronie internetowej 
bogactwo informacji i linków do rozmaitych obszarów polityki: 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html 

 
 
· Europejski Fundusz Społeczny (ESF) 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-
en.htm 

 
· Informacja o Polityce Spójności i Regionalnej jest dostępna na stronie 

Komisji pod adresem: 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm 

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_prod_En95.cfm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/indexen.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm

