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1. SŁOWO OD AKADEMII 

Szanowni Państwo!

Serdecznie gratulujemy znalezienia się w gronie laureatów III rundy Konkursu Grantowego 
Programu Rozwoju Bibliotek. 

Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” jest przedsięwzięciem jedynym w swoim rodzaju. 
Daje bibliotekom możliwość rozwoju, odkrycia nowych płaszczyzn działania i aktywizacji lo-
kalnych społeczności oraz otwiera dla nich zupełnie nowe perspektywy.

Zdajemy sobie sprawę, że realizacja projektu i rozliczenie środków otrzymanych w ramach 
dotacji może powodować liczne pytania. Dlatego oddajemy w Państwa ręce Przewodnik do 
umowy dotacji III rundy Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”. Przewodnik został przy-
gotowany z myślą o Państwa potrzebach związanych z realizacją projektu. Przyświecała nam 
idea stworzenia publikacji, w której znajdą Państwo praktyczne informacje, przydatne nie 
tylko podczas realizacji działań oraz rozliczaniu dotacji otrzymanej w ramach Konkursu, lecz 
także w trakcie planowania i organizacji innych przedsięwzięć.

Proszę pamiętać, że zespół Akademii na każdym etapie projektu służy Państwu radą. Za-
chęcamy do zgłaszania nam problemów i wątpliwości, które pojawią się w trakcie pracy nad 
przedsięwzięciem – postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i znaleźć wyjście z każ-
dej sytuacji. Im wcześniej zasygnalizują nam Państwo wątpliwości czy niejasności, tym szyb-
ciej będziemy w stanie zareagować i wspólnie rozwiązać problem.

Staraliśmy się możliwie czytelnie przedstawić kwestie, z którymi mogą się Państwo spotkać 
podczas realizacji i rozliczania projektu. Przewodnik zawiera zagadnienia związane z warun-
kami umowy, bieżącą organizacją projektu – w tym sprawami finansowymi i promocją – nowy-
mi technologiami, sprawozdawczością oraz rozliczeniem dotacji. 

By ułatwić Państwu pracę, w publikacji umieściliśmy również część pt. „Lista sprawdzająca” 
– zawarte w niej pytania pomogą Państwu skontrolować, czy do raportu załączone są wszyst-
kie niezbędne dokumenty. Dodatkowo na końcu broszury znajdują się wzory dokumentów 
pomocnych przy rozliczeniu projektu. Przewodnik wraz z załącznikami dostępny jest także na 
stronie www.biblioteki.org w zakładce „Dla uczestników”.

Serdecznie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo wziąć udział w prowadzonym przez Aka-
demię Konkursie Grantowym. Wierzymy, że dzięki otrzymanej dotacji uda się wprowadzić 
nową jakość do Państwa biblioteki. Liczymy na dalszą owocną współpracę.
 
Życzymy powodzenia,

Zespół	Akademii	Rozwoju	Filantropii	w Polsce

http://www.biblioteki.org/dla_uczestnikow/konkursy_grantowe_ii/konkurs_grantowy_aktywna_biblioteka_
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2. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z III RUNDĄ KONKURSU  
GRANTOWEGO „AKTYWNA BIBLIOTEKA”  
I INFORMACJE W NICH ZAWARTE

Wszystkie podstawowe informacje dotyczące zasad i przebiegu III rundy Kon-
kursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” znajdą Państwo w opisanych poniżej 
dokumentach. 

Tytuł	dokumentu Informacje	w nim	zawarte

Regulamin

 » Cele i założenia Konkursu Grantowego  
„Aktywna Biblioteka”

 » Słowniczek pojęć zawartych w Regulaminie 
i Wniosku

 » Sposób wyłaniania zwycięzców

 » Wysokość grantu i zasady współfinansowania 
projektów

 » Co można, a czego nie można finansować 
z grantu?

 » Co się dzieje po przyznaniu grantu?

Najczęściej zadawane 
pytania (FAQ)

 » Lista najczęściej zadawanych przez bibliotekarzy 
pytań dotyczących tematyki projektu, składania 
wniosku, promocji i organizatorów
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3. KONKURS GRANTOWY „AKTYWNA BIBLIOTEKA”  
- PODSTAWOWE POJĘCIA

Poniżej znajdują się wyjaśnienia podstawowych pojęć, z którymi mogą się Pań-
stwo spotkać na etapie realizacji projektu oraz sprawozdawczości (w kolejności 
alfabetycznej).

Dodatkowy	wkład	finansowy	biblioteki	– pieniądze pozyskane i wydane przez 
bibliotekę/grantobiorcę (patrz: definicja poniżej) na realizację dofinansowanego 
projektu. Muszą one pochodzić ze środków innych niż dotacja Akademii. Dodatko-
wy wkład finansowy musi być wykazany w budżecie projektu i może pochodzić ze 
środków pozyskanych od firm, samorządów bądź też z własnych środków bibliote-
ki. Pieniądze zgromadzone w ramach wkładu finansowego muszą znajdować się 
na koncie bankowym grantobiorcy lub zostać zarejestrowane w kasie.

Dodatkowy	wkład	niefinansowy	biblioteki	 – dodatkowy wkład w  realizację 
projektu pozyskany przez bibliotekę w postaci wsparcia zewnętrznego, który nie 
pociąga za sobą konieczności zapłaty. W jego skład nie może wchodzić dotychcza-
sowa własność biblioteki. Możemy rozróżnić trzy rodzaje wkładu niefinansowego: 
rzeczowy, usługowy lub w postaci pracy wolontariuszy. Wycena wkładu niefinan-
sowego musi opierać się na racjonalnych stawkach (w przypadku wkładu usłu-
gowego i w postaci pracy wolontariuszy) lub na wartości rynkowej (w przypadku 
wkładu rzeczowego i usługowego). Wkład niefinansowy nie jest ewidencjonowa-
ny na koncie bankowym, ale może być zarejestrowany w systemie księgowym.

Grant/Dotacja	 - bezzwrotna pomoc finansowa udzielona przez organizację 
(w tym przypadku przez Akademię), przeznaczona na realizację projektu, który 
został zarekomendowany przez Komisję Grantową przy Akademii.

Grantobiorca/Dotowany	- instytucja/organizacja, która otrzymała grant i pod-
pisała umowę z Akademią na realizację projektu.

Grantodawca	 – instytucja/organizacja przyznająca grant (Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce).

http://www.biblioteki.org/dla_uczestnikow/konkursy_grantowe_ii/konkurs_grantowy_aktywna_biblioteka_
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Monitoring	projektu	– proces zbierania informacji o przebiegu projektu, postępów  
w osiąganiu zaplanowanych rezultatów i ewentualnych odstępstw od harmonogra-
mu. Jednym ze sposobów monitorowania projektu jest wizyta w siedzibie biblioteki 
przedstawicieli Akademii. Takie spotkanie ma na celu przede wszystkim wsparcie 
bibliotekarzy w realizacji przedsięwzięcia i sprawdzenie, jak przebiega projekt (moni-
toring merytoryczny) oraz czy budżet jest realizowany zgodnie z założeniami, a do-
kumentacja finansowa prowadzona jest poprawnie (monitoring finansowy). Monito-
ring będzie prowadzony w wybranych bibliotekach. 

Nowe	 technologie	 – nowoczesne narzędzia służące do wymiany informacji  
i komunikowania się. Zaliczają się do nich np. Internet, telefon, komputer wraz  
z oprogramowaniem lub takie urządzenia jak aparat cyfrowy, skaner czy rzutnik.

Partner	w projekcie	– osoba lub organizacja/instytucja/firma, która angażuje się  
w część działań projektowych i wnosi swój wkład w rozwiązanie problemu lub za-
spokojenie potrzeby, której dotyczy projekt. Partner może osiągnąć korzyści z ty-
tułu przystąpienia do partnerstwa i wykorzystać je także do realizacji własnych 
celów. Wkład partnerów oraz korzyści, które osiągną w wyniku współpracy, mogą 
mieć zróżnicowany charakter. Wśród przykładowych działań znajdują się m.in.: 
udostępnienie pomieszczenia, wykonanie usługi, użyczenie przedmiotu wykorzy-
stanego w realizacji projektu. Partner wykonuje swoje zadania nieodpłatnie. 

Podwykonawca	– osoba fizyczna lub podmiot posiadający osobowość prawną 
wykonujący odpłatnie część zleconych przez grantobiorcę działań w projekcie.

Pozycja	budżetowa	– każda pojedyncza pozycja znajdująca się w budżecie pro-
jektu. Pozycje budżetowe tworzą kategorie budżetowe.

Projekt - plan działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu (pewnej 
pozytywnej zmiany) w wyznaczonym terminie i przy wcześniej ustalonym bu-
dżecie. Projekt jest jednocześnie metodą pracy – realizowany jest przez grupę 
osób, zaś nad całością czuwa koordynator projektu. 

http://www.filantropia.org.pl
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Raport	z realizacji	umowy	– pisemne podsumowanie projektu przygotowane 
przez bibliotekę. Ma ono na celu merytoryczne i finansowe przedstawienie dzia-
łań przeprowadzonych w ramach grantu otrzymanego od Akademii.

OneDrive	(Microsoft	OneDrive)	- dysk wirtualny, usługa polegająca na udostęp-
nieniu przestrzeni dyskowej na serwerach Microsoft. Na OneDrive poprzez prze-
glądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) 
można edytować pliki zapisane w formacie Microsoft Office (Excel, Word, Power-
Point, OneNote). Dysk wirtualny pozwala na łatwą współpracę, współdzielenie pli-
ków oraz dostęp do nich z każdego urządzenia podłączonego do Internetu. 

Umowa	dotacji	– umowa zawarta między Akademią a grantobiorcą na realizację 
projektu w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”, w której zapisa-
ne są zobowiązania obu stron. 

Wolontariusz	– osoba nieodpłatnie, świadomie i dobrowolnie pracująca na rzecz 
realizacji projektu.

4. PODSTAWOWE WARUNKI UMOWY DOTACJI, CZYLI O CZYM 
TRZEBA PAMIĘTAĆ REALIZUJĄC PROJEKT 

W tej części znajdą Państwo odpowiedzi na pytania związane z realizacją umo-
wy dotacji dotyczące czasu trwania projektu, jego budżetu, kosztów kwalifiko-
wanych i zasad dokonywania zmian w umowie.

! Uwaga: Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią umowy.

4.1. Czas trwania projektu

Jak	długo	może	trwać	projekt?
Okres realizacji projektu, określony w  § 2 umowy dotacji, musi być zgodny 
z działaniami przedstawionymi we wniosku do Konkursu Grantowego i powi-
nien trwać od 3 do 5 miesięcy (tj. zacząć się nie wcześniej niż 1 maja 2014 r. 
i zakończyć się nie później niż 30 września 2014 r.).

http://www.biblioteki.org/dla_uczestnikow/konkursy_grantowe_ii/konkurs_grantowy_aktywna_biblioteka_
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Czy	czas	trwania	projektu	można	przedłużyć?
Wszystkie projekty muszą zakończyć się najpóźniej 30	września	2014	r. Je-
żeli planowali Państwo we wniosku zakończenie projektu przed tym terminem, 
a z ważnych przyczyn chcą go Państwo przedłużyć, istnieje możliwość przesu-
nięcia terminu zakończenia projektu do 30 września 2014 r. Nie ma natomiast 
możliwości przedłużenia umowy po tym terminie.

Prośba o przedłużenie czasu trwania projektu wraz z uzasadnieniem musi zo-
stać przesłana do Akademii w wersji drukowanej (za pośrednictwem poczty tra-
dycyjnej) oraz zaakceptowana przez nią w tej samej formie. W przypadku prze-
dłużenia czasu trwania projektu kwota dotacji pozostaje bez zmian.

! Uwaga: Wszelka korespondencja dotycząca zmian zapisów umowy musi 
być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania biblio-
teki/instytucji.

4.2. Budżet i wypłata dotacji 

Budżet projektu stanowi pkt 23 załącznika nr 1 (Wniosku) do umowy i opisuje 
planowany sposób wydatkowania środków z  dotacji oraz wkładu dodatkowe-
go. Wyodrębniono w nim cztery	kategorie	budżetowe: koszty wynagrodzeń, 
koszty transportu, koszty materiałowe i koszty pozostałe. W każdej kategorii 
znajdują się pozycje	budżetowe wraz z ich ustalonymi wartościami. Można wy-
datkować tylko te koszty, które zostały zawarte w budżecie.

Kiedy	zostaną	wypłacone	środki	z dotacji?
Zgodnie z § 3, pkt 2 umowy dotacja zostanie przelana w całości na konto wska-
zane przez Państwa w umowie w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Aka-
demię prawidłowo podpisanej umowy wraz z załącznikami.

W  przypadku realizacji projektu rozpoczynającego się później niż 1 czerwca 
2014 r., płatność zostanie dokonana nie wcześniej niż na 21 dni przed terminem 
rozpoczęcia projektu.

http://www.filantropia.org.pl
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Czy	kwotę	dotacji	można	zwiększyć?
Kwota dotacji przyznawanej przez Akademię nie może zostać zwiększona. Może 
jednak zostać zmniejszona, co oznacza, że biblioteka	będzie	musiała	zwrócić	
część	dotacji. Może to nastąpić w trzech przypadkach: 

a) biblioteka nie wykorzysta wszystkich środków na działania projektowe 
w trakcie trwania umowy (zgodnie z § 7 umowy).

b) biblioteka wykorzysta dotację niezgodnie z warunkami umowy (zgodnie z § 7, 
pkt 2 umowy). 

c) biblioteka nie zaangażuje wymaganego wkładu dodatkowego (własnego).  
Wkład dodatkowy zawsze musi wynosić minimum 20% wartości dotacji. Jeśli 
będzie mniejszy niż deklarowano we wniosku, proporcjonalnie zmniejszona zo-
stanie dotacja, a biblioteka będzie musiała zwrócić różnicę na konto Akademii.

W razie wątpliwości lub możliwych problemów z wydatkowaniem całości dotacji 
prosimy o kontakt z zespołem Akademii.

! Uwaga: Zgodnie z § 7, pkt 1 umowy – jeśli kwota dotacji niewykorzystana 
podczas realizacji projektu nie przekroczy 10 zł (dziesięciu złotych), biblioteka 
nie ma obowiązku zwracania jej Akademii pod warunkiem, że przeznaczy ją na 
cele statutowe placówki.

Jaka	jest	różnica	pomiędzy	dotacją	a wkładem	dodatkowym?
Dotacja to kwota przyznana Państwa bibliotece przez Akademię na realizację pro-
jektu. Wkład dodatkowy to środki (finansowe lub niefinansowe) pozyskane przez 
bibliotekę na realizację projektu, które zostały przez Państwa zadeklarowane  
w momencie składania wniosku w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka”. Sta-
nowi on integralną część budżetu projektu (pkt 23 załącznika nr 1 do umowy dotacji). 

Czy	można	zmienić	wysokość	wkładu	dodatkowego?
Wysokość wkładu dodatkowego może zostać zwiększona lub zmniejszona, jed-
nak nie może być mniejsza niż 20% kwoty przyznanej dotacji. 

http://www.biblioteki.org/dla_uczestnikow/konkursy_grantowe_ii/konkurs_grantowy_aktywna_biblioteka_
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Zmniejszenia lub zwiększenia wkładu dodatkowego (jeżeli nie powoduje to usu-
nięcia istniejącej pozycji budżetowej lub powstania nowej) mogą dokonać Pań-
stwo bez powiadamiania o tym Akademii, pamiętając o tym, że wkład nie może 
być mniejszy niż 20% dotacji. Wszystkie tego rodzaju zmiany muszą natomiast 
zostać odzwierciedlone w raporcie finansowym.

! Uwaga: Jeśli zdarzy się tak, że wkład dodatkowy biblioteki się zmniejszy, 
również grant od Akademii zostanie zmniejszony tak, by wkład dodatkowy nadal 
stanowił 20% otrzymanej dotacji. 

4.3. Koszty kwalifikowane, czyli na co można 
  wydać otrzymaną dotację

Koszty kwalifikowane to takie koszty, które zgodnie z umową mogą zostać pokryte  
ze środków dotacji. Zgodnie z § 8 umowy koszty będą uznane za kwalifikowane 
tylko wtedy, gdy:

 » są bezpośrednio	związane z realizowanym projektem i niezbędne do jego 
przeprowadzenia;

 » są racjonalnie	skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;
 » odzwierciedlają koszty faktycznie	poniesione.

W ramach dotacji mogą być finansowane następujące koszty:
 » wynagrodzenie osób zatrudnionych przy realizacji projektu; w przypadku osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i zatrudnionych na pod-
stawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia, wypłacane jest 
wynagrodzenie wraz ze wszystkimi składowymi (tj. podatkiem dochodowym  
od osób fizycznych, składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz  
z pochodnymi, z wyjątkiem nagród i premii); jeśli tylko część czasu pracy (np. 4 
godziny tygodniowo lub 1/4 etatu) poświęcona jest na zadania związane z re-
alizacją projektu, rozliczenie czasu pracy powinno nastąpić w sposób ustalony 
przez Państwa bibliotekę (np. karta czasu pracy) lub na podstawie oświadczenia  
o wymiarze czasu pracy pracownika. Pracownik	biblioteki	może	odpłat-
nie	pracować	na	rzecz	projektu	jedynie	po	godzinach	pracy;
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 » koszty wyjazdów służbowych osób zatrudnionych przy realizacji projektu;  
do kosztów tych zaliczamy koszty podróży, zakwaterowania i przysługujące 
diety zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami; koszty podróży muszą być 
udokumentowane np. biletami kolejowymi 2. klasy, biletami autobusowymi;

 » wynajem sal na szkolenia lub spotkania;
 » przygotowanie materiałów szkoleniowych, w tym druk i/lub koszty kopiowania;
 » koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia osób uczestniczących w projekcie;
 » materiały informacyjne i promocyjne np. ulotki, broszury, plakaty – w tym ich 

zaprojektowanie, skład, druk i dystrybucja;
 » inne – koszty, które nie mieszczą się w  wyżej wymienionych pozycjach,  

a są niezbędne do zrealizowania projektu.

W ramach dotacji współfinansowane mogą być również koszty	ogólnoadmini-
stracyjne, czyli koszty związane z obsługą administracyjną projektu, w szcze-
gólności:

 » usługi księgowe, prawne, teleinformatyczne (np. obsługa strony internetowej);
 » koszty połączeń telefonicznych i Internetu;
 » koszty zakupu materiałów biurowych;
 » wynajem i  eksploatacja pomieszczeń wykorzystywanych bezpośrednio na 

potrzeby projektu;
 » inne koszty niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.
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Poniżej przedstawiamy tabelkę z przykładowymi pozycjami z budżetu przypo-
rządkowanymi do konkretnej kategorii budżetowej:

Kategoria	kosztów Przykładowe	pozycje,	które	mogą	wcho-
dzić	w skład	danej	kategorii	kosztów

koszty	wynagrodzeń

wynagrodzenie dla księgowego; honoraria 
dla trenerów, prowadzących warsztaty, ar-
tystów uczestniczących w  spotkaniach au-
torskich; opłaty za konsultacje specjalistycz-
ne, itd.

koszty	transportu
transport materiałów, akcesoriów, rekwizy-
tów niezbędnych w projekcie; koszty wycie-
czek, itd.

koszty	materiałowe

przybory plastyczne; przybory biurowe; 
sprzęt komputerowy, np. laptop, tablet, apa-
rat fotograficzny, rzutnik, tablica multime-
dialna; wyposażenie meblowe, np. dodatko-
we stoliki, fotele; akcesoria niezbędne do 
wystaw, np. ramy do obrazów, stojaki, ta-
blice; statywy; materiały poligraficzne, np. 
zaproszenia, kalendarze, albumy, publikacje, 
komiksy; nagrody dla uczestników projektu/
konkursu, itd.

koszty	pozostałe

catering; wynajem sali; stworzenie filmu do-
kumentującego szkolenie/warsztaty; wywo-
ływanie zdjęć; prowizje bankowe; opłaty li-
cencyjne; opłaty dla ZAiKS-u; ubezpieczenie 
uczestników; bilety do muzeum/teatru/na 
koncert; ogłoszenia promocyjne w mediach; 
koszty biurowe, itd.

Koszty usług i towarów rozliczane są na podstawie:
 » faktur, 
 » rachunków,
 » umów sprzedaży.

! Uwaga: Nie ma możliwości rozliczenia kosztów bez odpowiednich dokumen-
tów. Nie są honorowane żadnego typu oświadczenia o poniesionych wydatkach.

! Uwaga: Uprzejmie prosimy o nieprzysyłanie do Akademii kopii ani orygi-
nałów podpisywanych umów, rachunków i faktur. Wysyłka taka powinna mieć 
miejsce wyłącznie na wyraźną prośbę Akademii. 
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Czym	różni	się	faktura	od	rachunku?
Każdy przedsiębiorca sprzedający towary lub świadczący usługi musi dokumen-
tować swoją działalność poprzez wystawianie faktur i rachunków. Jeśli przed-
siębiorca jest czynnym płatnikiem VAT, wystawia fakturę, jeśli natomiast zre-
zygnował z płacenia VAT-u, wystawia rachunek. Innymi słowy – rachunek jest 
dokumentem, który nie zawiera podatku VAT, w  przeciwieństwie do faktury, 
która ten podatek uwzględnia. 

Jeśli chcą Państwo, by przedmioty zakupione podczas realizacji projektu mogły 
być sfinansowane ze środków dotacji, muszą Państwo posiadać oryginały faktur 
i/lub rachunków wystawionych przez przedsiębiorcę sprzedającego towary lub 
świadczącego usługi.

Czy	podatek	VAT	jest	kosztem	kwalifikowanym?
Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym, chyba że Dotowanemu, czyli biblio-
tece lub instytucji prowadzącej bibliotekę, przysługuje prawo do jego odliczenia. 
Jeżeli Dotowany nie	może odliczyć podatku VAT, musi przedłożyć wypełniony za-
łącznik nr 3 do umowy dotacji (Oświadczenie o kwalifikowalności VAT). Dokument 
ten musi zostać przesłany pocztą tradycyjną do Akademii wraz z umową dotacji.

Nieprzesłanie pisma do Akademii lub brak podpisu na ww. dokumencie oznacza, 
że Państwa biblioteka nie może zaliczać podatku VAT do swoich kosztów, a co 
za tym idzie wydatki, które będzie mogła rozliczyć w sprawozdaniu finansowym 
będą w kwotach netto (bez VAT). 

Jak	rozliczać	koszty	wynagrodzeń?
Jeżeli chcą Państwo zatrudnić do realizacji projektu osobę fizyczną, która nie 
prowadzi działalności gospodarczej, muszą Państwo podpisać z nią umowę cy-
wilnoprawną (umowa zlecenia, umowa o dzieło). W uzasadnionych przypadkach 
honorowana będzie również umowa o pracę. W przypadku zawarcia przez Pań-
stwa umowy o pracę lub umowy zlecenia w ramach projektu możliwe jest finan-
sowanie wszystkich obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. 
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W  przypadku zawierania umów z  podwykonawcami w  treści umowy należy 
umieścić następujące zdanie:

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Glo-

bal Libraries, przedsięwzięcie prowadzone w ramach Świato-

wego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates, której 

partnerem i grantobiorcą w Polsce jest Polsko-Amerykańska 

Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Roz-

woju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzy-

mała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 
Jak	rozliczać	delegacje	(podróże	służbowe)?
Delegacje realizowane w  ramach projektu muszą być prawidłowo rozliczone – 
Akademia nie wymaga od Państwa potwierdzenia przybycia na miejsce delega-
cji, wymagane jest jednak uzasadnienie odbycia podróży służbowej. Prawidłowa 
dokumentacja dotycząca podróży służbowej składa się z:

 » polecenia wyjazdu służbowego podpisanego przez osobę upoważnioną; 
 » rozliczenia wyjazdu służbowego; rozliczenie takie może być przygotowane  

na 2 sposoby:
 › poprzez sporządzenie ewidencji przejechanych kilometrów – tzw. kilometrówkę, 
 › poprzez dołączenie do dokumentacji biletów na pociąg 2. klasy (wyłącz-

nie), biletów PKS, biletów komunikacji niepublicznej lub faktur/rachunków  
za ww. bilety.

Praktycznie wygląda to tak, że do dokumentu potwierdzającego odbycie podró-
ży służbowej powinny być dołączone odpowiednio opisane bilety, faktury albo 
rozliczenie przejechanych kilometrów.

! Uwaga: Akademia nie honoruje rozliczeń podróży w formie oświadczenia 
wypełnionego przez osobę, która tę podróż odbyła.
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Jeżeli wypłaty na wyjazdy służbowe są realizowane poprzez tzw. kasę (obrót 
gotówkowy), wymagamy prowadzenia raportu kasowego oraz odpowiednich 
dokumentów. 

W kosztach transportu nie są honorowane faktury na zakup paliwa. Wyjątek sta-
nowi sytuacja, w której Państwa biblioteka jest w posiadaniu samochodu służ-
bowego bądź samochodu z wypożyczalni. 

Państwa delegacje powinny być rozliczane zgodnie z obowiązującymi stawkami:
 » wysokości diet,
 » wysokości ryczałtu za nocleg,
 » stawki za kilometr przejechany samochodem prywatnym lub służbowym.

Poniżej przedstawiamy stawki obowiązujące w dniu	opublikowania	Przewod-
nika (przed rozliczeniem Państwa delegacji prosimy sprawdzić, czy nie uległy 
one zmianie; aktualne stawki znajdują się m.in. tutaj).

Diety krajowe (obowiązujące od 1.03.2013 r.)

Czas	trwania	delegacji Kwota

od 8 do 12 godzin 10 zł

powyżej 12 godzin 30 zł

powyżej 24 godzin:

› za każdą rozpoczętą dobę do 8 godzin

› powyżej 8 godzin

15 zł

30 zł

ryczałt za nocleg 45 zł (150% diety dobowej)

zwrot kosztów podróży środkami komunikacji miej-
skiej na podstawie biletów lub w wysokości 20% die-
ty dobowej

6 zł
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Maksymalne stawki za użytkowanie  pojazdów do celów podróży służbowej 
(obowiązujące od 14.11.2007 r.):

Pojemność	silnika Kwota

samochód o poj. do 900 cm³  0,5214 zł/km

samochód o poj. pow. 900 cm³ 0,8358 zł/km

motocykl 0,2302 zł/km

motorower 0,1382 zł/km

Jak	rozliczać	koszty	stałe	(takie	jak	np.	czynsz,	telefon,	energia)	dotyczą-
ce	realizacji	projektu?
W ramach otrzymanej dotacji możliwe jest sfinansowanie części kosztów funk-
cjonowania Państwa biblioteki – tych, które bezpośrednio dotyczą realizowane-
go projektu.

 » Przykład:	miesięczne koszty eksploatacji biura wynoszą 300 zł. W kwocie 
tej mieści się zarówno realizacja działań statutowych Państwa biblioteki, jak 
i realizacja projektu w ramach Konkursu Grantowego.

W przypadku opłat stałych mogą Państwo rozliczać koszty realizacji projektu na 
dwa sposoby:

 » na podstawie kalkulacji	 procentowej prowadzonych działań w  stosunku  
do całkowitych kosztów ponoszonych przez Państwa bibliotekę, np. na każde 
8 godzin pracy biblioteki 1 godzina przypada na realizację projektu, tak więc 
1/8 kosztów eksploatacyjnych może zostać sfinansowana ze środków dotacji;

 » na postawie szczegółowych	rozliczeń (np. w przypadku rozliczenia rachun-
ku telefonicznego będzie to zestawienie połączeń związanych z projektem).

Zachęcamy Państwa, aby już na początku realizacji projektu wprowadzili Pań-
stwo wewnętrzne ustalenia dotyczące podziału kosztów wspólnych, z uwzględ-
nieniem działań prowadzonych na rzecz projektu. Mogą one mieć postać doku-
mentu dołączonego do dokumentacji projektu i podpisanego przez dyrektora.
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Czy	biblioteka	musi	zwrócić	odsetki	od	kwoty	dotacji,	które	narosły	na	
koncie	bankowym	biblioteki?
Odsetki, które narosną od kwoty dotacji nie muszą być zwracane Akademii pod 
warunkiem, że zostaną one przeznaczone na cele statutowe placówki.

Co	zrobić,	gdy	na	koncie	biblioteki	pod	koniec	realizacji	projektu	pozosta-
ną	niewykorzystane	środki	z dotacji?
Proponujemy Państwu, aby na bieżąco obserwować wydatki w projekcie, a ewen-
tualne małe kwoty pozostałe na koncie przeznaczyć na materiały lub ostatnie 
działania realizowane w  ramach projektu. Jeżeli niewydana podczas realizacji 
projektu kwota dotacji nie	przekroczy	10	zł nie muszą jej Państwo zwracać do 
Akademii pod warunkiem, że zostanie przeznaczona na cele statutowe placówki. 
Zależy nam, żeby wykorzystali Państwo całą kwotę dotacji – jeśli w trakcie realizo-
wania projektu zobaczą Państwo, że na koncie biblioteki pozostało jeszcze dużo 
niewydanych środków, a nie wiedzą Państwo, jak je zagospodarować, prosimy  
o telefoniczny lub mailowy kontakt z Akademią. Postaramy się podsunąć kilka 
sprawdzonych pomysłów i wspólnie wypracować rozwiązanie. 

4.4. Dokumentacja projektu

Jakie	dokumenty	są	wymagane	podczas	realizacji	projektu?
Państwa biblioteka musi posiadać wszystkie oryginalne	dokumenty	źródłowe,  
tj. oryginały faktur, umów i  rachunków. Muszą być one odpowiednio opisane 
(zgodnie z § 6, pkt 1 umowy dotacji) oraz zatwierdzone pod względem meryto-
rycznym i formalno-rachunkowym. 

Faktury i  rachunki związane z  poniesionymi przez Państwa kosztami realiza-
cji projektu muszą być wystawione w okresie trwania umowy. W szczególnych 
przypadkach mogą być one dokumentowane z inną datą niż okres realizacji pro-
jektu, np. dla przedsięwzięcia kończącego się w  sierpniu może obowiązywać 
również wrześniowa faktura za usługi telekomunikacyjne zrealizowane w sierp-
niu, ponieważ koszty na fakturze dotyczyły okresu objętego umową.
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Z jednej pozycji budżetowej można finansować kilka różnych faktur lub ra-
chunków. Jeżeli w Państwa projekcie przewidziany jest np. zakup artykułów 
spożywczych na spotkania, to ta pozycja w budżecie może być rozliczana na 
podstawie kilku lub kilkunastu dokumentów (faktur i/lub rachunków).

! Uwaga: Uprzejmie prosimy o nieprzysyłanie do Akademii kopii ani orygi-
nałów podpisywanych umów, rachunków i faktur. Wysyłka taka powinna mieć 
miejsce wyłącznie na wyraźną prośbę Akademii. 

Jak	opisywać	faktury,	w których	znajdują	się	nie	tylko	pozycje	rozliczane	 
w ramach	umowy	dotacji?
Jedna faktura może dokumentować różne koszty, wśród których tylko część po-
zycji może dotyczyć projektu realizowanego w  ramach Konkursu Grantowego 
„Aktywna Biblioteka”. W tym przypadku w opisie faktury należy zaznaczyć, któ-
re pozycje zostały sfinansowane ze środków dotacji, natomiast pozostałe po-
zycje opisać zgodnie ze źródłem ich finansowania (innym niż dotacja Akademii). 

 » Przykład:	 Na fakturze znajdują się trzy pozycje: papier, taśma kleją-
ca i  farby. Na potrzeby projektu wykorzystują Państwo jedynie farby. 
Na rewersie faktury należy więc napisać: „Pozycja 3 – farby, rachunek 
nr……………………… – sfinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, nr umowy dotacji [nr Pań-
stwa umowy], dotyczy zakupu …………………………………… [pozycja z budżetu] dla 
………………………………………………………………… [nazwa grantobiorcy] na realizację pro-
jektu pt. ……………………………………………………… [nazwa projektu]”. Pozostałe pozycje 
na fakturze należy opisać zgodnie ze źródłami ich finansowania czyli np. „Po-
zycja 1 – papier i pozycja 2 – taśma klejąca zostały sfinansowane ze środków 
otrzymanych od Domu Kultury w Brześciu, numer umowy …”.
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3	złote	zasady	dokumentacji	projektu:

1. Każdy dokument musi zostać zatwierdzony pod względem me-
rytorycznym i formalno-rachunkowym. 

2. Każdy dokument finansowy musi zawierać trwały opis na orygi-
nale (nie może być załączony na osobnej kartce ani sporządzo-
ny ołówkiem) oraz informacje, jakie koszty zostały poniesione, 
w jakim celu i z jakiej pozycji budżetowej są finansowane. 

3. Każdy oryginalny dokument finansowy musi zostać opatrzony 
zdaniem: „Sfinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, nr Umowy 
[nr Państwa Umowy]”.

 Dopuszczalne jest dokonywanie przez Państwa zmian w opisie do-
kumentu. W tym celu należy przekreślić treść pierwotną, zachowu-
jąc jej czytelność, i opisać dokument po raz drugi, w sposób prawi-
dłowy, oraz podpisać się pod nowym opisem.

4.5. Wkład dodatkowy biblioteki

Co	to	jest	wkład	dodatkowy?
Wkładem dodatkowym nazywane są środki, które Państwa biblioteka musi za-
angażować do realizacji projektu. Zgodnie z regulaminem Konkursu wkład do-
datkowy musi wynosić co	najmniej	20% otrzymanej dotacji.

Wkład dodatkowy może mieć charakter finansowy lub niefinansowy. Wkład do-
datkowy niefinansowy może przyjmować trzy formy: rzeczową, usługową lub 
w postaci pracy wolontariuszy.

Wkład	niefinansowy:
 » Rzeczowy – dobra materialne przekazane bezpłatnie na rzecz projektu przez 

osobę fizyczną lub prawną, która może być partnerem projektu. Mogą to być  
np. rekwizyty i akcesoria potrzebne w trakcie szkoleń/warsztatów i przy re-
alizacji projektu, wyposażenie biurowe, artykuły spożywcze, stroje itd. 
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Przekazanie wkładu rzeczowego musi zostać potwierdzone stosownym oświad-
czeniem, które będzie stanowiło część dokumentacji Państwa projektu. Wzór 
oświadczenia znajduje się na końcu Przewodnika (Oświadczenie darczyńcy).

 » Usługowy – usługa wykonana bezpłatnie na rzecz projektu przez osobę 
prawną/instytucję. Za wkład usługowy można uznać np. usługi transporto-
we, catering, użyczenie sali itd. 

Wykonanie takiej usługi musi zostać potwierdzone stosownym oświadczeniem, 
które będzie stanowiło część dokumentacji Państwa projektu. Wzór oświadczenia 
znajduje się na końcu Przewodnika (Oświadczenie usługodawcy).

 » W postaci	pracy	wolontariusza – nieodpłatna praca osoby fizycznej na rzecz 
projektu. W zależności od czasu trwania współpracy wolontariusza z Państwa 
biblioteką czas pracy można rozliczać na 2 sposoby: poprzez prowadzenie karty	
ewidencji	czasu	pracy wolontariusza (działania jednorazowe lub kilkukrotne, 
współpraca nieprzekraczająca 30 dni) lub poprzez podpisanie	umowy wraz  
z prowadzeniem	karty	ewidencji	czasu	pracy (działania długofalowe, prze-
kraczające 30 dni). Proszę pamiętać, że na życzenie wolontariusza istnieje 
możliwość podpisania umowy na czas krótszy niż 30 dni. Aktualne wzory umów  
z wolontariuszem pełnoletnim oraz niepełnoletnim znajdą Państwo na koń-
cu Przewodnika (Porozumienie o współpracy i Porozumienie o współpracy  
z wolontariuszem niepełnoletnim). Karta ewidencji czasu pracy wolontariu-
sza stanowi cześć dokumentacji Państwa projektu. Wzór karty również znaj-
duje się na końcu Przewodnika. 

 Na uczestnictwo w projekcie niepełnoletniego wolontariusza musi wyrazić 
zgodę jego prawny opiekun poprzez podpisanie karty ewidencji czasu pracy. 

Wysokość deklarowanego przez Państwa wkładu dodatkowego może ulec zmia-
nie. Mogą go Państwo dowolnie zwiększać lub zmniejszać. W przypadku zmniej-
szania wkładu dodatkowego należy pamiętać, by ostatecznie nie był on mniej-
szy niż 20% otrzymanej dotacji.
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 » Przykład:	w przypadku dotacji w wysokości 4500 zł i wkładu dodatkowego  
na poziomie 2000 zł mogą Państwo zmniejszyć wkład dodatkowy maksymalnie  
do kwoty 900 zł, ponieważ tyle wynosi wymagany w umowie wkład dodat-
kowy (20% kwoty dotacji).

! Uwaga: Mogą Państwo dokonać zmniejszenia lub zwiększenia wkładu do-
datkowego bez powiadamiania o tym Akademii, jeżeli nie powoduje to usunięcia 
istniejącej pozycji budżetowej lub powstania nowej (pamiętając przy tym, że wkład 
dodatkowy nie może być mniejszy niż 20% dotacji). Wszystkie tego rodzaju zmiany 
muszą być opisane w raporcie finansowym (załącznik 2b do umowy dotacji). 

W jaki	sposób	dokumentować	dodatkowy	wkład	usługowy	i rzeczowy?
Wkład usługowy i rzeczowy mogą być przez Państwa ewidencjonowane na podstawie:

 » faktury VAT (jeżeli darczyńca/partner jest podatnikiem VAT)
 » rachunku (jeżeli darczyńca/partner nie jest podatnikiem VAT)
 » noty księgowej,
 » oświadczenia darczyńcy lub partnera w projekcie (wzór przeznaczony do kopio-

wania znajduje się na końcu Przewodnika – Oświadczenie partnera/darczyńcy).

Proszę pamiętać, że jeśli partner lub darczyńca jest przedsiębiorcą, to może być  
on zobowiązany do wystawienia faktury lub rachunku i ew. zapłacenia podatku 
od towarów i usług (podatku VAT). 

! Uwaga: Podana w oświadczeniu wartość towaru/usługi powinna być wy-
liczona na podstawie obowiązujących stawek rynkowych.

W jaki	sposób	przedstawiać	czas	pracy	wolontariuszy?
Pracę wolontariuszy, którzy działają na rzecz projektu w wymiarze	krótszym	niż	
30	dni, należy dokumentować na podstawie karty ewidencji czasu pracy (wzór 
przeznaczony do kopiowania znajduje się na końcu Przewodnika – Karta ewidencji 
czasu pracy wolontariusza). Ewidencja czasu pracy wolontariusza powinna zawie-
rać następujące dane: imię i nazwisko wolontariusza, data/czas wykonywanej pra-
cy, liczba przepracowanych godzin, zakres wykonywanych czynności, szacunkową 
wartość wykonanej przez wolontariusza pracy oraz podpis wolontariusza lub jego 
prawnego opiekuna (w przypadku wolontariuszy niepełnoletnich). 
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W  przypadku, gdy kilku wolontariuszy wykonuje to samo zadanie, wystarczy 
jedna karta ewidencji czasu pracy dla wszystkich. Natomiast jeżeli każdy wo-
lontariusz wykonuje jedno lub kilka zadań samodzielnie, należy wypełnić kartę 
pracy dla każdego wolontariusza osobno.

Z  każdym wolontariuszem pracującym przy Państwa projekcie w wymiarze	
większym	niż	30	dni	powinna zostać podpisana umowa. Jej wzór mogą Pań-
stwo otrzymać od dowolnego oddziału Centrum Wolontariatu (adres można zna-
leźć tutaj), pobrać ze strony: www.wolontariat.org.pl lub skorzystać ze wzoru 
umowy umieszczonego na końcu Przewodnika oraz w folderze udostępnionym 
przez Akademię w  usłudze Microsoft OneDrive (Porozumienie o  współpracy 
z wolontariuszem pełnoletnim). W przypadku długofalowej współpracy z wolon-
tariuszem również należy prowadzić kartę ewidencji czasu pracy. Proszę pamię-
tać, że na	życzenie	wolontariusza istnieje możliwość podpisania umowy na 
czas krótszy niż 30 dni.

Jeżeli wolontariuszem jest osoba niepełnoletnia, umowę w jej imieniu zawiera 
opiekun prawny. W tym celu musi on zawrzeć umowę z biblioteką – wzór takiego 
dokumentu znajduje się na końcu Przewodnika oraz w folderze udostępnionym 
przez Akademię w  usłudze Microsoft OneDrive (Porozumienie o  współpracy  
z wolontariuszem niepełnoletnim).

Jeżeli wolontariuszem w projekcie jest np. autor, który przyjeżdża do Państwa 
biblioteki na spotkanie/występ, możliwe jest rozliczenie jego czasu pracy na 
podstawie ewidencji czasu pracy.

! Uwaga: Jedynie na podstawie wypełnionej karty ewidencji czasu pracy i osza-
cowanej stawki za godzinę pracy wolontariusza (w zależności od wykonywanych 
czynności) można obliczyć wkład dodatkowy w formie pracy wolontariusza.

http://www.filantropia.org.pl
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4.6. Zmiany w umowie lub jej załącznikach

W tej części znajdą Państwo informacje na temat sposobu dokonywania ewen-
tualnych zmian w umowie dotacji.

! Uwaga: Zgodnie z § 13 umowy korespondencja dotycząca:

 » przesunięcia środków dotacji pomiędzy pozycjami budżetowymi w  sumie 
większego niż 500 zł, 

 » utworzenia nowej lub usunięcia istniejącej pozycji budżetowej,
 » zmiany w harmonogramie działań (pkt 13 załącznika nr 1 – Wniosku), 

 może być prowadzona pisemnie lub w formie	elektronicznej (za pośred-
nictwem usługi Microsoft OneDrive w folderze udostępnionym przez Akade-
mię). Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany wymagające sporządzenia aneksu	do	umowy, a więc:
 » zmiana czasu trwania projektu,
 » zmiana siedziby biblioteki,
 » zmiana osoby reprezentującej bibliotekę,
 » zmiana koordynatora projektu,
 » wymagają zachowania formy drukowanej.

Czy	można	dokonywać	zmian	w budżecie	projektu?
Budżet jest punktem 23 załącznika nr 1 (Wniosku) do umowy dotacji, dlatego 
jeżeli chcą Państwo dokonać w nim zmian opisanych w § 4 umowy, należy zło-
żyć pismo w formie elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) za pośrednic-
twem Microsoft OneDrive w folderze udostępnionym przez Akademię, bądź też 
przesłać do Akademii pismo pocztą tradycyjną. Instrukcja korzystania z Micro-
soft OneDrive znajduje się w podpunkcie 4.7. Przewodnika.

Dodatkowo trzeba pamiętać, aby w wyniku usunięcia pozycji wkład dodatkowy 
nie zmniejszył się poniżej 20% wartości dotacji.
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Innych zmian (tj. gdy suma przesunięć jest mniejsza niż 500 zł lub przesunię-
cie dotyczy wkładu dodatkowego) mogą Państwo dokonywać bez informowania 
Akademii, jednak wszystkie przeprowadzone zmiany należy przedstawić w ra-
porcie finansowym.

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, mogą Państwo dokonać dowolnej liczby zmian 
w budżecie projektu.

Jak	dokonać	zmian	w budżecie?
Aby dokonać zmian w budżecie, które polegają na dodaniu nowej pozycji budże-
towej, usunięciu istniejącej lub przesunięciach między pozycjami budżetowymi, 
których suma jest większa niż 500 zł, należy:

 » skorzystać	z	OneDrive:	w folderze udostępnionym przez Akademię znajduje 
się wzór prośby o zmianę w budżecie. Należy ją uzupełnić, wydrukować, podpi-
sać, zeskanować i umieścić na w tym samym folderze na OneDrive. Dodatkowo 
należy załączyć propozycję nowego budżetu, nanosząc proponowane modyfi-
kacje w tabeli z budżetem projektu, która znajduje się w odpowiednim folderze 
na OneDrive. Po umieszczeniu dokumentów na OneDrive prosimy o powiado-
mienie o tym Akademii w wiadomości wysłanej na adres: aktywna.biblioteka@
filantropia.org.pl. Po otrzymaniu prośby Akademia wyrazi swoją zgodę (jeśli 
zmiana została odpowiednio uzasadniona) poprzez umieszczenie na dysku ze-
skanowanego i podpisanego stosownego pisma, a następnie w zwrotnej wia-
domości e-mail poinformuje bibliotekę o wyrażonej zgodzie.

bądź też

 » złożyć	pismo	w wersji	papierowej: przesłać wydrukowaną, uzupełnioną 
i podpisaną prośbę o zmianę w budżecie. Prosimy również o dołączenie do 
pisma zaktualizowanej tabeli z budżetem. Tabela z Państwa budżetem jest 
dostępna w folderze udostępnionym przez Akademię na OneDrive. Dla uła-
twienia komunikacji oraz przyspieszenia procesu akceptacji rekomendujemy 
wcześniejsze przesłanie prośby drogą	mailową	na adres podany powyżej, 
aby Akademia mogła się z nią zapoznać i zasugerować ewentualne poprawki. 
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Po ustaleniu szczegółów oryginał Państwa prośby powinien zostać przesła-
ny drogą pocztową. Po otrzymaniu prośby Akademia wyrazi pisemnie zgodę 
na zaproponowane zmiany, jeżeli będą one racjonalnie umotywowane.

Prośbę o zmianę w budżecie zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, 
należy przekazać Akademii przed	dokonaniem	przez	Państwa	zmian w bu-
dżecie. Trzeba to zrobić w takim terminie, aby możliwe było udzielenie zgody na 
zmiany jeszcze przed zakończeniem realizacji projektu.

Uprzejmie prosimy, aby zwrócili Państwo uwagę, że występowanie z  prośbą 
o zmiany w budżecie na dwa dni przed zakończeniem projektu wiąże się z ry-
zykiem nieotrzymania odpowiedzi od Akademii w  terminie. Pisma w  folderze 
udostępnionym przez Akademię na OneDrive złożone po wygaśnięciu terminu 
umowy lub dokumenty przesłane do Akademii po upływie wyznaczonego termi-
nu nie będą uznawane. Nie będą również honorowane prośby z datą wsteczną. 

Wzór prośby o zmianę w budżecie projektu znajduje się na końcu Przewodnika 
(Prośba o zmianę w budżecie projektu) oraz w formie elektronicznej w folderze 
udostępnionym przez Akademię na OneDrive.

Nowy budżet obowiązywać będzie od momentu udzielenia zgody przez Aka-
demię. Raport finansowy z  realizacji projektu powinien być przygotowany na 
podstawie nowej, zatwierdzonej wersji budżetu.

! Uwaga: Pismo dotyczące zmian w budżecie może podpisać jedynie osoba 
upoważniona do reprezentowania placówki (najczęściej dyrektor), nie zaś koor-
dynator projektu. 

Na	czym	polegają	przesunięcia	między	pozycjami	budżetowymi?
Przesunięcia, o  których mowa poniżej, dotyczą wyłącznie otrzymanej dotacji. 
Środki własne mogą być dowolnie	przesuwane w ramach istniejących pozycji. 
Procedura dokonywania zmian zależy od tego, czy suma przesunięć w ramach 
dotacji jest większa czy mniejsza niż 500 zł.
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1. Przesunięcia pomiędzy pozycjami budżetowymi, których	suma	nie	przekra-
cza	500	zł, mogą być dokonane bez konieczności porozumienia z Akademią.

 » Przykład: W  budżecie projektu zaplanowane koszty wynagrodzenia dla 
prowadzącego warsztaty (finansowane z  dotacji Akademii) wynoszą 540 
zł. Część tej kwoty, w wysokości 300	zł biblioteka chce przesunąć na ma-
teriały biurowe. Biblioteka może dokonać takiego przesunięcia bez infor-
mowania Akademii, ponieważ przesuwana kwota nie przekracza 500 zł. 
Po pewnym czasie ta sama biblioteka chce dokonać kolejnej zmiany – prze-
sunięcia z pozycji „dojazd do galerii” do pozycji „wynajem sali na wernisaż”. 
Może tej zmiany dokonać bez wiedzy Akademii tylko wtedy, gdy przesunięcie 
nie będzie większe niż 200	zł. Wtedy suma przesunięć dokonanych w ciągu 
realizacji projektu nie przekroczy kwoty 500	zł. 

2. Przesunięcia pomiędzy pozycjami budżetowymi powyżej	500	zł. 

Jeżeli chcą Państwo dokonać jednorazowego przesunięcia na kwotę większą	
niż	500	zł lub suma kilku kolejno dokonanych przesunięć przekracza ten limit, 
muszą uzyskać Państwo pisemną zgodę Akademii. Pisemna zgoda na zmiany 
w budżecie dotyczy	wyłącznie	kosztów finansowanych ze środków dotacji.
 

 » Przykład	1: W budżecie projektu koszty koordynacji działań finansowane ze 
środków Akademii obliczono na 600	zł. Część tej kwoty, w wysokości 515 
zł, biblioteka chce przesunąć na honoraria dla trenerów. Kwota planowanego 
jednorazowego przesunięcia przekracza 500 zł, a zatem przed dokonaniem 
opisanej zmiany konieczne jest pisemne poproszenie Akademii o zgodę.

 » Przykład	2: Biblioteka w  trakcie realizacji projektu dwa razy dokonywała 
przesunięć między pozycjami budżetowymi finansowanymi z otrzymanej do-
tacji. Za pierwszym razem na kwotę 200	zł, a za drugim 195	zł (suma tych 
dwóch przesunięć to 395 zł). Podczas dalszych działań malarz, który miał 
w ramach projektu przeprowadzić warsztaty artystyczne, zgodził się to zro-
bić jako wolontariusz. Środki zabezpieczone w budżecie na honorarium dla 
tego artysty, czyli 215	zł, biblioteka postanowiła przeznaczyć na zrealizowa-
nie większego niż wcześniej zakładano poczęstunku dla uczestników. 

http://www.filantropia.org.pl
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 Suma przesunięć dokonanych przez tę bibliotekę wyniosłaby wtedy 610	zł. 
Konieczne jest zatem, by biblioteka przed dokonaniem trzeciego przesunię-
cia środków pisemnie poprosiła Akademię o zgodę na zmiany w budżecie.

Udostępniamy Państwu możliwość przesunięć między pozycjami budżetowymi 
również po to, by na koncie biblioteki pozostało jak najmniej niewykorzystanych 
środków. Jeśli w trakcie realizowania projektu zorientują się Państwo, że nie są 
Państwo w stanie zagospodarować środków przeznaczonych na dany cel, prosi-
my	o kontakt	z Akademią	– wspólnie postaramy się wypracować odpowiednie 
rozwiązanie (np. skorzystanie z  możliwości przesunięć lub tworzenia nowych 
pozycji budżetowych). 

Czy	w budżecie	projektu	można	tworzyć	nowe	pozycje?
Tak. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, w każdym momencie realizacji projektu mogą 
Państwo dodać nową pozycję do budżetu. Każde dodanie nowej pozycji w bu-
dżecie (niezależnie od źródła jej finansowania) wymaga zgody Akademii. Aby ją 
uzyskać, należy postąpić tak samo, jak w przypadku innych zmian w budżecie 
(patrz: pyt. „Jak dokonać zmian w budżecie?”) i złożyć prośbę w formie elektro-
nicznej (za pośrednictwem OneDrive) lub w formie drukowanej.

Ile	razy	można	dokonać	zmian	w budżecie	projektu?
Akademia nie określiła limitu dopuszczalnych zmian w budżecie. Oznacza to, że 
mogą Państwo dokonać dowolnej liczby zmian, pamiętając, że za każdym razem, 
gdy pojedyncza zmiana lub suma kilku zmian będzie przekraczała 500 zł, należy 
zwrócić się do Akademii z prośbą o pisemną zgodę (wydaną za pośrednictwem 
OneDrive lub w formie drukowanej) i uzyskać tę zgodę przed	dokonaniem	zmian.

Czy	można	dokonać	zmian	w harmonogramie	działań	projektu?
Mogą Państwo dokonać zmiany terminów umieszczonych w  harmonogramie 
działań, pod warunkiem, że zmiany te nie zakłócą ciągłości projektu. Takiej zmia-
ny w czasie mogą Państwo dokonać bez informowania o tym Akademii, jednak 
należy zaznaczyć to w raporcie merytorycznym. 

http://www.biblioteki.org/dla_uczestnikow/konkursy_grantowe_ii/konkurs_grantowy_aktywna_biblioteka_
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Jeżeli zechcą Państwo dodać do harmonogramu nowe działanie lub jakieś działanie  
z niego usunąć, należy wcześniej:

 » skorzystać	z OneDrive:	w folderze udostępnionym przez Akademię znajdu-
je się wzór prośby o zmianę w harmonogramie. Należy ją uzupełnić, wydru-
kować, podpisać, zeskanować i umieścić w tym samym folderze na OneDri-
ve. Do pisma należy dołączyć zaktualizowaną tabelę z harmonogramem (plik 
z nowym harmonogramem również należy umieścić na OneDrive). Po umiesz-
czeniu dokumentów na OneDrive prosimy o powiadomienie o tym Akademii 
w wiadomości wysłanej na adres: aktywna.biblioteka@filantropia.org.pl. Po 
otrzymaniu prośby Akademia wyrazi swoją zgodę (jeśli prośba została od-
powiednio umotywowana) poprzez umieszczenie na dysku zeskanowanego 
i podpisanego stosownego pisma, a następnie w zwrotnej wiadomości e-mail 
poinformuje bibliotekę o wyrażonej zgodzie.

bądź też

 » złożyć	pismo	w wersji	papierowej: przesłać wydrukowaną, uzupełnioną 
i podpisaną prośbę o zmianę w harmonogramie. Prosimy również o dołącze-
nie do pisma zaktualizowanego harmonogramu działań. Dla ułatwienia komu-
nikacji oraz przyspieszenia procesu akceptacji rekomendujemy wcześniejsze 
przesłanie prośby drogą	mailową	na adres podany powyżej, aby Akademia 
mogła się z nią zapoznać i zasugerować ewentualne poprawki. Po ustaleniu 
szczegółów oryginał Państwa prośby powinien zostać przesłany drogą pocz-
tową. Po otrzymaniu prośby Akademia wyrazi pisemnie zgodę na zapropono-
wane zmiany, jeżeli będą one racjonalnie umotywowane.

Wzór prośby o zmianę w harmonogramie projektu znajduje się na końcu Prze-
wodnika (Prośba o zmianę w harmonogramie projektu) oraz w formie elektro-
nicznej w folderze udostępnionym przez Akademię na OneDrive.

! Uwaga: Składając do Akademii pismo z prośbą o zmianę harmonogramu 
lub budżetu projektu, należy do niego dołączyć	nową	wersję	Państwa	har-
monogramu/budżetu. 

http://www.filantropia.org.pl
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4.7. Microsoft OneDrive

OneDrive (znany także jako Microsoft OneDrive) - dysk wirtualny, usługa po-
legająca na udostępnieniu przestrzeni dyskowej na serwerach Microsoft. Na 
OneDrive poprzez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Opera) można edytować pliki zapisane w  formacie Microsoft 
Office (Excel, Word, PowerPoint, OneNote). Dysk wirtualny pozwala na łatwą 
współpracę, współdzielenie plików oraz dostęp do nich z każdego urządzenia 
podłączonego do Internetu.

Dlaczego	w trakcie	realizacji	projektu	do	współpracy	z Państwem	będzie-
my	korzystać	z OneDrive?	
Z pewnością wielokrotnie współtworzyli Państwo z partnerem jakieś dokumen-
ty. W dzisiejszych czasach oczywistym jest, że robimy to na komputerze. Taka 
zdalna praca wyglądała tak, że musieli Państwo przesyłać sobie dany plik kilka 
lub kilkanaście razy, odsyłając go do współpracownika z naniesionymi poprawka-
mi. Taki sposób pracy ma dwa zasadnicze minusy: wysyłanie dużych wiadomości 
e-mail zapełnia skrzynki pocztowe, a mnożenie się wielu wariantów dokumentu 
sprawia, że trudno jest zlokalizować jego ostateczną wersję. 

W odpowiedzi na potrzeby bibliotekarzy, którzy w trakcie realizacji projektu będą 
współpracować z Akademią, postanowiliśmy skorzystać z usługi pozwalającej 
przechowywać dane „w chmurze”, czyli na zewnętrznych serwerach (więcej na 
ten temat tutaj: Zarządzanie on-line w bibliotece). Dzięki takiemu rozwiązaniu 
każdy ze współpracowników ma stały dostęp do aktualnej wersji pliku oraz 
może śledzić zmiany jakie wprowadzili inni. Znika również problem zapełnionej 
skrzynki poczty e-mail.

W związku z tym podczas realizacji projektu wymiana plików (załączników, pism) 
między Państwa biblioteką a Akademią będzie odbywała się za pomocą wspól-
nego folderu, który zostanie Państwu udostępniony po podpisaniu umowy. Po-
zwoli to na sprawne i szybkie ustalanie najlepszych rozwiązań, np. przy zmia-
nach w budżecie. Razem z Akademią będzie można nanosić poprawki i wspólnie 
wypracować ostateczną wersję pisma czy dokumentu. 

http://www.biblioteki.org/dla_uczestnikow/konkursy_grantowe_ii/konkurs_grantowy_aktywna_biblioteka_
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Będą mieli Państwo pewność, że dokument jest prawidłowo przygotowany 
i otrzyma akceptację Akademii.

Tych z Państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji używać tego typu rozwiązania, 
zachęcamy do zapoznania się z omówieniem najważniejszych funkcji OneDrive 
– Czym jest OneDrive?.

Zachęcamy	gorąco	do	zapoznania	się	z samouczkiem,	który	przy-

gotowaliśmy	specjalnie	na	potrzeby	Konkursu	Grantowego:

Samouczek:	Pierwsze	kroki	ze	OneDrive

Poniżej	zamieściliśmy	krótką	instrukcję	powstałą	na	podstawie	

tego	samouczka.	Aby	odczytać	obrazki,	należy	przybliżyć	widok	

PDF	lub	kliknąć	lupę														„Pełny	rozmiar”	znajdującą	się	obok	

obrazka	(obrazek	otworzy	się	w przeglądarce	internetowej).

Do współpracy z  Państwem w  trakcie realizacji projektów dofinansowanych 
w Konkursie Grantowym wybraliśmy usługę Microsoft OneDrive ze względu na 
jej czytelny wygląd, przetłumaczone na język polski komunikaty oraz łatwość 
obsługi. Zaznaczamy jednak, że Akademia nie jest w żaden sposób związana 
z firmą Microsoft ani nie zajmuje się promocją jej produktów. Taki sposób współ-
pracy z Państwem został wybrany w celach edukacyjnych. Na rynku jest wiele 
konkurencyjnych ofert równie dobrej jakości, jak np. Dropbox, Google Drive, Box.
com, SugarSync itd. Istnieją również polskie usługi tego typu, jak np. Storino czy 
Onet Dysk (firmy zarejestrowane w Polsce i podlegające polskiemu prawu).

Jak	założyć	konto	na	OneDrive?	
Aby mieć dostęp do wszystkich funkcjonalności OneDrive, należy posiadać kon-
to Microsoft. Aby założyć takie konto należy w oknie przeglądarki wpisać adres:
http://onedrive.com i kliknąć „Utwórz konto”.

http://www.filantropia.org.pl
https://onedrive.live.com/about/pl-pl/
http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/ARFP/Tutoriale/OneDrive_AB/Samouczek_OneDrive_AB.htm
https://onedrive.live.com/about/en-us/


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym 
dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy 
Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 32

Rysunek 1

PEŁNY
ROZMIAR

http://www.biblioteki.org/dla_uczestnikow/konkursy_grantowe_ii/konkurs_grantowy_aktywna_biblioteka_
http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/ARFP/Przewodnik_2014/01_onedrive_live_com_about_pl-pl.jpg


Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” prowadzony jest przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek33

Rysunek 2

PEŁNY
ROZMIAR

http://www.filantropia.org.pl
http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/ARFP/Przewodnik_2014/02_utworz_konto_teraz.jpg


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym 
dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy 
Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 34

Rysunek 3
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Jak	zalogować	się	na	OneDrive?
Aby zalogować się na OneDrive należy wejść na stronę: http://onedrive.com 
i wpisać swój adres e-mail wraz z hasłem, które Państwo wybrali. Na koniec na-
leży kliknąć „Zaloguj”. Po zalogowaniu na OneDrive zobaczą Państwo zawartość 
swojego dysku. 
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Rysunek 9

! Uwaga: Po założeniu konta w  usłudze OneDrive należy wsłać wiadomość 
e-mail z taką informacją do Akademii na adres: aktywna.biblioteka@filantropia.org.pl. 
Należy	zrobić	to	najpóźniej	do	30	kwietnia	2014	r. Dzięki temu zespół Akade-
mii będzie mógł udostępnić Państwu folder	współdzielony w usłudze OneDrive. 
Folder ten jest niezbędny podczas realizacji projektu, ponieważ będzie wykorzy-
stywany do wymiany plików z Akademią. Prosimy pamiętać o tym, że Akademia nie 
otrzymuje automatycznych powiadomień o Państwa aktywności na koncie OneDrive 
i dlatego koniecznie	prosimy	pamiętać	o powiadomieniu	nas	e-mailem	o doda-
niu	nowych	plików	w folderze	udostępnionym	przez	Akademię.

W momencie,	kiedy	Akademia	udostępni	Państwu	folder	współdzielony,	
otrzymają	 Państwo	 automatyczne	 powiadomienie	 na	 skrzynkę	 e-mail	 
(zob.	rysunek	10).
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Rysunek 10

! Uwaga: Folder udostępniony przez Akademię znajduje się zawsze po za-
logowaniu na OneDrive w części „Udostępnione”. Jeżeli chcą Państwo podzielić 
się z Akademią jakimiś plikami, czyli chcą Państwo, aby te pliki były dla Akademii 
widoczne, należy umieścić je w folderze udostępnionym przez Akademię.
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Po otwarciu katalogu udostępnionego zobaczą Państwo jego podgląd. 

Rysunek 12
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Jak	edytować	pliki	znajdujące	na	OneDrive?
W oknie przeglądarki internetowej możemy edytować pliki zapisane w formacie 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) znajdujące się na OneDrive. 
Po kliknięciu w nazwę pliku otwiera się jego podgląd. Jeśli edycja nie jest moż-
liwa, należy kliknąć „EDYTUJ DOKUMENT” i wybrać aplikację internetową (zob. 
rysunki 12, 13 i 14). Dzięki temu nie	musimy mieć zainstalowanego	pakie-
tu	MS	Office, aby edytować wszystkie potrzebne dokumenty takie jak: prośba 
o zgodę na dokonanie zmian w budżecie czy raport merytoryczny i finansowy. 

Rysunek 13 
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Rysunek 14
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Rysunek 15

W trybie edycji wszystkie	zmiany	są	cały	czas	zapisywane	automatycznie, 
dlatego nie trzeba się obawiać utraty efektów swojej pracy. Jeśli byłaby taka po-
trzeba, można przywrócić starszą wersję dokumentu z historii. Wszyscy użytkow-
nicy, z którymi współdzielimy dany plik będą mieli momentalnie dostęp do najnow-
szej wersji. Co więcej, kilka osób na raz może edytować on-line ten sam dokument 
w tym samym czasie, widząc, jakie zmiany wprowadza współpracownik.
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Rysunek 16
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Aby dodać nowy plik do otwartego folderu na OneDrive, należy kliknąć „Prze-
każ”. Następnie należy wybrać z dysku pliki, które chcemy dodać do OneDrive 
i kliknąć „Otwórz”. Po chwili wybrany plik załaduje się na OneDrive.

Rysunek 17

Po	zamieszczeniu	plików	w folderze	współdzielonym	z Akademią	prosi-
my	o przesłanie	informacji	za	pośrednictwem	wiadomości	e-mail	na	ad-
res:	aktywna.biblioteka@filantropia.org.pl	ponieważ	OneDrive	nie	powiada-
mia	Akademii	automatycznie	o	takich	zmianach.
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Jak	korzystać	z OneDrive	przy	wprowadzaniu	zmian	w harmonogramie	
lub	budżecie?
1. Po zalogowaniu się na swoje konto OneDrive, w części „Udostępnione”, zoba-

czą Państwo folder udostępniony przez Akademię, który nosi nazwę: Numer	
umowy	 Dotacji_2014_Nazwa	miejscowości. Na przykład dla biblioteki 
w Tulczynie, której umowa ma numer 303, będzie to: 303_2014_Tulczyn. 
Wewnątrz folderu znajdują się (rys. 12):

 » umowa dotacji w formacie PDF
 » Przewodnik do umowy w formacie PDF
 » Katalog o nazwie: Budżet, a w nim:

a) Plik Excel Numer	umowy_2014_Nazwa	miejscowości	zawierający 
edytowalną wersję budżetu	projektu	(punkt	23	załącznika	nr	1), 
np. 303_2014_Tulczyn

b) Edytowalny wzór pisma „Prośba o zmianę w budżecie”
W  tym katalogu należy zapisać skany uzupełnionych i  podpisanych 
pism dotyczących zmian w budżecie. Tutaj również będą zamieszcza-
ne odpowiedzi Akademii w tej sprawie.

 » Katalog o nazwie: Harmonogram, a w nim:
a) Edytowalny wzór pisma „Prośba o zmianę w harmonogramie”

W  tym katalogu należy zapisać skany uzupełnionych i  podpisanych 
pism dotyczących zmian w harmonogramie oraz tabele z propozycjami 
nowego harmonogramu. Tutaj również będą zamieszczane odpowie-
dzi Akademii w tej sprawie.

 » Katalog o nazwie: Raporty, a w nim:
a) Edytowalny formularz raportu merytorycznego

b) Edytowalny formularz raportu finansowego
W tym katalogu należy zapisać skany uzupełnionych i podpisanych ra-
portów oraz skan artykułu opowiadającego o projekcie (patrz: pkt 5.2 
„Raport finansowy”). 

 » Pusty katalog o nazwie: Zdjęcia	(tutaj należy zapisać 10 najlepszych 
 zdjęć z realizacji projektu)

 » Katalog o nazwie: Zgody	autorów	na	publikację	zdjęć, a w nim:
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a) Edytowalny wzór pisma „Oświadczenie – zgoda autora na publikację zdjęć”
W  tym katalogu należy zapisać skany uzupełnionych i  podpisanych 
zgód autorów na publikację zdjęć (jeśli dotyczy).

 » Katalog o nazwie: Zgody	na	wykorzystanie	wizerunku, a w nim:
a) Edytowalny wzór pisma „Oświadczenie – zgoda na wykorzystanie wizerunku”

W tym katalogu należy zapisać skany uzupełnionych i podpisanych zgód na wy-
korzystanie wizerunku osób widniejących na zdjęciach.

 » Katalog o nazwie Załączniki	do	Przewodnika, a w nim edytowalne wer-
sje następujących dokumentów:
a) Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza 

b) Porozumienie o  współpracy z  wolontariuszem pełnoletnim (umowa 
z wolontariuszem)

c) Porozumienie o współpracy z wolontariuszem niepełnoletnim (umowa 
z wolontariuszem niepełnoletnim)

d) Oświadczenie partnera/darczyńcy

e) Oświadczenie usługodawcy

Na rysunku 12 mogą Państwo zobaczyć, jak wymienione powyżej katalogi będą 
wyglądać na OneDrive, w folderze współdzielonym z Akademią.

2. Aby rozpocząć procedurę wprowadzania zmian w budżecie lub harmonogra-
mie, należy wybrać odpowiednie pismo, uzupełnić je i zapisać w wersji elek-
tronicznej w odpowiednim folderze/katalogu na OneDrive.

3. Zmiany do budżetu należy umieścić w  pliku z  budżetem znajdującym się 
w folderze/katalogu „Budżet”. W przypadku zmian w harmonogramie należy 
utworzyć	tabelę	z nowym	harmonogramem, np. w programie Microsoft 
Word, i zapisać ją w folderze/katalogu „Harmonogram”.
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4. Następnie należy wysłać mailowe powiadomienie o zamieszczeniu powyż-
szych plików na adres: aktywna.biblioteka@filantropia.org.pl, ponieważ 
OneDrive nie powiadamia Akademii automatycznie o takich zmianach. Jeżeli 
będzie taka potrzeba, zespół Akademii pomoże Państwu wypracować odpo-
wiednią wersję pisma oraz załącznika. 

5. Zaakceptowaną wersję pisma wraz z załącznikiem należy wydrukować, podpi-
sać, zeskanować i zapisać w odpowiednim folderze/katalogu (patrz powyżej).

6. Proces zakończy się zamieszczeniem w odpowiednim folderze/katalogu na 
OneDrive skanu pisma z oficjalną decyzją Zarządu Akademii dotyczącą pro-
ponowanych przez Państwa zmian w budżecie lub harmonogramie.

! Uwaga: W przypadku korzystania z OneDrive prosimy o zamieszczanie ska-
nów dokumentów wyłącznie w formatach JPEG, GIF,	PNG lub PDF. Prosimy nie	
zamieszczać plików w  formacie BMP (bitmapa). Zamieszczony plik nie może 
mieć rozmiaru większego niż 3 MB. Ponadto skan nie powinien mieć wyższej 
rozdzielczości niż 200 dpi1.

Co	zrobić,	jeżeli	zmieni	się	siedziba	biblioteki,	koordynator	projektu	lub	
osoba	reprezentująca	placówkę?
Jeśli zmianie ulegną jakiekolwiek dane zawarte w umowie dotacji – adres, na-
zwa biblioteki, nazwisko osoby reprezentującej placówkę, nazwisko koordynato-
ra, numery telefonów, adresy e-mail itd. – uprzejmie prosimy o poinformowanie 
o tym fakcie Akademii przez wysłanie pisma w formie drukowanej za pośred-
nictwem poczty tradycyjnej. Jeżeli zmiana ta dotyczyć będzie osób reprezentu-
jących bibliotekę w umowie, prosimy o przesłanie odpowiedniego dokumentu 
potwierdzającego tę zmianę (np. kopię powołania nowego dyrektora).

1 Do zmniejszania zdjęć polecamy program Light Image Resizer - to darmowy program przeznaczony do 
masowej zmiany wielkości wybranych plików graficznych na komputerze. Program można pobrać tutaj: 
http://www.dobreprogramy.pl/Light-Image-Resizer,Program,Windows,33293.html, dostęp 31.01.2014 r.
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5.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Raport to ważna część rozliczenia otrzymanego grantu. Jest to pisemne podsu-
mowanie przygotowane przez bibliotekę mające na celu sprawozdanie z realiza-
cji działań prowadzonych w ramach umowy dotacji. Dzięki raportom Akademia 
i  FRSI dowiadują się o  tym, co dzieje się w  realizowanych przedsięwzięciach, 
mogą elastycznie reagować na potrzeby Państwa bibliotek oraz pomóc roz-
wiązać ewentualne problemy. Raporty dostarczają darczyńcom także informa-
cji istotnych z punktu widzenia efektywności działań prowadzonych w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek – zostaną one wykorzystane w działaniach promo-
cyjnych Programu oraz będą pomocne w planowaniu kolejnych przedsięwzięć na 
rzecz bibliotek.

W  trakcie realizacji projektu muszą Państwo złożyć jeden raport	 do	21	 paź-
dziernika	2014	r., Raport składa się z dwóch części:

 » raport	merytoryczny	–	podsumowanie	projektu	(obejmujący cały okres 
realizacji projektu)

 » raport	finansowy	(obejmujący cały okres realizacji projektu).

Obie części raportu, zarówno merytoryczną, jak i finansową, przygotowują Pań-
stwo według specjalnych formularzy, które stanowią odpowiednio załączniki nr 
2a i 2b do umowy dotacji oraz są umieszczone w folderze udostępnionym przez 
Akademię na OneDrive w katalogu o nazwie Raporty. 

Raport (merytoryczny i  finansowy) zobowiązani są Państwo przesłać do Aka-
demii drogą elektroniczną (za pomocą OneDrive) oraz za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej. Raport w formie drukowanej musi być podpisany przez upoważnio-
ną osobę.

Kopie wersji drukowanych wszystkich przygotowanych raportów powinni Pań-
stwo przechowywać w siedzibie biblioteki.
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5.1. Raport merytoryczny

Raport merytoryczny powinien zawierać wyczerpujące odpowiedzi na pytania 
zawarte w  formularzu oraz możliwie jak najbardziej szczegółowe informacje 
o przebiegu projektu. 

Od początku realizacji projektu powinni Państwo prowadzić rejestr	uczestni-
ków	działań	 z podziałem	na	płeć. Zachęcamy, aby wcześniej zapoznali się 
Państwo z formularzami raportów dołączonymi do umowy – ułatwi to zbieranie, 
uzupełnianie i archiwizowanie informacji potrzebnych przy sprawozdawczości.

W III rundzie PRB obowiązkowym elementem jest opublikowanie artykułu skie-
rowanego	do	mieszkańców,	który	będzie	opowiadał	o projekcie	i zachę-
cał	do	przyjścia	do	biblioteki.	Może on przyjąć formę:

 » artykułu w gazecie – w tym przypadku należy dołączyć do raportu jego skan 
(umieścić skan artykułu w odpowiednim folderze na OneDrive);

 » treści opublikowanej w  Internecie, np. na blogu czy stronie internetowej – 
w tym przypadku należy dołączyć do raportu odpowiedni link.

Naszą intencją jest, aby napisali Państwo artykuł swoim językiem, tak jakby tłu-
maczyli Państwo znajomemu, o co chodziło w projekcie. Zależy nam, aby była to 
forma swobodna i przystępna.

5.2. Raport finansowy

Raport	finansowy	stanowi	drugą	część	raportu	(załącznik	2b	do	umowy	
dotacji). Powinien on zawierać informacje na temat wydatkowania otrzyma-
nych środków dotacji oraz wkładu dodatkowego. 

Jak	uzupełnić	w raporcie	tabelę	dotyczącą	finansów?
W raporcie w części dotyczącej finansów należy przedstawić koszty poniesione 
w ramach całego projektu. Tabelę należy wypełnić zgodnie z budżetem projektu 
(pkt 23 Załącznika nr 1 do umowy). 

http://www.filantropia.org.pl
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Należy uzupełnić odpowiednie wartości w kolumnach zgodnie  z rzeczywisto-
ścią, czyli zgodnie z kosztami poniesionymi do końca okresu sprawozdawczego. 
W kolumnie D należy wpisać koszty faktycznie poniesione. Poszczególne	po-
zycje	mogą	być	w całości	lub	w części	finansowane	z dotacji	PRB. Jeże-
li koszty zostały pokryte w części z dotacji, a w części ze środków własnych, 
to odpowiednie wielkości należy wpisać w kolumnach G, I, K. Jeżeli natomiast 
dana pozycja była finansowana tylko z dotacji, należy odpowiednią sumę wpisać 
w kolumnie G, a pozostałe pozostawić puste. Analogicznie, jeżeli w danej pozycji 
budżetowej nie poniesiono kosztów z dotacji PRB, należy uzupełnić odpowied-
nimi wartościami kolumny I i K. Podsumowując – w kolumnie G należy wpisać 
tylko tę część kosztów danej pozycji, która została pokryta z dotacji. W kolum-
nie J należy napisać słownie kto przekazał środki finansowe na rzecz projektu, 
natomiast w kolumnie L (również słownie) skąd pochodził wkład niefinansowy.

Dokumenty finansowe (faktury, rachunki, umowy) powinny być opisane zgodnie  
z  zasadami przedstawionymi w  punkcie 4.4. Przewodnika i  przechowywane 
przez Dotowanego przez 5 lat od daty zakończenia realizacji PRB (zgodnie z § 6, 
pkt 3 umowy). 

! Uwaga: Uprzejmie prosimy o nieprzysyłanie do Akademii kopii podpisywa-
nych umów, rachunków i faktur. Wysyłka taka powinna mieć miejsce wyłącznie 
na wyraźną prośbę Akademii.

6. MONITORING

Monitoring to wizyta przedstawiciela Akademii, która ma na celu poznanie 
szczegółów związanych z realizacją projektu oraz informacji dotyczących finan-
sów. Monitoring zawsze odbywa się w miejscu realizacji projektu. Pełni on nie 
tylko funkcję kontrolną, lecz także edukacyjną	i konsultacyjną, daje szansę 
na zadanie pytań związanych z  bieżącą realizacją projektu, omówienie zmian 
w harmonogramie czy budżecie, a także na wypracowanie nowych, skuteczniej-
szych rozwiązań (np. w zakresie promocji). 
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Osoba prowadząca monitoring może pomóc bibliotece w przygotowaniu rapor-
tu, a także podpowiedzieć, jak skutecznie komunikować o projekcie, jakie nowe 
technologie włączyć do jego realizacji i jak go promować w lokalnym środowisku.

Monitoring merytoryczny polega na odbyciu rozmowy służącej sprawdzeniu postę-
pów w realizacji projektu. Postępy te opisywane są w wypełnianej na miejscu ankiecie.

Monitoring finansowy polega na weryfikacji poprawności dokumentacji projek-
tu, w tym na sprawdzeniu, na ile poniesione koszty są adekwatne do zrealizo-
wanych działań oraz czy dokumenty są odpowiednio opisane, zadekretowane 
i zawierają oznaczenie źródeł finansowania. 

Zgodnie z  umową Akademia ma prawo przeprowadzić u  Państwa monitoring 
w każdym momencie realizacji projektu, zawsze jednak termin wizyty monito-
rującej jest wcześniej uzgadniany z biblioteką. Planujemy, że przeprowadzone 
zostaną monitoringi wybranej części projektów realizowanych przez biblioteki.

7. WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII

Nowe technologie to narzędzia, które w znacznym stopniu ułatwiają pracę nad 
projektem i komunikowanie o aktywnej działalności biblioteki. Mogą być one wy-
korzystywane na każdym etapie pracy nad projektem – od planowania, poprzez 
realizację i promocję, aż po dokumentację i podsumowanie.

 » Strona	internetowa – zapewnia stały kontakt między biblioteką a użytkowni-
kiem. Można umieszczać na niej dane kontaktowe (godziny otwarcia, telefony), 
informacje o nowościach w księgozbiorze, katalogi on-line czy kalendarze imprez 
w bibliotece. Można również stworzyć bazę adresową najważniejszych instytu-
cji w gminie, przedstawić pracowników biblioteki, a także, co jest bardzo istotne, 
informować o projekcie poprzez dodawanie opisów, fotogalerii, krótkich filmów, 
prezentacji multimedialnych itd. Stronę biblioteki można stworzyć samodzielnie, 
z pomocą informatyków-pasjonatów bądź profesjonalistów. Poradnik o tym, jak 
samodzielnie stworzyć stronę internetową znajdą Państwo TUTAJ.

http://www.filantropia.org.pl
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 » Blog – jeśli stworzenie strony internetowej jest zbyt dużym wyzwaniem, 
warto zastanowić się nad blogiem biblioteki. Jest to zadanie o wiele prost-
sze – dzięki platformom blogowym (takim jak Blogger, WordPress, Blog.pl, 
Blox itd.) i gotowym szablonom swoją własną przestrzeń w Internecie może 
stworzyć każdy. Na blogu również można informować o projekcie, dołączać 
zdjęcia i filmy, a dodatkowo użytkownicy mają możliwość komentowania po-
szczególnych wpisów. 

 » Portale	społecznościowe – aby dotrzeć do młodych ludzi, warto zaintere-
sować się portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Nasza Klasa 
czy Twitter. Poprzez założenie strony fanowskiej biblioteki (tzw. fan page’a) 
można codziennie umieszczać w sieci krótkie wpisy informujące o tym, co ak-
tualnie dzieje się w bibliotece oraz ciekawostki i przydatne dla użytkowników 
linki. Dzięki posiadaniu fan page’a biblioteka może na bieżąco kontaktować 
się z czytelnikami, tworzyć wydarzenia i zapraszać do nich mieszkańców oraz 
budować wizerunek biblioteki, jako nowoczesnego, aktywnego i otwartego 
na nowości miejsca. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o mediach spo-
łecznościowych, zapraszamy do zarejestrowania się na platformie e-learnin-
gowej przygotowanej w ramach projektu „Bieszczady 2.0. Rozwój zasobów 
organizacji dzięki TIK” realizowanego przez Fundację Dobra Sieć. Znajdą tam 
Państwo bezpłatny kurs związany z mediami społecznościowymi oraz wiele 
przydatnych informacji dotyczących tworzenia informacji prasowej, komuni-
kacji na Facebooku itd. Aby przejść do kursu, kliknij TUTAJ.

 » Gazetki	on-line	– multimedialne gazety są doskonałą alternatywą dla prasy 
tradycyjnej. Biblioteka może stworzyć bez niczyjej pomocy krótką publikację 
o najważniejszych wydarzeniach i działaniach, a później rozesłać ją w wersji 
elektronicznej do użytkowników i partnerów. Darmowy kreator gazetek on-
-line można znaleźć TUTAJ. 
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 » Komunikatory – w trakcie pracy nad projektem nie zawsze wszyscy zaan-
gażowani w przedsięwzięcie mogą ustalić dogodny termin spotkania orga-
nizacyjnego. W takich sytuacjach ratunkiem okazują się komunikatory takie 
jak Skype, dzięki którym można brać udział w  wirtualnych konferencjach  
i  spotkaniach nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów (usługa ta jest 
w pełni bezpłatna). Innymi komunikatorami, których można używać w komu-
nikacji są Gadu-Gadu i Tlen.

 » Dysk	w chmurze – wygodnym rozwiązaniem dla pracowników bibliotek jest 
również Microsoft OneDrive, czyli internetowy dysk w chmurze (w przestrzeni 
wirtualnej). Po umieszczeniu dokumentu na takim dysku wystarczy przesłać 
innym członkom zespołu link do tego pliku, by uzyskali oni dostęp do doku-
mentu, mogli wprowadzać zmiany i widzieli historię edycji. Instrukcję obsługi 
w formie samouczka znajdą Państwo na stronie Dla Aktywnych Bibliotek.

 
 » Google	Docs – to usługa, która umożliwia pracę nad dokumentami tekstowy-

mi i arkuszami kalkulacyjnymi kilku osobom jednocześnie. Równolegle kilka 
osób może przeglądać, edytować i zapisywać zmiany w jednym dokumencie. 
Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, gdy np. część zespołu pracującego nad 
projektem mieszka w innym mieście lub jest w podróży (bliźniaczym rozwią-
zaniem jest Office Online dostępne przez Microsoft OneDrive). 

 » Smartfony – wraz z rozwojem nowych technologii coraz więcej osób chce być  
on-line zawsze, a nie tylko wtedy, gdy ma dostęp do komputera podłączonego 
do sieci. Dla wszystkich z Państwa, którzy chcą być mobilni w każdej sytuacji, 
świetnym rozwiązaniem jest smartfon, czyli telefon z systemem operacyjnym 
(Android, iOS, Windows), na którym można instalować wiele aplikacji przydat-
nych w codziennym funkcjonowaniu biblioteki. W dużej części aplikacje są bez-
płatne i dotyczą różnych dziedzin – można znaleźć mobilne kalendarze, organi-
zery, słowniki języków obcych, a także osobiste katalogi książek. 
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Urządzenia takie jak projektor, skaner czy aparat	cyfrowy są urządzeniami, 
które w znaczący sposób mogą ułatwić posługiwanie się nowymi technologiami, 
np. umieszczanie zdjęć w galerii internetowej, na Facebooku itd. Warto używać 
ich w projekcie zarówno na etapie promocji, jak i  realizacji czy podsumowania 
przedsięwzięcia. 

Dzięki wykorzystaniu nowych technologii informacja o projekcie realizowanym 
w bibliotece może dotrzeć do bardzo dużej liczby osób. Warto zaangażować ta-
kie środki komunikacji jak YouTube (portal, na którym można publikować krótkie 
filmy), przeprowadzić mailing do mediów/partnerów/użytkowników, umieścić 
w e-mailu odpowiednią stopkę lub też stworzyć internetowy biuletyn (new-
sletter) rozsyłany do innych instytucji/organizacji/użytkowników biblioteki.

! Uwaga: Nawet jeśli nie uwzględnili Państwo we wniosku używania w sze-
rokim zakresie narzędzi należących do grupy nowych technologii, nie oznacza 
to, że nie mogą ich Państwo wprowadzić w trakcie trwania projektu. Gorąco za-
chęcamy do jak najbardziej aktywnego korzystania z możliwości, jakie niosą za 
sobą nowe technologie.

8. JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ DZIAŁANIA  
KOMUNIKACYJNE O PROJEKCIE I DZIAŁALNOŚCI  
BIBLIOTEKI?

Promocja jest bardzo ważnym elementem projektu – dzięki niej zarówno lokalna 
społeczność, jak i szersze grono odbiorców mogą dowiedzieć się o Państwa ak-
tywności. Biblioteki mają mnóstwo fascynujących inicjatyw, jednak tylko te pla-
cówki, którym uda się poinformować o swoich działaniach i zaprosić do współ-
pracy mieszkańców, odnoszą sukces. Czasem świetne pomysły nie przynoszą 
spodziewanych efektów, ponieważ mieszkańcy nie wiedzą, co dzieje się w ich 
bibliotece. Warto im to pokazać!
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Aby skutecznie informować o projekcie i promować go, należy przede wszyst-
kim skupić	się	na	osobach,	do	których	chcą	Państwo	trafić. Nazwanie grup 
docelowych, czyli odbiorców Państwa działań, odgrywa tutaj kluczową rolę. Od 
tego będzie zależał język, którym będą Państwo mówić oraz środki, które zo-
staną użyte w komunikacji. Dostosowanie	języka	do	grupy	docelowej	jest	
jednym	z kluczowych	czynników	decydujących	o sukcesie	projektu.

Jak	wyłonić	grupy	docelowe?
Grupy można wyłonić, stosując różne kryteria, na przykład ze względu na:

 » zainteresowania (pasjonaci, np. dziennikarstwa, fotografii; osoby z dużą ilo-
ścią wolnego czasu);

 » pozycję w  środowisku (władze, przedstawiciele duchowieństwa, biznesu, 
organizacji pozarządowych, instytucji – szkoły, domu kultury);

 » wiek (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy);
 » sytuację zawodową (emeryci, studenci, bezrobotni, rolnicy itd.);
 » sytuację rodzinną (młodzi rodzice z dziećmi, grupy wielopokoleniowe: dziad-

kowie i wnuki, osoby samotne).

Jakie	narzędzia	i sposoby	wykorzystywać	do	promowania	projektu?
Istnieje bardzo wiele	narzędzi	promocji, dlatego warto szukać inspiracji i pod-
patrywać pomysły innych, a później twórczo je wykorzystać. Oto kilka prostych 
pomysłów na sposoby promowania działalności biblioteki:

 » plakaty w bibliotece i miejscach często odwiedzanych (szkoła, urząd gminy, 
kościół); 

 » lokalny „słup ogłoszeniowy” (tablica ogłoszeń w urzędzie gminy, przy ko-
ściele, w centralnym punkcie miejscowości);

 » ulotki (informujące o projekcie, zapraszające na wydarzenia);
 » okna lub witryny sklepów, urzędów (za zgodą właściciela lub administratora 

budynku); 
 » budynek biblioteki (np. w formie neonu, graffiti, billboardu);
 » lokalne media (artykuły w prasie; audycje, wywiady w radio; spoty w telewizji);
 » gazetka;

http://www.filantropia.org.pl
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 » happening – czyli wydarzenie o charakterze artystycznym, przy aktywnym, 
współuczestniczącym udziale publiczności, najczęściej zorganizowane  
w przestrzeni publicznej; warto poszukać w Internecie ciekawych przykła-
dów happeningów i wykorzystać sprawdzone pomysły;

 » ogłoszenia megafonowe, parafialne;
 » marketing szeptany, rozmowy bezpośrednie, poczta pantoflowa;
 » inne (np. opaski silikonowe z adresem strony internetowej biblioteki, pocz-

tówki, kubki, ekotorby z logo biblioteki).

W  trakcie komunikowania mieszkańcom o  projekcie warto zwrócić szczególną 
uwagę na nowe	technologie, które są coraz częściej wykorzystywane do pro-
mowania działalności bibliotek/instytucji/organizacji. Można skorzystać tu z na-
rzędzi takich jak: 

 » strony internetowe (artykuły, filmiki, zdjęcia na stronie internetowej biblio-
teki, urzędu gminy, partnera projektu itd.);

 » blog biblioteki/blog projektu – zawierający aktualne wpisy, zdjęcia, materiały 
wizualne i linki do innych stron, blogów, fotogalerii;

 » portale społecznościowe (np. Nasza Klasa, Facebook, Twitter);
 » biuletyn elektroniczny (newsletter);
 » krótkie, proste filmiki, pokazy slajdów z muzyką (fotokasty) – prezentowane 

w trakcie imprez (święto gminy, spotkania w szkole, domu kultury); można 
umieszczać je na prywatnych kanałach w serwisach YouTube lub Vimeo.

 » prezentacje multimedialne opowiadające o realizowanych projektach lub 
osiągnięciach biblioteki;

 » e-mail do potencjalnych odbiorców, innych bibliotek, partnerów;
 » stopka e-mailowa (zawierająca informacje o projekcie);
 » komunikatory (np. Gadu-Gadu, Skype, Tlen);

! Uwaga: Nawet, jeśli nie planowali Państwo szeroko promować projektu 
przy użyciu nowych technologii, nie oznacza to, że nie mogą Państwo wprowa-
dzić tych narzędzi w trakcie trwania projektu. Zachęcamy do jak najczęstszego 
korzystania z możliwości, jakie dają nowe technologie.
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Jak	informować	o projekcie?
O ostatecznym sukcesie promocji przesądza jakość przekazu. Trzeba wiedzieć, 
jak mówić o akcji, wydarzeniu czy stałej działalności:

Zwięźle – lepiej napisać mniej niż więcej; komunikat powinien być skoncentrowany  
na meritum.
Atrakcyjnie – dobrze jest wskazać konkrety, odwołać się do potrzeb ludzi, sto-
sować „wabiki”, które mają zaciekawić, zaintrygować, np. poprzez nieoczekiwa-
ny tytuł czy ciekawą formę graficzną.
Zrozumiale – przekaz powinien być logiczny i wskazywać konkretne rozwiąza-
nia, stosować znane pojęcia.

Jeśli chcą Państwo zaadresować informację o projekcie np. do młodzieży, warto 
zaprosić młodą osobę do tworzenia komunikatu lub skonsultować z  nią treść 
wiadomości. Aby komunikat był atrakcyjny, musi być pisany językiem odbiorcy 
– tylko wtedy ma on szansę na dotarcie do właściwej grupy adresatów, w tym 
przypadku – młodych ludzi.

! Uwaga: W trakcie tworzenia materiałów dotyczących projektu z wykorzy-
staniem dzieł innych twórców (takich jak fragmenty publikacji, filmów, muzyki 
itd.), należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich.

Jak	napisać	notatkę	prasową?
Jeśli chcą Państwo, by o projekcie dowiedziało się jak najwięcej osób, warto skon-
taktować się z  mediami. Dziennikarze oczekują najczęściej gotowych tekstów  
i artykułów, dlatego warto zaprezentować projekt w jak najbardziej ciekawy sposób. 
Notatka prasowa, a więc krótka (do pół strony) informacja wystosowana do prasy 
powinna być poprawna pod względem ortograficznym i gramatycznym oraz odpo-
wiadać na następujące pytania: kto?	co?	gdzie?	kiedy?	dlaczego?	jak?	Notatka 
prasowa jest doskonałym sposobem na poinformowanie mieszkańców, np. o impre-
zie, która odbędzie się w bibliotece. Warto w tym momencie pamiętać, by w tekście 
umieścić informację, kto jest organizatorem (kto?), co będzie się działo (co?), gdzie 
mieści się biblioteka (gdzie?), o której godzinie rozpoczyna się wydarzenie (kiedy?), 
z jakiej okazji jest organizowane (dlaczego?) oraz co będzie się działo (jak?).
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Jak	dokumentować	projekt?
Przy składaniu raportu będą Państwo proszeni o udostępnienie 10	najlepszych	
zdjęć	za pośrednictwem usługi OneDrive wraz ze zgodami osób widniejących na 
zdjęciach na wykorzystanie ich wizerunku oraz zgodami autorów na bezpłatną 
publikację tych zdjęć (zgody te znajdują się w załącznikach nr 4 i 5 do umowy 
dotacji, a ich edytowalne wersje znajdują się również na OneDrive). 

Prosimy o nadsyłanie dynamicznych, wyraźnych, doświetlonych zdjęć poka-
zujących najciekawsze działania uczestników projektu i jego odbiorców.

3	złote	zasady	dokumentacji	zdjęciowej	projektu

1. Zachęcamy	do	regularnego	prowadzenia	dokumentacji	zdjęciowej	
projektu.	W przypadku	zdjęć,	na	których	znajduje	się	do	5	osób,	
konieczne	 jest	 podpisanie	 zgody	 na	 wykorzystaniu	 wizerunku	
z osobami	widniejącymi	na	zdjęciu	(Załącznik	nr	4	do	Umowy	do-
tacji).	Jeżeli	na	zdjęciu	znajduje	się	więcej	niż	5	osób	(tzw.	zdjęcia	
grupowe),	takie	oświadczenie	nie	jest	konieczne.	Zgoda	na	wyko-
rzystanie	wizerunku	nie	jest	również	potrzebna	w przypadku	osób	
publicznych	sfotografowanych	podczas	pełnienia	swoich	funkcji.

2. Zgody	na	wykorzystanie	Państwa	zdjęć	dotyczy	§	9,	pkt	5	Umowy	
dotacji.	Wraz	z podpisaniem	Umowy	zgadzają	się	Państwo	na	publi-
kację	zdjęć	w materiałach	i artykułach	prasowych	dotyczących	PRB	
oraz	umieszczenie	ich	na	stronach	internetowych	Akademii	i FRSI.	

3. Jeśli	chcą	Państwo	udostępnić	Akademii	fotografie	zrobione	przez	
inne	 osoby	 uczestniczące	w  projekcie,	 zobowiązani	 są	 Państwo	
do	uzyskania	zgody	autora/autorów	na	publikację	zdjęć,	które	nie	
należą	do	Państwa,	a które	zostaną	użyte	w projekcie.	Zgoda	ta	
znajduje	się	w załączniku	nr	5	do	umowy	dotacji	oraz,	w wersji	
edytowalnej,	na	OneDrive.
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Jak	przekazać	Akademii	zgodę	na	wykorzystanie	wizerunku	lub	zgodę	na	
publikację	zdjęć?
Dokumenty te stanowią załączniki nr 4 i 5 do umowy dotacji. Można przedłożyć je 
Akademii wyłącznie	za	pośrednictwem	OneDrive. W folderze współdzielonym 
z Akademią znajdują się wzory tych załączników. Należy je uzupełnić, wydruko-
wać, podpisać, zeskanować i umieścić skany w tym samym folderze na OneDrive. 
Po zamieszczeniu dokumentów na OneDrive prosimy o powiadomienie o tym Aka-
demii w wiadomości wysłanej na adres: aktywna.biblioteka@filantropia.org.pl.

! Uwaga: W przypadku korzystania z OneDrive prosimy o zamieszczanie ska-
nów dokumentów wyłącznie w formatach JPEG, GIF,	PNG lub PDF. Prosimy nie	
zamieszczać plików w  formacie BMP (bitmapa). Zamieszczony plik nie może 
mieć rozmiaru większego niż 3 MB. Ponadto skan nie powinien mieć wyższej 
rozdzielczości niż 200 dpi.

Czy	jeśli	zdjęcia	do	projektu	robił	bibliotekarz,	to	czy	musi	on	podpisywać	
zgodę	na	opublikowanie	zrobionych	przez	siebie	fotografii?
Tak, również w tym przypadku zgoda na publikację zdjęć jest konieczna. W przy-
padku, gdy pracownik biblioteki, który jest autorem zdjęć, zrezygnuje z pracy, bi-
blioteka nadal będzie mogła dysponować wykonanymi przez niego fotografiami.

W jaki	sposób	biblioteka	musi	stosować	się	do	praw	autorskich?
Prawa autorskie reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. Również biblioteki muszą stosować się do jej wytycz-
nych, np. przy wykorzystywaniu zdjęć, muzyki, tworzeniu prezentacji multime-
dialnych itd. 

Poniżej przedstawiamy trzy zagadnienia, które w największym stopniu dotyczą 
bibliotek – wyjaśnienia bardziej skomplikowanych kwestii znajdą Państwo we 
wspomnianej ustawie. W trakcie zapoznawania się z prawem autorskim mogą 
Państwo również sięgnąć do strony www.creativecommons.pl, na której znajdu-
ją się informacje o licencjach, na jakich może być udostępniany utwór oraz lista 
serwisów, na których można znaleźć listę serwisów oferujących utwory nieob-
jęte licencjami. 
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Zachęcamy również do korzystania ze stron, na których znajdą Państwo informa-
cje o filmach, muzyce i zdjęciach dostępnych bezpłatnie: www.otwartezasoby.pl. 

 » Wyświetlenie	 filmu	 w  bibliotece – jeśli chcą Państwo zorganizować  
w bibliotece seans filmowy, mogą Państwo: 
 › udostępniać filmy zaliczane do tzw. domeny publicznej, czyli takie, do któ-

rych autorskie prawa majątkowe wygasły. Ma to miejsce po upływie 70 
lat od śmierci osoby posiadającej prawa do obrazu (lub jego części składo-
wych);

 › mogą Państwo skorzystać z  usług specjalnych firm, które po pobraniu 
jednorazowej opłaty przez rok udostępniają bibliotekom wybrane filmy. 

! Uwaga: Biblioteka nie może wyemitować filmu dla szerokiej publiczności 
nawet jeśli posiada go w  swoich zbiorach. Takie publiczne pokazy wymagają 
uiszczenia stosownej opłaty licencyjnej. 

 » Wykorzystanie	zdjęć	w prezentacji – jeśli nie posiadają Państwo praw au-
torskich do zdjęć, należy:
 › Uzyskać zgodę autora/autorów na wykorzystanie zdjęć. Bez takiego po-

zwolenia nie można ich publikować, zamieszczać w prezentacjach, arty-
kułach prasowych, wykorzystywać do promocji itd. Wzór zgody autora na 
publikację zdjęć znajduje się na końcu Przewodnika;

 › Skorzystać z banków bezpłatnych zdjęć (Wikimedia Commons) lub wyszu-
kiwarek filtrujących wyniki na podstawie licencji opublikowanych zdjęć 
(Search Creative Commons). W tym przypadku zawsze należy podać źró-
dło i/lub autora.

 » Wykorzystanie	muzyki	w  prezentacji/filmie – w  prezentacjach lub fil-
mach, które powstały w trakcie projektu często znajdują się fragmenty pio-
senek, jednak one również objęte są prawem autorskim, bez względu na to, 
czy wykorzystano całość utworu czy jedynie jego fragment. Na jakich zasa-
dach można wykorzystywać utwory muzyczne?
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 › Jeśli prezentacja/film z podkładem muzycznym pokazywane są większej 
grupie osób – bezpłatne użycie utworu muzycznego jest niedozwolone, 
nawet w przypadku użycia niekomercyjnego. W takim przypadku trzeba 
uzyskać zgodę właściciela praw autorskich;

 › Można wykorzystywać utwory muzyczne dostępne na wolnych licen-
cjach. Utworów takich należy szukać w specjalnych serwisach, np. http://
www.jamendo.com/pl/, www.ccmixter.org.

Jakie	są	zasady	prowadzenia	działań	promocyjnych	w ramach	PRB?
Prosimy pamiętać także o  tym, że w  trakcie promowania projektu muszą się 
Państwo stosować do zasad prowadzenia działań promocyjnych w ramach Pro-
gramu Rozwoju Bibliotek. Znajdują się one na stronie www.biblioteki.org w za-
kładce „Dla uczestników” – „Materiały promocyjne”. Znajdą tam Państwo szcze-
gółowe wytyczne przygotowane przez FRSI, których należy bezwzględnie prze-
strzegać w trakcie przeprowadzania i promowania projektu. Do najważniejszych 
z nich należą: 

 » Wszystkie materiały promocyjne, przygotowane przez Państwa w  ramach 
projektu, muszą być oznaczane logotypem Programu Rozwoju Bibliotek i ko-
munikatem następującej treści (do wyboru jedna z dwóch wersji komunikatu):
 › Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Roz-

woju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp 
do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce 
jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 › Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa 
i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom 
publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju 
Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego.
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 » W przypadku dokumentów, których nie tworzą Państwo sami (np. pisanych 
przez dziennikarzy), materiały nie muszą być opatrzone powyższym zdaniem. 
Prosimy jednak, by w miarę możliwości starali się Państwo o jego umieszcza-
nie we wszystkich materiałach.

Ponadto	zachęcamy	do	zapoznania	się	z dwoma	materiałami	stanowią-
cymi	załącznik	do	Przewodnika,	które	powstały	na	potrzeby	programu	
„Działaj	 Lokalnie”,	a które	z powodzeniem	mogą	służyć	 jako	 inspiracja	
dla	bibliotek.

Więcej	 informacji	 o  skutecznych,	 oryginalnych	 sposobach	 promocji	 
i komunikacji	można	znaleźć	w podręczniku	„Miejsce	promocji	kultury”	
na	stronie	www.biblioteki.org	w zakładce	„Publikacje”.
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9. LISTA SPRAWDZAJĄCA, CZYLI CZY JESTEM  
GOTOWA/Y DO ROZLICZENIA PROJEKTU?

Poniższa lista pomoże Państwu upewnić się, czy projekt jest gotowy do rozli-
czenia pod względem formalnym.

1 Posiadam aktualny budżet prowadzonego projektu, który został za-
twierdzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

2 Posiadam oryginały wszystkich faktur, rachunków, oświadczeń 
oraz umów.

3 Wszystkie dokumenty są poprawnie opisane, zatwierdzone 
pod względem merytorycznym i finansowym.

4 Do Akademii został przesłany (wypełniony i podpisany) załącznik nr 3 do 
Umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (jeśli dotyczy).

5 Podpisany załącznik nr 4 do Umowy (Zgoda na wykorzystanie wizerun-
ku) został umieszczony na OneDrive. 

6 10 najlepszych zdjęć dokumentujących realizację projektu zostało za-
mieszczonych na OneDrive.

7 Podpisany załącznik nr 5 do Umowy (Zgoda autora na publikację zdjęć) 
został umieszczony na OneDrive (jeśli dotyczy).

8
Dołączam artykuł podsumowujący projekt:  link do strony w Interne-
cie, na której znajduje się artykuł lub skan artykułu, który ukazał się 
w prasie tradycyjnej (umieszczony na OneDrive).

9 Do projektu zaangażowano dodatkowy wkład w wysokości minimum 
20% otrzymanej dotacji.

10

Do raportu finansowego załączono kopię wydruków z systemu księ-
gowego lub zapisów z wyodrębnionego konta księgowego, potwier-
dzających poniesienie kosztów zgodnie z raportem. Taka informacja 
powinna zawierać następujące elementy: nr porządkowy pozycji, na-
zwę/rodzaj kosztu, nr dokumentu, datę dokumentu, nr ewidencji księ-
gowej oraz kwotę.

11 Działania promocyjne projektu prowadzono zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w § 9 Umowy dotacji.
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10. WZORY DOKUMENTÓW

Poniżej znajdą Państwo dokumenty, które będą przydatne w trakcie prowadze-
niu projektu. Edytowalne wzory dokumentów znajdą Państwo na stronie inter-
netowej www.biblioteki.org w zakładce „Dla uczestników” oraz w folderze udo-
stępnionym przez Akademię na OneDrive.

! Uwaga: Wypełnione załączniki stanowić będą część dokumentacji Pań-
stwa projektu. Prosimy o nieprzesyłanie ich do Akademii. Powinny one pozostać 
w Państwa dokumentacji projektu.

Lista	dostępnych	dokumentów:
1. Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza 
2. Porozumienie o współpracy z wolontariuszem pełnoletnim (umowa z wolon-

tariuszem pełnoletnim)
3. Porozumienie o współpracy z wolontariuszem niepełnoletnim (umowa z wo-

lontariuszem niepełnoletnim)
4. Oświadczenie partnera/darczyńcy
5. Oświadczenie usługodawcy
6. Prośba o zmianę w budżecie projektu
7. Prośba o zmianę w harmonogramie projektu

Lista	załączników:
 » Załącznik nr 1 – Komunikacja w pigułce
 » Załącznik nr 2 – Dlaczego warto twórczo opowiadać o projektach społecznych
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Karta	ewidencji	czasu	pracy	wolontariusza

Imię	i nazwisko	wolontariusza:	
..................................………………………………………………………………….………………

Data
Liczba	
godzin

Zakres	wykonywanych	
czynności

Podpis	
wolontariusza

Podpis	opiekuna	
prawnego
(dot. osób 

niepełnoletnich)

SUMA:

Szacowana wartość wykonanej pracy wynosi …………………………………………… zł.

Podpis	osoby	zatwierdzającej	kartę	
(imię	i nazwisko	wraz	z pieczątką)

………………………………….......................………… 
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Porozumienie	o	współpracy	z	wolontariuszem	pełnoletnim

W  dniu …………………… w  ……………………, pomiędzy …………………………………… z  siedzibą 
w  …………………………, reprezentowaną przez …………………………………………… zwanym 
w dalszej części Korzystającym,

a
Panią/Panem …………………………………, nr  dowodu osobistego ………………………………………, 

adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………, 
zwaną/-ym w dalszej części Wolontariuszem,

zostało zawarte porozumienie następującej treści:
1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (np. rehabilitacji dzieci autystycznych, promocji organizacji, obsługi księgo-

wej, pomocy w prowadzeniu biura) 
2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące 

świadczenia: 
 a. …………………………………………………………………………………
 b. …………………………………………………………………………………
3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień  

………………………………………… , a zakończenie do dnia ……………......……………………………… .
4. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie 

o charakterze wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny.
5. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi wydatków, które 

ten poczynił w celu należytego wykonania świadczenia w tym koszty po-
dróży służbowych i diet na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

6. Zwrot wydatków o których mowa w pkt. 5 nastąpi w terminie 7 dni po otrzy-
maniu od Wolontariusza stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesio-
nych wydatków w następującym zakresie:

 a. …………………………………………………………………………………
 b. ………………………………………………………………………………… 
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7. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higie-
nicznego wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia. 

8. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykony-
waniu świadczenia wymienionych w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wyni-
kających z odrębnych przepisów.

9. Wolontariusz może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni 
odpowiada za wykonanie porozumienia.

10. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informa-
cji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związa-
nych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc

11. W  sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks 
cywilny oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

12. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach. 
13. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie  

………………………………………………………………………………………………………………………………… .
14. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po  

jednym dla każdej ze stron.

 Korzystający	 	                 Wolontariusz 
 
…………………………………………………        …………………………………………………
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Porozumienie	o współpracy
z wolontariuszem	niepełnoletnim

W dniu …………………… w ……………………, pomiędzy ……………………………………………… z siedzibą 
w …………………………, reprezentowaną przez ………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części Korzystającym,
a
Panią/Panem …………………………………………, nr legitymacji szkolnej ………………………………………, 
adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………, 
zwaną/-ym w dalszej części Wolontariuszem,

reprezentowanym przez opiekuna prawnego:
Panią/Pana……………………………………………………………………………………, nr dowodu osobistego 
…………………………………………………, adres zamieszkania: ………………………………………………………
zwaną/-ym w dalszej części Przedstawicielem ustawowym 

zostało zawarte porozumienie następującej treści:
1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie 

……………………………........……………………………………………………………………………………………………… 
 (np. rehabilitacji dzieci autystycznych, promocji organizacji, obsługi księgo-

wej, pomocy w prowadzeniu biura) 
2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następują-

ce świadczenia: 
a. …………………………………………………………………………………
b. …………………………………………………………………………………

3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień  
………………………………………… , a zakończenie do dnia ……………………………………......……… .

4. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie 
o charakterze wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny.

5. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi wydatków, które 
ten poczynił w celu należytego wykonania świadczenia w tym koszty po-
dróży służbowych i diet na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
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6. Zwrot wydatków o których mowa w pkt. 5 nastąpi w terminie 7 dni po otrzy-
maniu od Wolontariusza stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesio-
nych wydatków w następującym zakresie:
a. …………………………………………………………………………………
b. ………………………………………………………………………………… 

7. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higie-
nicznego wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia. 

8. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykony-
waniu świadczenia wymienionych w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wyni-
kających z odrębnych przepisów.

9. Wolontariusz może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni 
odpowiada za wykonanie porozumienia.

10. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informa-
cji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związa-
nych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc

11. W  sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks 
cywilny oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

12. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach. 
13. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie  

………………………………………………………………………………………………………….........……………………… .
14.  Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po  

jednym dla każdej ze stron.

       Korzystający	 	                 Przedstawiciel	ustawowy 

 …………………………………………………          …………………………………………………

                   Wolontariusz
        
                 …………………………………………………
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Oświadczenie	partnera/darczyńcy

Oświadczam, że w dniu ………………………………… użyczyłem/ przekazałem bezpłatnie 
…………………………………………… (nazwa towaru) o wartości …………………………………………… zł 
na rzecz projektu „ …………………………………………………………………………………………………………… ” 
realizowanego przez …………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa Państwa biblioteki) w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Podpis	partnera	projektu		 	 	 		 	 				Podpis	dyrektora	biblioteki
					(imię	i nazwisko)	 	 	 	 	 			 	 	 	 	(imię	i nazwisko)

 ………………………………………..……        …………………………………….......………
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Oświadczenie	usługodawcy

Oświadczam, że w  dniu …………………………………… wykonałem bezpłatnie usługę 
o wartości rynkowej …………………………………………… zł, która polegała na ………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
na rzecz projektu „ …………………………………………………………………………………………………………… ” 
realizowanego przez …………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa Państwa biblioteki) w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

 
Podpis	partnera	projektu		 	 	 		 	 				Podpis	dyrektora	biblioteki
					(imię	i nazwisko)	 	 	 	 	 			 	 	 	 	(imię	i nazwisko)

 ………………………………………..……        …………………………………….......………
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Prośba	o zmianę	w budżecie

Adres Biblioteki                                        data i miejsce

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6

00-590 Warszawa 
Dotyczy Umowy nr: ………-AB/2014

Prośba	o dokonanie	zmiany	w budżecie
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zmiany w budżecie projektu reali-
zowanego w ramach otrzymanej Dotacji.
Zmiana dotyczyć będzie ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............................................................................................................…
Zmiana w budżecie wynika z (prosimy podać przyczynę zmiany) …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...............................………………………………
W załączniku przesyłam	nowy	budżet	projektu.

 
	 	 	 	 	 	 	 	 Podpis	dyrektora	biblioteki
	 	 	 	 	 	 	 (imię	i nazwisko	wraz	z pieczątką)

        ………..........................……………………………………
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Prośba	o zmianę	w harmonogramie

Adres Biblioteki                                        data i miejsce

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6

00-590 Warszawa 
Dotyczy Umowy nr: ………-AB/2014

Prośba	o dokonanie	zmiany	w harmonogramie
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zmiany w harmonogramie projektu 
realizowanego w ramach otrzymanej Dotacji.
Zmiana dotyczyć będzie ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..............................................................................................................………………………………
Zmiana w  harmonogramie wynika z  (prosimy podać przyczynę zmiany) …………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..............……………
W załączniku przesyłam	nowy	harmonogram	projektu.

 
	 	 	 	 	 	 	 	 Podpis	dyrektora	biblioteki
	 	 	 	 	 	 	 (imię	i nazwisko	wraz	z pieczątką)

        ………..........................…………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Komunikacja	w pigułce

Przekonanie firm, które z zasady nastawione są na maksymalizację zysku, żeby 
oddały Wam część swojego dorobku w nadziei na to, że wykorzystacie go dla 
dobra wspólnego, to retoryczny Mount Everest. Ale przecież bez wiary i chęci 
zmieniania świata nie byłoby Was tutaj!

Ponieważ może tak się zdarzyć, że będziecie mieli tylko jedną szansę, aby prze-
konać do siebie przedsiębiorcę, zanim napiszecie list, wystąpicie na zebraniu, 
spotkacie się z przyszłym donatorem twarzą w twarz, warto się do tego przygo-
tować. Poniżej kilka wskazówek.

1.	 E-mail
Najtrudniej jest zacząć – nie lekceważ tytułu. Na naszą skrzynkę przychodzi co-
dziennie od kilkudziesięciu do kilkuset wiadomości z zaproszeniami na spotkania, 
z prośbą o wsparcie itd. Z braku czasu selekcja jest często bardzo szybka: liczy się 
nadawca i... tytuł. Jeżeli nadawca jest nieznany, a tytuł nieciekawy, w większości 
przypadków wiadomość ląduje w koszu. Tytuł to znak tekstu, symbol, wizytów-
ka, to informacja, którą się zapamiętuje. Taka forma zaproszenia: „Zaproszenie 
na spotkanie w sprawie wsparcia Ośrodka Działaj Lokalnie z Dąbek” może ujść 
uwadze, ale taka: „Dąbki na starcie – zapraszamy za tydzień” ma większe szanse 
na to, że adresat przeczyta list.

2.	 Pierwszy	akapit
O czytelnika trzeba jednak powalczyć – po tym, jak zdecydował się otworzyć list, 
już pierwszy akapit musi go zainteresować. Piszmy lub mówmy o efektach: Dąb-
ki atrakcją turystyczną? Nie mamy wątpliwości, że to możliwe, nowe kąpielisko, 
ścieżki rowerowe są w zasięgu ręki. Jesteśmy tu po to, by razem ją wyciągnąć...
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3.	 Piramida	na	głowie:	mówmy	do	ludzi	tak,	jakbyśmy	chcieli,	
	 żeby	mówiono	do	nas
Odbiorca otrzymuje od nas informacje związane z najważniejszymi pytaniami: 
kto? co? kiedy? gdzie? dlaczego? jak? Najważniejsza informacja umieszczana 
jest zatem na początku tekstu. Ta podstawowa dziennikarska zasada wyklucza 
trójdzielny schemat konstruowania wypowiedzi, który zakłada, że najpierw po-
winien być wstęp, a na końcu wnioski czy podsumowanie. Rezygnując z niego, 
mamy większą szansę, że stawiając na spotkaniu lub w e-mailu kropkę nad „i”, 
będziemy ją stawiać przy komplecie słuchaczy.

4.	 Aby	język	giętki	powiedział	wszystko,	co	pomyśli	głowa...
Starajmy się używać krótkich zdań i prostych słów i bądźmy naturalni. Fachowe 
słownictwo („fundraising”, „beneficjenci”, „grantobiorcy”) nas uwiarygodnia, ale 
nie w nadmiarze, bo nasz odbiorca pomyśli, że się wywyższamy albo pozujemy, 
a to podważy naszą wiarygodność.

5.	 Kim	jest	odbiorca
Jeżeli mówimy do każdego, to mówimy do nikogo. Świadomość tego, kim jest 
odbiorca, sprawi, że nasz komunikat ma większą szansę do niego dotrzeć i od-
powiedzieć na jego potrzeby (inaczej mówimy do odbiorcy, który już nas zna, 
a inaczej do osoby obcej).

6.	 Me-Retoryczni
Retoryka to sztuka mówienia. Jest więc czymś, co każdy z nas posiada i wyko-
rzystuje po to, by być skutecznym. Skuteczność zależy od świadomości mowy:

– Miej świadomość intencji – jasne i i klarowne intencje wpływają na uporządko-
wanie i spójność wypowiedzi.

– Mów z sensem – wątki muszą się najpierw łączyć w twoim umyśle, a dopiero 
potem w wypowiedzi. Jeżeli wcześniej nie będziesz miał w głowie uporządkowa-
nego tego, co chcesz powiedzieć, masz marne szanse, że uda ci się to uporząd-
kować w trakcie mówienia. Łącz wątki i zmierzaj do celu. Jesteś przewodnikiem 
wycieczki, na którą zapraszasz odbiorców. 
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Oprowadzając ich po ciekawych miejscach (swoich wątkach myślowych), musisz 
najpierw wiedzieć, po co to robisz, i jaki cel osiągniesz, wybierając taką a nie inną 
trasę. Nawiązuj do wspólnych doświadczeń i bazuj na wspólnej wiedzy twojej 
i twoich odbiorców. W przeciwnym razie to, co dla ciebie ma sens, nie będzie go 
miało dla słuchacza.

– Tekst mówiony to nie tekst pisany – wbrew pozorom tekst mówiony musi być 
bardziej uporządkowany. Pamiętaj, że słuchacz nie może wrócić do wcześniej-
szego akapitu, więc może nie zrozumieć wątku, jeśli od razu go jasno nie wytłu-
maczysz. (Nie zaszkodzi przed wystąpieniem publicznym spisać najważniejsze 
punkty, tak by poukładać sobie wszystko w głowie).

Podsumowując, by nasz komunikat był przyswajalny, musi spełniać cztery kry-
teria: prostota, logiczna struktura, zwięzłość (średni czas koncentracji to około 
trzech minut), dodatkowa stymulacja (żeby słuchano nas nieco dłużej niż przez 
trzy minuty) – przydają się anegdoty, przykłady z życia, zwroty do audytorium, 
a także pytania retoryczne.

tekst: Katarzyna Karpa-Świderek 
Korekta i redakcja: Weronika Girys-Czagowiec
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ZAŁĄCZNIK NR 2

Dlaczego	warto	twórczo	opowiadać	o projektach	społecznych*

Działania społeczne stwarzają wyjątkową okazję do spotkania. Ludzie bezin-
teresownie wymieniają się czasem, wiedzą, doświadczeniem, mądrością życio-
wą, energią i entuzjazmem. Doniosłość takich chwil aż prosi się o uwiecznienie 
– można je potem wspominać, szukając sił i  inspiracji do dalszego zmieniania 
siebie samych i świata. Nie można jednak zapominać, że dokumentacja projektu 
służy także innym, równie ważnym celom.

Najważniejszym z nich jest utrwalenie zmiany istotnej dla społeczności. Często 
dzięki naszym działaniom zmienia się oblicze naszej miejscowości, zmieniają się 
ludzie, którzy uczą się współpracować. Bywa, że koncentrując się na procesie, 
na samych działaniach, tracimy z oczu tę przemianę. Zabieramy aparat czy ka-
merę dopiero, gdy coś się dzieje, a tymczasem warto pokazać także stan sprzed 
rozpoczęcia realizacji projektu. Nie jest to łatwe, zwłaszcza gdy nasz projekt 
zmienia coś w  ludziach, a nie w otoczeniu materialnym. Tym większej czujno-
ści wymaga to zadanie od twórcy. Niezbędne jest również pokazanie rezultatu, 
czyli efektu, który udało się wspólnie wypracować. Na wszystkich tych etapach 
(przed, po i w trakcie) warto koncentrować się na ludziach.

Fotografia, film czy multimedia bardzo przemawiają do wyobraźni, a tym samym 
umożliwiają stworzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych komunikują-
cych o naszych działaniach – folderów, ulotek, plakatów, publikacji, prezentacji, 
artykułów w prasie, stron internetowych, blogów. 

*Rozdział stanowi fragment publikacji Dlaczego warto w twórczy sposób opowiadać o projektach społecznych, 
stworzonej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce na potrzeby konkursu „Opowiedz...”, ARFP, 2010.
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Przecież chcemy pokazać, że nie tylko miło spędziliśmy wspólnie czas, lecz tak-
że (przede wszystkim!) że nasza miejscowość jest już inna, lepsza, ładniejsza, 
bardziej funkcjonalna, podobnie my sami – umiemy współpracować, czegoś się 
nauczyliśmy, wzięliśmy sprawy w swoje ręce. Tak pokazane działania na pewno 
zjednają nam partnerów – zarówno media, jak i gminy czy inne instytucje chętnie 
włączą się w skuteczne działanie. Efekty zaś najlepiej widać wtedy, gdy mamy 
je z czym porównać. Dobra i zarazem twórcza prezentacja projektu stwarza rów-
nież możliwości komunikacji wizualnej z darczyńcami – zdjęcia, filmy czy multi-
media mogą lepiej przekazać osiągnięcia niż zwykłe przemówienie. Potencjalny 
darczyńca może wtedy na własne oczy zobaczyć, do czego jesteśmy zdolni, jak 
działamy. Dla niego liczą się konkretne efekty, więc trzeba je pokazać. Skutecz-
ność jest w biznesie cenioną wartością, dlatego szczególnie warto powoływać 
się na ewidentną, widoczną zmianę, której dokonaliśmy.

Tekst: zespół Programu „Działaj Lokalnie” 
Korekta i redakcja: Weronika Girys-Czagowiec
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KONTAKT

Zespół	Programu	Rozwoju	Bibliotek	
w Akademii	Rozwoju	Filantropii	w Polsce:

 » Iwona	Olkowicz, iwonao@filantropia.org.pl, tel. 22 622 01 22 w. 13
 » Tomasz	Kwietniewski, t.kwietniewski@filantropia.org.pl, tel. 22 622 01 22 w. 28
 » Magdalena	Wachol, m.wachol@filantropia.org.pl, tel. 22 622 01 22 w. 30

 

Akademia	Rozwoju	Filantropii	w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel.: 22 622 02 08, 622 02 09
fax 22 622 02 11

Teksty:	
Tomasz Bruski, Noemi Gryczko, Katarzyna Jaroniec, Tomasz Kwietniewski, 
Małgorzata Maryl, Iwona Olkowicz, Dorota Stronkowska, Magdalena Wachol

Redakcja	i korekta:	
Weronika Girys-Czagowiec, Magdalena Wachol 

Projekt	graficzny:	
Konrad Grajner
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Polsko-Amerykańska	Fundacja	Wolności
ul. Królowej Marysieńki 48
02-954 Warszawa 
tel.: (22) 550 28 00
faks (22) 550 28 01

Fundacja	Rozwoju	Społeczeństwa	Informacyjnego
ul. Grójecka 1/3
02-019 Warszawa
tel.: 22 579 15 09
e-mail: frsi@frsi.org.pl
www.frsi.org.pl 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy 
Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym do-
stęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce 
jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Warszawa 2014
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