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1. FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

Adres siedziby: ul. M. Kopernika 17, 00-359 Warszawa  

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 15.04.2008 

KRS: 0000303048 

REGON: 141382050 

Członkowie Zarządu: Prezes – Pan Jacek Królikowski 

 

2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ: 

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) pomaga mieszkańcom małych miejscowości 

korzystać z możliwości nowych technologii. W efekcie mają oni dostęp do praktycznej wiedzy. Uczą się 

rozwiązywać konkretne problemy swoich społeczności i realizować ich aspiracje. Twórczo poszukują nowych 

pomysłów i wspólnie je realizują. Fundacja dociera do swoich odbiorców poprzez biblioteki i  organizacje 

pozarządowe. Jej pierwszym zadaniem była realizacja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek – 

przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), które w latach 2009-2015 było wspierane 

przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. Dzięki Programowi tysiące bibliotek publicznych w małych 

miejscowościach pełni rolę lokalnych centrów aktywności, gdzie mieszkańcy spędzają czas, rozwijają 

zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. FRSI prowadzi także inne projekty 

wspierające rozwój lokalny z wykorzystaniem nowych technologii, m.in. Sektor 3.0. Nowe technologie 

lokalnie, także skierowane do szkół, np. Misja: programowanie. Więcej informacji: http://frsi.org.pl.  

Rok 2020 był trzynastym rokiem działalności FRSI. Na dzień 31.12.2020 r. Fundacja zatrudniała 18 osób 

(o dwie osoby więcej w porównaniu z rokiem poprzednim według stanu na koniec grudnia 2018 r.). Firma 

Perfectum-Audit Doradcy Finansowo-Księgowi Sp. z o. o. kontynuowała obsługę księgowości i spraw 

kadrowo–płacowych Fundacji, natomiast radca prawny Pani Ewa Marciniak-Mikulewicz kontynuowała 

prowadzenie spraw prawnych Fundacji. 

W 2020 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady Fundacji. Jedno z nich odbyło się w trybie stacjonarnym z 

udziałem osób łączących się za pośrednictwem Internetu, a drugie w trybie online na platformie Zoom. 

Rada udzieliła absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd za rok 2019, zatwierdziła sprawozdanie 

finansowe i sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2019 oraz przyjęła roczny plan działania i plan 

finansowy na rok 2020. Członkowie Rady dokonali też wyboru audytora do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego za rok 2020 a Prezes Zarządu Jacek Królikowski poinformował Radę o decyzji 

zamknięcia spółki Dimpact.  

 

http://frsi.org.pl/projekt/program-rozwoju-bibliotek/
http://sektor3-0.pl/
http://sektor3-0.pl/
http://frsi.org.pl/
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Dimpact sp. z o. o. powołana przez Fundację 2.03.2016 r. w celu pozyskiwania dodatkowego kapitału na 

rozwój Fundacji oraz m.in. eksploracji nowych obszarów działań prowadziła działania do 20.05.2020 r. 

(uchwała o likwidacji spółki podjęta przez jedynego wspólnika spółki reprezentowanego przez Prezesa 

Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego). Czynności likwidacyjne zostały podjęte 

niezwłocznie i kontynuowane były do dnia 30.12.2020 r., kiedy to został złożony w KRS wniosek o 

wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. W okresie od 20.05.2020 r. do 30.12.2020 r. podjęte zostały 

czynności mające na celu powiadomienie ewentualnych wierzycieli o likwidacji, zakończenie spraw i umów 

będących w toku, odzyskanie środków finansowych należnych spółce od byłych kontrahentów. 

 

Najważniejsze działania podjęte przez FRSI w 2020 r. 

 

W 2020 r. na działania Fundacji istotny wpływ miały skutki pandemii COVID-19. Dotknęły one FRSI jako 

organizację i wpłynęły na formy działania. Przyspieszony został proces cyfryzacji procedur wewnętrznych. 

Dzięki darowiźnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) na przeciwdziałanie skutkom pandemii 

w 2021 r. wdrożymy w Fundacji cyfrowy obieg dokumentów. Przejście na działania online (szkolenia, 

konferencje, praca zdana pracowników) zostało przeprowadzone sprawnie dzięki temu, że już wcześniej 

wykorzystanie narzędzi cyfrowych było domeną FRSI. Trudniej proces ten przebiega u naszych odbiorców, 

czyli bibliotek, organizacji pozarządowych i szkół. O ile byliśmy w stanie im pomóc w podniesieniu 

kompetencji potrzebnych do prowadzenia spotkań online, o tyle rzeczywista cyfryzacja niektórych 

kluczowych usług, np. w przypadku bibliotek: wypożyczeń, większego udziału e-booków itp., wymaga nie 

tylko kompetencji, ale także inwestycji w sprzęt i narzędzia do komunikacji online z mieszkańcami, na co 

wiele gmin, odczuwających skutki kryzysu, nie może sobie na pozwolić. „Urwała się” też komunikacja z 

niektórymi grupami odbiorców, którzy nie byli przygotowani na kontakt wyłącznie online. Biblioteki i 

organizacje pozarządowe muszą ponownie zintensyfikować działania rzecznicze, by przekonać, że są 

obecnie szczególnie potrzebne mieszkańcom, którzy potrzebują nowych kompetencji cyfrowych np. by 

zachować lub zdobyć pracę. Z perspektywy FRSI odczuwamy też limit jakościowych działań zdalnych. Nie 

wszystkie działania prowadzone w ten sposób mogą być tej samej jakości jak działania stacjonarne. Sens 

straciły projekty oparte na mobilności międzynarodowej jak np. Erasmus +. Oczywiście istnieją też dobre 

strony działań online. Np. w Kongresie Bibliotek po raz pierwszy organizowanym przez nas online, na 

profesjonalnym poziomie (mamy takie know-how jako jedna z nielicznych organizacji pozarządowych), 

wzięło udział ponad trzykrotnie więcej osób niż w wersji stacjonarnej. W tej ogólnie trudnej sytuacji 

Fundacja zachowała stabilność finansową, a nawet nieco zwiększyła swoje przychody. Nie lekceważymy 

jednak zagrożeń w kolejnych latach. Trudne do przewidzenia są zachowania ludzi już po zakończeniu 

pandemii, np. dotyczące korzystania z kultury, w tym z oferty bibliotek i organizacji pozarządowych. Nie 

wiemy, czy po okresie ograniczonego kontaktu nastąpi chęć powrotu do spotkań, czy też przeważy lęk 

przed kontaktami i utrwalenie się nieznanych jeszcze form relacji z innymi. Obawy budzi też możliwość 

utrwalenia jeszcze głębszych podziałów w korzystaniu z usług cyfrowych. To będzie miało istotny wpływ na 

funkcje bibliotek, organizacji pozarządowych, a także szkół. Być może czeka nas potrzeba zdefiniowania na 

nowo ich społecznej roli i form działania.    

 

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK 

 

Po zakończeniu, w marcu 2015 r., zasadniczej fazy Programu Rozwoju 

Bibliotek (PRB) wspieranej przez Fundację Gatesów, zgodnie z pierwotnymi 

założeniami, FRSI kontynuuje wybrane działania wspierające trwałość 

efektów programu, będące elementem wypracowanej wspólnie z PAFW 

i Fundacją Gatesów strategią trwałości PRB. Główne założenia strategii to 

wspieranie wykorzystania nowych technologii w ofercie bibliotek oraz ich funkcjonowaniu, wzmacnianie 

potencjału zespołów bibliotekarzy poprzez sieciowanie bibliotekarzy oraz zapewnianie im dostępu do 

nowatorskich i nieszablonowych inicjatyw prowadzonych przez biblioteki, a także rozwijanie umiejętności 
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rzeczniczych pracowników bibliotek czy wspieranie współpracy bibliotek z lokalnym środowiskiem. Środki 

na te działania pochodzą przede wszystkim od PAFW.  

Zasadnicza faza Programu składała się z czterech komponentów: (i) wyposażenia bibliotek w sprzęt 

informatyczny; (ii) szkoleń dla bibliotekarzy; (iii) wzmacniania instytucji środowiska bibliotecznego; 

(iv)  promocji bibliotek. Programem zostało objętych łącznie 3.808 placówek bibliotecznych (bibliotek 

gminnych wraz z filiami) z 1.256 gmin wiejskich i małych miast z całej Polski, co stanowi blisko 60% 

placówek bibliotecznych położonych na tych obszarach. Nabór bibliotek został przeprowadzony w formie 

ogólnopolskiego konkursu zgłoszeń w trzech rundach: w 2009 r. (610 bibliotek gminnych, ponad 1 800 

placówek), w 2011 r. (498 bibliotek, niemal 1 500 placówek) i w 2013 r. (149 bibliotek gminnych, ponad 480 

placówek). Łączny budżet zasadniczej fazy Programu wspieranego przez Fundację Gatesów wynosił ok. 33,2 

mln USD. Archiwum działań zasadniczej fazy Programu znajduje się na stronie: 

http://programrozwojubibliotek.org/, natomiast jego podsumowanie - publikacja "Biblioteka! Więcej niż 

myślisz. Sześć lat Programu Rozwoju Bibliotek". Polecamy także lekturę raportu pt. "Do czego służą 

biblioteki?" z badania wpływu Programu na użytkowników bibliotek.  

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze działania zrealizowane w ramach PRB w 2020 r., pogrupowane w 

cztery typy działań: strefy informacji i dialogu w bibliotekach, strefy edukacji, biblioteki dobrze 

zarządzane oraz sieciowanie i budowanie trwałości: 

 

Strefy informacji i dialogu w bibliotekach 

» Od 2018 r. FRSI realizuje działania związane z edukacją medialną  

i krytycznym myśleniem pod nazwą “Kliknij. Sprawdź. Zrozum”, wspólnie z 

Goethe Institut i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Lokalne instytucje  

i organizacje (biblioteki, szkoły, organizacje pozarządowe) mogą pomóc 

mieszkańcom swoich miejscowości bardziej świadomie korzystać z mediów 

(tradycyjnych i społecznościowych), a także oceniać rzetelność i prawdziwość 

rozpowszechnianych informacji. Działania w ramach projektu obejmują: 

realizację webinariów, przygotowanie i udostępnienie wszystkim 

zainteresowanym materiałów edukacyjnych, przeprowadzenie szkoleń  

i konferencji dla bibliotekarek i bibliotekarzy oraz uruchomienie repozytorium – bazy wiedzy i narzędzi 

dotyczących myślenia krytycznego. 

W pierwszej fazie szkoleń (2019 r.) uczestniczyło 26 bibliotek (52 bibliotekarzy). W czasie 2-dniowych 

szkoleń uczestnicy zostali przygotowani do prowadzenia 3-4-godzinnych warsztatów z mieszkańcami nt. 

krytycznego korzystania z mediów cyfrowych. Bibliotekarze otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych i 

przykładowy scenariusz zajęć. Ponadto, zostało przygotowane repozytorium online projektu, na którym 

znajdą się wszystkie do tej pory wypracowane materiały (scenariusze, artykuły, filmy) pod adresem 

http://zrozum.org/. Repozytorium jest na bieżąco aktualizowane. Opracowano także materiały 

szkoleniowe do kolejnego etapu projektu, tzn. przygotowania 10 bibliotek (wybranych z 25 biorących 

udział w  pierwszym etapie) do utworzenia stref dialogu i wspierania dziennikarstwa obywatelskiego na 

poziomie lokalnym. Materiały edukacyjne opracowane w ramach projektu zostały przetłumaczone na 4 

języki (niemiecki, czeski, węgierski i słowacki) oraz udostępnione partnerom Instytutu Goethego (NGOs i 

bibliotekom). 

W drugiej fazie szkoleń (2020 r.) grupa bibliotek biorących udział w projekcie została powiększona o 

biblioteki partnerskie Instytutu Goethego (5 bibliotek i ich filie), dla których zostały zaplanowane dwa 

dodatkowe szkolenia (luty i maj 2020 r.). Z uwagi na pandemię koronawirusa formuła szkoleń została 

zmieniona na online (platforma Zoom), zmieniliśmy także ich tematykę, tak by bardziej przystawały do 

wyzwań bibliotek w dobie pandemii (np. jakie działania udało się przenieść w przestrzeń wirtualną). 

Przeprowadziliśmy też 4 kilkugodzinne spotkania online i konsultacje dla bibliotek wdrażających nowe 

usługi. Jesienią 2020 r. otworzyliśmy szkolenia na biblioteki spoza projektu. Przeprowadziliśmy 4-

godzinne warsztaty nt. prawa autorskiego i otwartych zasobów oraz badanie potrzeb użytkowników 

http://programrozwojubibliotek.org/
http://www.biblioteki.org/poradniki/Biblioteka_Wiecej_niz_myslisz_Podsumowanie_szesciu_lat_Programu_Rozwoju_Bibliotek.html
http://www.biblioteki.org/poradniki/Biblioteka_Wiecej_niz_myslisz_Podsumowanie_szesciu_lat_Programu_Rozwoju_Bibliotek.html
http://www.biblioteki.org/poradniki/Do_czego_sluza_biblioteki_raport_z_badania_wplywu_Programu_Rozwoju_Bibliotek_na_uzytkownikow_bibliotek.html
http://www.biblioteki.org/poradniki/Do_czego_sluza_biblioteki_raport_z_badania_wplywu_Programu_Rozwoju_Bibliotek_na_uzytkownikow_bibliotek.html
http://zrozum.org/
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online i projektowania usług online. Uzupełnienie każdego ze szkoleń było webinarium lub artykuł czy 

podcast. 

Po zakończeniu projektu, od stycznia 2021 r. repozytorium materiałów projektu będzie rozwijane w 

ramach innego projektu FRSI, tzn. “My Digital Life”. 

Z uwagi na pandemię COVID-19 zrezygnowaliśmy z międzynarodowej konferencji, która miała odbyć się 

w przeddzień Festiwalu Sektora 3.0 (planowanej do organizacji zamiast obozu letniego).  

» Projekt „Rozmowy przy wspólnym stole” jest realizowany 

przez FRSI od kwietnia 2018 r. Pierwsza edycja projektu 

(trwająca do końca lutego 2019 r.) była finansowana ze 

środków Funduszu Obywatelskiego zarządzanego przez 

Fundację dla Polski. W jej ramach opracowano i 

przetestowano metodologię spotkań obywatelskich w 

bibliotece, tak aby odbywały się w atmosferze szacunku, 

zaufania i zrozumienia, nawet jeśli dotyczą trudnych lub 

kontrowersyjnych tematów. W pierwszej edycji projektu uczestniczyło 21 bibliotek z całej Polski, w 

każdej z bibliotek odbyły się przynajmniej dwa spotkania dla mieszkańców, których celem była nauka 

dobrej rozmowy, opartej o wzajemny szacunek i chęć wysłuchania. Opracowano również “Poradnik 

prowadzenia spotkań” w oparciu o metodologię projektu.  

W latach 2019 - 2020 r. druga edycja projektu była realizowana ze środków PAFW. Do końca 2020 r. w 

17 bibliotekach w niej uczestniczących przeprowadzono ponad 35 spotkań. Niestety zaangażowanie 

bibliotek w działania projektowe było różne - niektóre biblioteki nie zrealizowały żadnego spotkania, 

inne z kolei wybierały dość bezpieczne, niekontrowersyjne tematy rozmów (np. tradycje świąteczne), 

dalekie od idei projektu. Stąd też podjęto decyzję o zaproponowaniu wszystkim bibliotekom 

dodatkowego wsparcia w prowadzeniu spotkań, a także przeprowadzono nabór uzupełniający do 

projektu (w jego wyniku przyjęto 8 nowych bibliotek). W styczniu i lutym 2020 r. opracowano 9 nowych 

tematów do prowadzenia rozmów oraz system wsparcia dla bibliotek uczestniczących w projekcie 

(konsultacje telefoniczne / online oraz cykl webinariów), a także materiały graficzne do promocji spotkań 

w społecznościach lokalnych. Ponadto, do końca kwietnia 2020 r. odbyły się 4 webinaria (m.in.  

dotyczące Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i LGBT+) - miały one charakter otwarty, też dla osób 

spoza projektu. Ponadto, opracowano 2 dodatkowe tematy do prowadzenia rozmów, związane z 

pandemią COVID-19. Z uwagi na przedłużającą się pandemię, 21 bibliotek (z obu edycji projektu) 

zdecydowało się pozostać w projekcie i organizować spotkania z mieszkańcami w formie online. We 

wrześniu i październiku 2020 r. zrealizowany został cykl szkoleń (3 szkolenia po 4 godziny szkoleniowe) 

dotyczący prowadzenia rozmów online, dotychczasowych doświadczeń oraz możliwych do 

wykorzystania nowych narzędzi. W szkoleniach uczestniczyło 14 moderatorek i moderatorów rozmów. 

W pierwszym półroczu 2020 r. w bibliotekach odbyło się 37 rozmów stacjonarnych oraz 27 rozmów 

online, natomiast w drugim półroczu 2020 r. - 18 rozmów stacjonarnych oraz 26 rozmów online. 

W latach 2021-2022 w ramach “Rozmów przy wspólnym stole” realizowane będą 3 webinaria rocznie, 

pomagające moderatorkom i moderatorom w prowadzeniu rozmów na ważne dla ich społeczności, a 

czasem jednak budzące kontrowersje, tematy. 
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Strefy edukacji w bibliotekach 

» Wsparcie dla klubów kreatywności w 

bibliotekach - klub kreatywności w bibliotece to 

biblioteczna przestrzeń, w której są prowadzone 

różne twórcze działania z wykorzystaniem nowych 

technologii (np. makerspace, fablab). Pierwsza 

edycja projektu została zrealizowana w 2018 r. w 5 

bibliotekach, które otrzymały po 15.000 na wyposażenie klubu oraz wzięły udział w 3-dniowym 

szkoleniu dla zespołów klubów. Druga edycja projektu odbyła się w 2020 r. – drogą konkursu 

wyłoniono 15 bibliotek. W konkursie oceniano koncepcję klubu kreatywności opracowaną przez 

biblioteki po przeprowadzeniu badania potrzeb w swoich społecznościach. Bibliotekom przyjętym do 

projektu została przekazana dotacja w wysokości 15.000 PLN na wyposażenie klubu zgodnie ze 

zgłoszoną koncepcją. Przygotowano dla bibliotek szkolenia stacjonarne, jednak w związku z pandemią 

i wprowadzonymi restrykcjami uniemożliwiającymi realizację szkoleń stacjonarnym, szkolenia odbyły 

się online, na platformie Zoom. Ponadto zorganizowano - we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Robisz.to - cykl pięciu webinariów poświęconych twórczym przestrzeniom, budowaniu wokół biblioteki 

społeczności "mejkerskiej" oraz działaniom twórczym, jakie prowadzą biblioteki. Dodatkowo, we 

współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach, zorganizowano webinarium poświęcone 

możliwościom wykorzystania w bibliotece klocków LEGO. Łącznie w ww. webinariach brało udział 1.035 

osób. Ponadto w ramach projektu przygotowano treść poradnika organizacji lokalnych festiwali 

makerów. Publikacja poradnika zaplanowana jest na luty 2021 r.    

Biblioteki zaczęły prowadzić swoje zaplanowane działania w klubie w miesiącach wakacyjnych, choć, w 

związku z restrykcjami ograniczającymi możliwość organizowania spotkań i zajęć edukacyjnych, 

musiały w znacznym stopniu modyfikować ofertę swoich klubów. Z powodu pandemii było też 

utrudnione kompletowanie wyposażenia. Część bibliotek dokonała zmian w wyposażeniu w związku z 

niedostępnością zamawianych towarów lub z pojawieniem się nowych pomysłów w efekcie szkoleń 

online oraz nowych potrzeb związanych z pandemią. Zajęcia odbywały się z uwzględnieniem reżimu 

sanitarnego dla ograniczonej liczby osób. Część wydarzeń była realizowana online. Tematyka wydarzeń 

to m.in krawiectwo i hafciarstwo, programowanie, projektowanie i druk 3D, majsterkowanie, lutowanie, 

robotyka, fotografia, tworzenie i edycja multimediów. Maszyny do szycia zakupione w ramach projektu 

były także wykorzystywane do szycia maseczek ochronnych m.in. przez wolontariuszy. Biblioteki 

sprawnie łączyły pomysły na nowatorskie działania z kreatywnymi pomysłami na aranżację wnętrza i 

wyposażenie. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów zaprojektowała i zbudowała 

“stół z pomysłowymi nogami” - mobilny kącik do realizacji kreatywnych zajęć. Łączono ze sobą różne 

typy warsztatów (np. artystyczne z krawieckimi), artystyczne z literackimi, nawiązywano do lokalnej 

historii i tradycji (Biblioteka Publiczna w Krynicy-Zdroju), zaprojektowano przestrzeń twórczą z 

zabawkami sensorycznymi dla małych dzieci (leśny kącik w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnej 

Dąbrówce).  

Od początku realizacji drugiej edycji projektu do końca 2020 r. w 15 bibliotekach odbyło się 200 

wydarzeń zorganizowanych w ramach działań klubu, wzięło w nich udział 3.896 osób. Biblioteki będą 

kontynuować działania klubów w kolejnych latach; na 2021 r. planowany jest udział FRSI i prezentacja 

projektu na festiwalu Maker Faire Warsaw, organizowanym przez Stowarzyszenie Robisz.to.  

Informacje nt. działalności klubów są dostępne na stronie projektu “Kluby kreatywności w 

bibliotekach”, zaplanowanej także jako kompendium wiedzy na temat idei “makerspace” w 

bibliotekach, mające wspierać wszystkie biblioteki zainteresowane uruchomieniem twórczych 

przestrzeni typu “makerspace” lub podobnych (http://www.klubykreatywnosci.org/). Film prezentujący 

klub kreatywności w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galerii Książki w Oświęcimiu: 

https://www.youtube.com/watch?v=EgEukiJRkDM.  

 Oferowanie bibliotekarzom kursów e-learningowych na platformie Moodle FRSI 

(https://kursy.frsi.org.pl/). Pierwszy kurs, pt. “Docenić bibliotekę - jak skutecznie prowadzić 

rzecznictwo”, składa się z 11 modułów: czym jest rzecznictwo, jakie są rzecznicze zasoby biblioteki, w 

http://www.klubykreatywnosci.org/
http://www.klubykreatywnosci.org/
https://www.youtube.com/watch?v=EgEukiJRkDM
https://kursy.frsi.org.pl/
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jaki sposób określić problem i cel rzeczniczy, jak wybrać adresatów rzecznictwa oraz jak w ciekawy i 

przekonujący sposób opowiadać o bibliotece i jej działalności. Kurs przeznaczony jest do samodzielnej 

nauki, a po jego ukończeniu otrzymuje się (do wydruku) certyfikat. Kurs został udostępniony w 

listopadzie 2018 r., a w 2020 r. został zaktualizowany (zrezygnowano z technologii Flash). Drugi kurs, 

pt. “Jak przygotować i z sukcesem realizować projekt”, został przygotowany w 2020 r. a udostępniony 

w styczniu 2021 r. Kurs jest poświęcony przygotowywaniu i realizacji projektów w bibliotekach. Składa 

się z 20 modułów, które dotyczą między innymi: badania potrzeb odbiorców bibliotek, generowania 

pomysłów na nowe usługi, prototypowania pomysłów na projekty, nawiązywania współpracy z 

partnerami, komunikowania się w zespole, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, zarządzania 

zespołem i zadaniami, rozliczania projektu oraz promocji projektu. Treści kursu są podane w 

praktyczny, przystępny sposób i dostosowane do realiów bibliotek. Kursowi towarzyszą webinaria 

wprowadzające i rozszerzające tematykę kursu, które przeprowadziliśmy pod koniec 2020 r. (w 3 

webinariach wzięło udział łącznie 324 osoby).  

Na potrzeby kursu zmodyfikowano stronę startową platformy Moodle, która wcześniej pełniła rolę 

strony kursu “Docenić bibliotekę - jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”. Obecnie jest to strona 

dostępowa do dwóch autorskich kursów e-learningowych FRSI oraz do innych kursów powstających w 

ramach projektów FRSI (np. “Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych” przygotowanym w 

ramach projektu “”Financial Literacy Through Public Libraries”). Obecnie, na platformie Moodle FRSI 

zarejestrowanych jest 261 osób. 

 Wspieranie sieci trenerów programowania - sieć trenerów kodowania to blisko 50 pracowników 

wojewódzkich bibliotek publicznych (WBP), z działów instrukcyjno-metodycznych lub komputeryzacji 

(po 2-3 osoby z danej biblioteki). W 2018 r.  trenerzy wzięli udział w dwóch warsztatach dot. nauki 

podstaw kodowania (wiosna i jesień), a WBP otrzymały po 2-3 zestawy robotów edukacyjnych Photon, 

mat, tabletów oraz gier Scottie Go. W 2019 r. trenerzy kontynuowali prowadzenie szkoleń dla bibliotek 

gminnych i innych, w szczególności tych, które otrzymały ww. zestawy od FRSI w ramach konkursu 

“Kodowanie w bibliotece”. W 2020 r. planowano organizację stacjonarnych warsztatów dla trenerów 

programowania, jednak z uwagi na pandemię, odbyły się one online, z wykorzystaniem narzędzia 

Zoom, z drobną modyfikacją zakresu szkolenia. Zorganizowano szkolenia dla trzech grup trenerów 

programowania: 

 dwie grupy trenerów (razem 29 osób) wzięło udział w szkoleniu „Wokół programowania: o 

robotach i robotyce; o sztucznej zapoznali się z aktualizacjami dot. funkcji robota Photon, 

programowali płytkę micro:bit, tworzyli maszynę hydrauliczną (dźwig z patyczków i zestawu 

infuzyjnego), budowali maszynę Rude’a Goldberga oraz uczyli się modelować w programie 

Tinkercad. Zespoły uczestników zgromadziły konieczne materiały do budowy „maszyn”, a płytki 

micro:bit zostały zakupione i wysłane do nich przez FRSI. Budowa „maszyn” odbywała się 

zespołowo, w salach szkoleniowych WBP, 

 jedna grupa trenerów (14 osób) wzięła udział w szkoleniu „Koduj_Pro”. Z uwagi na stopień 

skomplikowania tematyki (programowanie w językach SQL i Python) szkolenie zostało 

podzielone na cztery 4-godzinne części (9-10.09, 1 i 8.10.2020 r.), a jego treść została nagrana i 

udostępniona uczestnikom. Szkolenie to jest związane z bezpłatnym udostępnieniem kursów 

programowania w ww. językach na poziomie podstawowym bibliotekom i ich użytkownikom na 

platformie Fundacji Liga Niezwykłych Umysłów w ramach projektu „Koduj_Pro” 

(https://www.lnu.org.pl/dolacz-do-ligi/koduj_pro/). Po zakończeniu szkolenia, zorganizowano 

jeszcze dwa spotkania uzupełniające (9.11, 7.12.2020 r.), w ramach których uczestnicy wspólnie z 

osobą prowadzącą wypracowali wersję demonstracyjną kursu z podstaw SQL i Python (po 4 

lekcje), które bibliotekarze mogliby promować wśród mieszkańców. 

 W ramach „Stref edukacji w bibliotekach” FRSI prowadziła także wiele akcji i kampanii edukacyjnych, 

np. Tydzień z Internetem, szerzej opisanych w dalszej części sprawozdania.  

 

  

https://www.lnu.org.pl/dolacz-do-ligi/koduj_pro/
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Biblioteki dobrze zarządzane 

» Wzmocnienie sieci dyrektorów bibliotek (Grupa InicJaTyWy)  -działanie 

jest kontynuacją wsparcia dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek - absolwentów 

programu “Kieruj w dobrym stylu” (zakończonego w grudniu 2015 r.) i nosi 

nazwę “Grupa InicJaTyWy”. W jego ramach w 2016 r. inicjatorzy  spotkań 

lokalnych grup dyrektorów stworzyli ok. 20 takich grup niemal w całej Polsce. 

Grupy te służą dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami oraz wspólnemu 

rozwiązywaniu problemów, jakie napotykają osoby zarządzające bibliotekami. W latach 2016 – 2019 do 

Grupy InicJaTyWy w sposób aktywny należało 20-35 osób, a w prowadzonych przez nich spotkaniach 

lokalnych udział brało około stu kilkudziesięciu dyrektorek i dyrektorów. Członkowie grupy spotykali 

się na ogólnopolskich i regionalnych spotkaniach sieci; w 2019 r. opracowali poradnik jak powołać 

lokalną grupę dyrektorską, jak z nią pracować i jak ją promować („Lokalna grupa dyrektorska – jak to 

działa?”). Poradnik, film o Grupie i grupach lokalnych oraz więcej informacji znajduje się pod adresem: 

http://bit.ly/InicJaTyWyInformacje. Na przełomie 2019 i 2020 r. prowadzone były również superwizje 

regionalne w czterech podgrupach, mające na celu podsumowanie obecnych działań członkiń i 

członków Grupy InicJaTyWy. Od kwietnia 2020 r. Grupa rozpoczęła spotykanie się online co dwa 

tygodnie (poza okresem wakacyjnym i świątecznym) na superwizje za pomocą narzędzia Zoom (w 

każdej superwizji uczestniczyło kilkanaście osób). Superwizje online okazały się niezwykle cennym 

narzędziem do rozmowy o bieżących wyzwaniach i dobrych praktykach - zarówno związanych z 

prowadzeniem lokalnych grup dyrektorskich, jak i z codziennym zarządzaniem bibliotekami.  

W czerwcu 2020 r. Grupa InicJaTyWy, we współpracy z FRSI, zrealizowała cykl 3 webinariów dla 

dyrektorek i dyrektorów bibliotek w ramach “Czerwca z Grupą InicJaTyWy”. Ekspertkami i ekspertem 

podczas webinariów były dyrektorki i dyrektor z Grupy InicJaTyWy. Linki do opisów i nagrań 

webinariów znajdują się pod adresem: https://bit.ly/CzerwiecInicJaTyWy. Webinaria cieszyły się sporym 

zainteresowaniem - uczestniczyło w nich od 59 do 88 osób.  

Na początku października 2020 r. odbyły się dwie stacjonarne superwizje regionalne, jednak ze 

względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z pandemią kolejne dwie superwizje 

regionalne odbyły się w formule online. Następnie,  do końca 2020 r., odbyły się szkolenia online dla 

całej Grupy: jedno dot. komunikacji empatycznej, drugie - wprowadzające do Grupy nowe osoby i dot. 

zaplanowania działań na najbliższy czas, oraz trzecie - dotyczące dostępności bibliotek i jej działań 

(także dla osób z niepełnosprawnościami). 

» W 2020 r. FRSI kontynuowała wsparcie bibliotek w powołaniu rad społecznych, na które składa się 

poradnik oraz cztery 20-godz. szkolenia wraz ze wsparciem trenerskim pomiędzy szkoleniami: 

spotkania w bibliotekach, wsparcia online, webinariów. W pilotażu projektu “Rada społeczna - jak ją 

powołać?” (2017-2018) brało udział 6 bibliotek: BP w Gołdapi, MBP w Przasnyszu, MBP w Olsztynku, 

BP w Sępólnie Krajeńskim, MBP w Gdyni i MBP w Dobczycach. Przy 5 bibliotekach (w Gołdapi, 

Przasnyszu, Olsztynku, Sępólnie Krajeńskim i Dobczycach) powstały rady społeczne, które wspierają 

dyrektorów bibliotek w podejmowaniu decyzji i wybieraniu kierunku rozwoju i działalności biblioteki. 

W skład rad wchodzą aktywni przedstawiciele lokalnych społeczności. W kwietniu 2019 r. odbyło się 

webinarium podsumowujące pilotaż z przedstawicielami bibliotek i rad biorących udział w projekcie. 

Webinarium pomogło zebrać wnioski, które - obok rekomendacji z ewaluacji projektu - pozwoliły na 

zweryfikowanie i uzupełnienie poradnika  “Jak - krok po kroku - powołać radę społeczną?”. 

Zaktualizowana wersja poradnika została zamieszczona na portalu biblioteki.org 

(http://bit.ly/RadaPoradnik) oraz wydrukowana dla bibliotek uczestniczących w projekcie. 

W ramach promocji projektu i naboru do drugiej edycji projektu opublikowano m.in. film promujący 

rady społeczne przy MBP w Przasnyszu i Dobczycach (powstałe w ramach pierwszej edycji projektu): 

http://bit.ly/RadaFilm. W drugiej edycji projektu, rozpoczętej w 2019 r., uczestniczy 7 bibliotek - w 

listopadzie odbyło się dla nich szkolnie wprowadzające (stacjonarne), a w styczniu 2020 r. – 

webinarium z radcą prawnym dotyczące tego, jak zapisać rady społeczne w statutach bibliotek. 

Wiosna 2020 r. została wykorzystana przez biblioteki na opracowanie zmian w statutach, opracowanie 

regulaminów pracy rady, pierwsze rozmowy z radnymi. Odbyły się także 3 spotkania online, podczas 

http://bit.ly/InicJaTyWyInformacje
https://bit.ly/CzerwiecInicJaTyWy
http://bit.ly/RadaPoradnik
http://bit.ly/RadaFilm
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których przedstawiciele bibliotek uczestniczących w projekcie omawiali swoją sytuację, korzystając ze 

wsparcia ekspertek. Niestety, pandemia sprawiła, że z udziału w projekcie zrezygnowały kolejne 2 

biblioteki i finalnie w drugiej edycji trwały prace z 5 bibliotekami chcącymi powołać rady.  We wrześniu 

2020 r. odbyło się spotkanie online dla bibliotek z pierwszej i drugiej edycji projektu, mające na celu 

wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. 

Cztery biblioteki rozpoczęły prace z radnymi, w tym odbyły też z nimi stacjonarne spotkania. Trzy 

biblioteki oficjalnie powołały rady przy bibliotekach (w gminie Słupsk, w Ożarowie Mazowieckim i 

Nowogardzie), jedna biblioteka (w Czosnowie) zorganizowała nieoficjalne, robocze spotkania z 

potencjalnymi radnymi. W jednej bibliotece spotkania z radnymi się nie odbyły i rada nie została 

powołana. 

Niewątpliwie, powołanie rady społecznej przy bibliotece jest trudnym procesem (co pokazała już 

pierwsza edycja projektu, w której biblioteki uczestniczące otrzymały dużo większe wsparcie 

merytoryczne - więcej szkoleń stacjonarnych, webinariów oraz konsultacji na miejscu). Sytuacja 

pandemii, niemożność organizowania regularnych stacjonarnych spotkań z (potencjalnymi) radnymi, 

niepewność co do losu instytucji (np. jej budżetu), tego co będzie się działo w kolejnych miesiącach - 

to wszystko sprawiło, że w wielu bibliotekach tworzenie rad jednak zeszło na dalszy plan i niejako 

zostało “zawieszone”.  

 

Sieciowanie i budowanie trwałości 

 FRSI kontynuuje wspieranie sieci aktywnych i gotowych do 

dzielenia się wiedzą bibliotekarzy i osób współpracujących z 

bibliotekami w ramach sieci LABiB, utworzonej w 2012 r. LABiB jest 

programem liderskim opartym na cyklicznych spotkaniach 

warsztatowych i działaniach podejmowanych przez jego uczestników na rzecz środowiska 

bibliotecznego.  

W 2018 r. zostało powołane do życia Stowarzyszenie LABiB, które jest kolejnym krokiem do 

profesjonalizacji działań i usamodzielnienia grupy LABiB. FRSI przekazało Stowarzyszeniu LABiB grant, 

dzięki któremu Stowarzyszenie kontynuuje i rozwija projekty rozpoczęte w latach ubiegłych, w tym 

BiblioLABy - regionalne spotkania bibliotekarzy służące wymianie doświadczeń, projekt “Praktyka dla 

praktyka” oraz konkurs “Re-animuj się”, dzięki któremu lokalne biblioteki mogą wygrać warsztaty z 

ekspertami. 

W 2020 r. m.in. 

 Stowarzyszenie przygotowywało uruchomienie kolejnej edycji projektu “Praktyka dla praktyka” 

oraz konkursu “Re-animuj się”, które zostały uruchomione w II kwartale 2020 r. W 5. edycji 

projektu “Praktyka dla praktyka” bibliotekarze moli wziąć udział w wymianie (przez 5 dni pracować 

w jednej z 7 biorących udział w projekcie bibliotek) lub wydarzeniu specjalnych (przez 3 dni 

uczestniczyć w jednym z 4 festiwali poświęconych literaturze; szczegóły projektu: 

https://labib.pl/artykuly/pokaz/1059). Natomiast w 5. edycji konkursu “Re-animuj się” biblioteki 

mogły wybrać i wygrać 1 z 16 warsztatów prowadzonych przez Ambasadorów LABiB, między 

innymi takich jak: “Biblioteczny warsztat pracy z pokoleniem „Z” – technologia i tradycja” czy 

“Współpraca - zamiast rywalizacji. Podstawy komunikacji opartej na empatii jako ważny element 

pracy w zespole”. Szczegółowy opis warsztatów: https://labib.pl/artykuly/pokaz/989.  

 W IV kwartale 2020 r. Stowarzyszenie LABiB zrealizowap kolejną edycję BiblioLABów pt. “Myśl 

globalnie, działaj lokalnie - biblioteki po COVID” (12-16.10.2020 r.), które, z uwagi na sytuację 

epidemiologiczną, przyjęły formę hybrydową. Debaty i webinaria online zanotowały wskaźniki na 

poziomie blisko 10 tys. wyświetleń, natomiast w 15 stacjonarnych warsztatach odbywających się w 

6 miastach (Szczecin, Piaseczno, Kraków, Gorlice, Zabrze i Lublin) w reżimie sanitarnym związanym 

z COVID-19 wzięło udział ponad 80 osób. Duża część warsztatów dla bibliotekarzy była 

poświęcona tematowi komunikacji empatycznej i idei porozumienia bez przemocy (NVC) oraz 

https://labib.pl/artykuly/pokaz/1059
https://labib.pl/artykuly/pokaz/989
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projektowaniu usług bibliotecznych w oparciu o metodologię design thinking. 

 W ostatnim kwartale 2020 r. w ramach działania “Konkurs Re-animuj się” Ambasadorowie LABiB 

przeprowadzili 12 warsztatów dla zwycięskich bibliotek, laureatów konkursu. W sumie w efekcie 

konkursu przeprowadzono 20 warsztatów dla 235 uczestników. Ze względu na sytuację 

epidemiologiczną część warsztatów przeprowadzono w formie zdalnej. Konkurs co roku cieszy się 

dużym zainteresowaniem bibliotek - w tej edycji wpłynęło aż 118 zgłoszeń. dlatego 

Stowarzyszenie LABiB złożyło wniosek do MKiDN na dofinansowanie kolejnej edycji konkursu. 

 Projekt “Praktyka dla praktyka” (edycja 2020) zakończył się w grudniu 2020 r. spotkaniem 

ewaluacyjnym podsumowującym projekt, w ramach którego 17 bibliotekarzy (z 20 

zaplanowanych) zrealizowało wymiany i jobshadowingi w bibliotekach uczestniczących w 

projekcie. Obostrzenia związane z pandemią wpłynęły na realizację projektu (3 osoby 

zrezygnowały z wymian), ale nie uniemożliwiły jego realizacji. Edycja 2020 r. była realizowana przy 

wsparciu MKiDN (dotacja). Stowarzyszenie LABiB  złożyło do MKiDN wniosek na kolejną edycję 

projektu (edycja 2021). 

 Ponadto, Stowarzyszenie LABiB wspólnie z FRSI realizowali dofinansowany ze środków MKiDN 

projekt “Biblioteka online - projekt szkoleniowy” wspierający biblioteki w budowaniu oferty online 

dla użytkowników. 

 Od 2012 r. FRSI prowadzi portal społecznościowy Labib www.labib.pl stworzony dla ludzi pracujących 

w społecznościach lokalnych (głównie bibliotekarzy), nastawiony na wymianę praktycznej wiedzy 

płynącej z doświadczenia i inspirowanie do działania. Zawartość portalu tworzą jego użytkownicy - 

obecnie jest to ponad 4,5 tysiąca zarejestrowanych osób. Na portalu zamieszczono dotychczas ponad 

1.600 inspiracji (gotowych scenariuszy działań) i artykułów, z których mogą skorzystać bibliotekarze. 

Ponadto na portalu działają fora branżowe adresowane do bibliotekarzy realizujących podobne 

projekty. Portal jest również narzędziem komunikacji wykorzystywanym przez Stowarzyszenie LABiB np. 

podczas organizacji lokalnych BiblioLABów umieszczane są na nim m.in. ogłoszenia dot. otwartego 

naboru ekspertów do prezentacji dobrych praktyk, program oraz informacje o terminie i sposobie 

rejestracji. W 2019 r. została uruchomiona nowa wersja portalu labib.pl - odświeżona graficznie i 

technologicznie. W latach 2019-2020 przybyło ponad 1.000 nowych użytkowników portalu i ponad 500 

nowych scenariuszy i artykułów. 

W 2020 r. FRSI podjęło współpracę ze Stowarzyszeniem LABiB mającą na celu przeprowadzenie w na 

portalu 12 miesięcy tematycznych związanych z zagadnieniami interesującymi dla środowiska 

bibliotekarzy. Miesiące tematyczne będę również okazją do promocji zasobów portalu oraz 

wzbogacenia go o nowe materiały. Na każdy z miesięcy w 2020 r. przypadał inny temat, wśród nich 

były: Internetowy narzędziownik bibliotekarza (styczeń), Biblioteka jako marka (luty), Nie działamy w 

próżni, jesteśmy częścią lokalnej społeczności (marzec), Dziecko i rodzic w bibliotece (kwiecień), 

Internetowe narzędzia przydatne w pracy z grupą (maj). Pełen opis planowanych tematów dostępny 

jest na portalu labib.pl (https://labib.pl/artykuly/pokaz/910). Podczas każdego z miesięcy tematycznych 

FRSI wspólnie ze Stow. LABiB przygotowywało 2 webinaria (link do playlisty z nagraniami webinariów: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0X9WIUjgfi-OS4d08AH6EhZb0VTlgi9A) oraz cykl artykułów 

poświęconych danemu tematowi,  a użytkownicy portalu zapraszani byli do dzielenia się swoją wiedzą i 

doświadczeniami. Uruchomienie akcji spowodowało zwiększenie zainteresowania portalem (ok. 190 

nowych użytkowników w okresie styczeń-marzec 2020 r.). 

Większe zainteresowanie portalem labib.pl związane jest również z uruchomieniem konkursu “Dziel się 

wiedzą, wygrywaj nagrody z labib.pl!”, w ramach którego zachęcaliśmy do publikowania na portalu 

artykułów i scenariuszy w jednym z 4 tematów: „Dziecko i opiekun w bibliotece” (kwiecień-maj 2020 r.); 

„Biblioteka - moje miejsce pracy”’ (czerwiec 2020 r.); „EKO działania w bibliotece” (sierpień 2020  r.); 

„Trudny czytelnik - kim jest i jak do niego podejść?” (wrzesień 2020 r.).   

 Ze względu na pandemię COVID-19 XI edycja Kongresu Bibliotek odbyła się 9.12.2020 r. w formie 

online, na platformie Hopin a wybrane fragmenty transmitowaliśmy też na fanpage’u Programu 

Rozwoju Bibliotek (np. sesja otwierająca i zamykająca). Motywem przewodnim Kongresu były skutki 

http://www.labib.pl/
https://labib.pl/artykuly/pokaz/910
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0X9WIUjgfi-OS4d08AH6EhZb0VTlgi9A
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wydarzeń 2020 r. (pandemia) i to jak z dnia na dzień zmieniły nasze codzienne życie prywatne oraz 

zawodowe: globalne zatrzymanie, hybrydowa rzeczywistość i przedzielające je momenty przyspieszeń; 

niepewność, zmiana priorytetów, nieustające poszukiwania nowej formuły działań. Do współpracy w 

części merytorycznej Kongresu zaprosiliśmy ekspertów ze Szkoły Liderów, Fundacji Szkoły z Klasą, sieci 

bibliotekarzy-innowatorów LABiB, pracowników FRSI i Sektora 3.0, a także współpracującą z fundacją 

firmę PR Laska Nebeska. Program kongresu: https://kongresbibliotek.pl/. Partnerami medialnymi 

Kongresu, tak jak w zeszłym roku, byli “Gazeta Wyborcza”, “Wysokie Obcasy” i “Magazyn Książki”. 

Kongres spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i ciepłym odbiorem bibliotekarek, o czym 

świadczy ocena 9/10 wystawiona w ewaluacji. Część osób wzięła udział w Kongresie po raz pierwszy - 

były to osoby z bibliotek szkolnych, akademickich, ale też z publicznych, które do tej pory nie mogły 

pojawić się ze względu na limit miejsc i np. odległość, czy koszty podróży. W Kongresie uczestniczyło 

ponad 700 osób, które wykonały ponad 2.300 interakcji. Zasięgi w social mediach to ponad 126 000 

osób. Średnia długość oglądania: 210 minut. 

 Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2020 r. FRSI wspierała - jako partner 

merytoryczny – stypendium im. Olgi Rok, inicjatywę koordynowaną przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Laureatki konkursu (w obydwu 

kategoriach – biblioteki mniejsze i większe) otrzymują po 5.000 PLN stypendium z 

przeznaczeniem na wybrany przez siebie cel (jedno z dwóch stypendiów – 

kategoria mniejszych bibliotek - jest fundowane przez PAFW). Jego celem jest 

wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z całej Polski oraz zebranie  

i docenienie historii kobiet, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – potrafią mobilizować siebie i 

innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów  

i które wspierają rozwój swoich społeczności.  

W ramach IX edycji Konkursu im. Olgi Rok, z terminem nadsyłania zgłoszeń do 6.07.2020 r. 

(https://www.bibliotekarki.love/), wpłynęło niemal 80 aplikacji, z czego do ścisłego finału 

zakwalifikowano 4 zgłoszenia w kategorii bibliotek małych i 13 w kategorii bibliotek większych. 

Kapituła Konkursu przyznała następujące stypendia i wyróżnienia:  

 laureatką w kategorii bibliotek większych została Izabela Putz (Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Nowym Tomyślu), natomiast w kategorii bibliotek mniejszych - Justyna Delekta 

(Biblioteka Publiczna w Cholewianej Górze); 

 wyróżnienia otrzymały: Joanna Sudak (Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach), Monika 

Rejtner (Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie), Anna Wysocka (Biblioteka Publiczna w 

Piasecznie - filia w Józefosławiu) i Natalia Maćkiewicz (Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie).  

Werdykt Kapituły został ogłoszony podczas sesji kończącej Kongres Bibliotek 9.12.2020 r. (rozmowy 

z laureatkami: https://www.facebook.com/263270236285/videos/839966703506244, od ok 4:00 

min.)  

 W maju 2020 r. zostały ukończone prace nad aplikacją “Dzieje się”, która jest wspólnym kalendarzem 

wydarzeń kulturalnych organizowanych przez różne podmioty w danej gminie. Pozwala na dodawanie 

wydarzeń ze zdjęciem, tytułem, adresem www, opisem, datą rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia, 

tagami, kategorią, organizatorem, lokalizacją, ceną biletu, itp. W czerwcu 2020 r. rozpoczęto pilotaż 

narzędzia wśród 5 placówek (min. BP w Piasecznie). Pilotaż pokazał, że procedura “zaszywania” 

kalendarza na stronach placówek w oparciu o przekazane wskazówki przebiega bez większych 

komplikacji. W efekcie pilotażu do narzędzia wprowadzono szereg poprawek, które usprawniają 

zarządzanie wydarzeniami (funkcjonalność umożliwiająca jednorazowe dodawanie wydarzeń 

cyklicznych, wygodniejsze przekazywanie dostępu do panelu administracyjnego partnerom placówki). 

Ze względu na przerwę wakacyjną oraz trwającą pandemię placówki pilotujące kalendarz praktycznie 

nie organizowały wydarzeń. W związku z tym nie udało się w pełni przetestować mechanizmów 

promocji wydarzeń oraz budowania sieci partnerów. W ostatnim kwartale 2020 r. wprowadzono po 

wprowadzeniu finalnych poprawek technicznych platformę przygotowano do jej promocji w 2021 r.  

https://kongresbibliotek.pl/
https://www.bibliotekarki.love/
https://www.facebook.com/263270236285/videos/839966703506244
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» Wzmocnienie regionalnych sieci bibliotekarzy - celem działania jest wypracowanie modelu 

tworzenia i działania regionalnych sieci bibliotekarzy przy wojewódzkich bibliotekach publicznych 

(WBP), np. dyrektorów bibliotek. Bierze w nim udział 5 WBP: w Olsztynie, Toruniu, Wrocławiu, Kielcach i 

Lublinie. Pod koniec 2019 r. odbyły się dwa 2-dniowe warsztaty, podczas których m.in. opracowano 

wstępny plan rozwoju wybranej sieci regionalnej, zawierający m.in. opis działań, które będą wspierane z 

grantu, który FRSI przekaże WBP po opracowaniu przez nich planu rozwoju sieci. W 2020 r. zostały 

zrealizowane następujące działania: 

 pracownicy działów instrukcyjno-metodycznych (DIM) WBP opracowali 2-letnie plany rozwoju 

sieci regionalnych tj. sieci bibliotek powiatowych (WBP w Olsztynie i Lublinie), sieci dyrektorek 

bibliotek gminnych i powiatowych (WBP w Kielcach), sieci bibliotekarzy zajmujących się 

nowymi technologiami (Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu) i sieci bibliotekarzy 

pracującymi z dziećmi i młodzieżą (Książnica Kopernikańska w Toruniu) wraz z określeniem 

szczegółowych działań realizowanych w ramach dotacji przyznanych przez FRSI; 

 zorganizowano spotkania online przygotowujące zespoły DIM do realizacji działań w ramach 

projektu w formie zdalnej/online nt. narzędzi/aplikacji do wykorzystania podczas szkoleń 

online oraz procesu grupowego i organizacji konferencji w sieci; 

 odbyły się spotkania i działania online integrujące ogólnopolską sieć pracowników DIM i 

przygotowujące konferencję podsumowującą projekt - w części spotkań wzięli udział 

przedstawiciele wszystkich 18 WBP (ok. 60 osób),  niektóre spotkania były zainicjowane i 

zorganizowane przez pracowników DIM uczestniczących w projekcie bez udziału FRSI; 

 DIM realizowały projekty wspierające regionalne sieci bibliotekarzy - w związku ze zmieniająca 

się sytuacją epidemiczną harmonogramy i formy działań realizowanych w ramach grantów były 

aktualizowane na bieżąco we współpracy z FRSI; przeprowadzono także ewaluację planów 

rozwoju regionalnych sieci bibliotekarzy; 

 przygotowano i opublikowano podręcznik pt. „Siła sieci” (aut. Anna Miodyńska), który zbiera i 

prezentuje dobre praktyki z sieciowania w instytucjach kultury w tym bibliotek biorących udział 

w projekcie; 

 w grudniu 2020 r. zorganizowano cykl 4 spotkań online podsumowujących projekt, podczas 

których zaprezentowane zostały sieci wsparte w ramach projektu oraz poruszone zostały 

tematy ważne dla pracowników DIM tj. kompetencje pracowników DIM i instruktorów 

powiatowych, współpraca międzynarodowa, rzecznictwo w dobie kryzysu, łączenie bibliotek - 

opiekę nad poszczególnymi tematami przejęły zespoły DIM uczestniczące w projekcie, w roli 

ekspertek i ekspertów wystąpili min Marie Ostergaard z biblioteki w Aarhus (Dania) oraz 

Tomasz Makowski dyrektor Biblioteki Narodowej, w każdym spotkaniu wzięło udział ok 40-45 

pracowników DIM z 18 WBP. 

Początek realizacji działań wspierających regionalne sieci bibliotekarzy zbiegł się z zamknięciem 

placówek bibliotecznych spowodowanym stanem epidemicznym, co miało duży wpływ na realizację 

projektu. Z jednej strony uczestnicy projektu musieli rezygnować z tradycyjnych spotkań oraz wizyt 

studyjnych w innych województwach; z drugiej strony spotkania online miały pozytywny wpływ na 

docieranie do placówek oddalonych i słabo skomunikowanych z siedzibą WBP. W ramach projektu 

powstały też produkty będące odpowiedzią na nową rzeczywistość, w której były zmuszone 

funkcjonować biblioteki w 2020, tj. np. kalendarz bibliotecznych wydarzeń online w województwie 

warmińsko-mazurskim. 

» Konsultacja i współtworzenie koncepcji tzw. IV rundy Programu Rozwoju Bibliotek, we 

współpracy z 10-osobową grupę bibliotekarek z bibliotek publicznych (gminnych, powiatowych i 

wojewódzkich) (działanie: wzmocnienie synergii sieci). Pierwsze spotkanie grupy poprzedzone 

opracowaniem wstępnej koncepcji skonsultowanej z zespołem FRSI odbyło się w dniach 20-21.02.2020 

r. w Warszawie. Wzięło w nim udział 10 osób (ośmioosobowa grupa doradcza, moderatorka i 

przedstawiciel FRSI). W trakcie spotkania zostały zebrane opinie grupy na temat wizji przyszłej 

biblioteki. Szczególną uwagę zwrócono na kryzys wspólnoty, głębokie podziały polityczne skutkujące 

http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Sila_sieci_Krotki_poradnik_sieciowania_dla_bibliotek_i_nie_tylko0.html
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niechęcią do spotkań, trudnością w ustaleniu dobra wspólnego i współpracy w realizacji działań na 

jego rzecz. Pojawiło się hasło, że biblioteka ma pomagać w odtworzeniu wspólnoty i być remedium na 

kryzys zaufania. Istotne zmiany w zaszły w związku z pandemią koronawirusa. Dotyczyły one zarówno 

formy spotkań (możliwe stały się tylko spotkania online), jak i wizji biblioteki (jak ma działać biblioteka 

w czasach pandemii i zapowiadanego kryzysu gospodarczego). Odbyły się trzy spotkania online (7 i 

17.04, 7.05.2020 r.), a kolejne planowane jest na luty 2021 r., po rozpoczęciu realizacji umowy z PAFW 

na lata 2021-2022 r. i dotyczącej właśnie “IV rundy”.  

 

SEKTOR 3.0. NOWE TECHNOLOGIE LOKALNIE 

 

W 2020 r. FRSI kontynuowała rozpoczęty w styczniu 2012 r. program Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności “Sektor 3.0. Nowe Technologie Lokalnie”. Celem 

programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli lokalnych 

organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania nowych technologii w bieżącej 

działalności. Ósma edycja przedsięwzięcia zakończyła się we wrześniu 2020 r., a 

dziewiąta jest realizowana od października 2020 r. (potrwa do końca września 2021 

r.). 

Program składa się z działań o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. 

Działania o charakterze lokalnym są kierowane do wybranej grupy organizacji pozarządowych z małych 

miejscowości, którym oferowane są m.in. specjalistyczne szkolenia i wsparcie sieci tzw. Mobilnych Doradców 

ICT. W ramach obecnej edycji dokonano oceny dotychczasowej działalności członków sieci i pozyskano 

nowych członków sieci: w rezultacie 80 doradców udziela stałego wsparcia szkoleniowego i doradczego 

lokalnym organizacjom pozarządowym w zakresie bieżącego wykorzystania sprzętu i oprogramowania oraz 

pośredniczy w poszukiwaniu partnerów do współpracy przy projektach z obszaru ICT (łącznie do tej pory 

zrealizowano przeszło 9.400 usług doradczych oraz przeszkolono blisko 18.000 przedstawicieli lokalnych 

organizacji pozarządowych). 

W ramach programu działała także sieć TechKlubów w 10 miastach w całej Polsce. TechKluby to 

nieformalne spotkania osób zainteresowanych szerszym zastosowaniem ICT, przede wszystkim w sektorze 

organizacji pozarządowych. W trakcie spotkań uczestnicy dzielą się doświadczeniami z wykorzystaniem 

technologii, rozmawiają o nowych trendach i narzędziach oraz sposobach ich użycia. Takie spotkania 

sprzyjają także nawiązywaniu relacji (sieciowaniu) i współpracy przedstawicieli trzeciego sektora, biznesu i 

nauki. W 2020 r. w spotkaniach wzięły udział 193 osoby na spotkaniach stacjonarnych oraz 11.618 widzów 

oglądających relacje w internecie. 

W ramach działań ogólnopolskich zrealizowany został także Fundusz Sektora 3.0, czyli program wspierający 

tworzenie nowych narzędzi, aplikacji i produktów, które wpisują się w ideę “Tech for good”. Fundusz oferuje 

zarówno kompleksowy cykl szkoleniowy ułatwiający dopracowanie pomysłu i stworzenie spójnej koncepcji 

jak i z finansowanie wdrożeń w łącznej kwocie 100.000 PLN. W ramach konkursu w 2020 r. przydzielono 

dwie nagrody: 30.000 PLN dla produktu „Pacjenci pacjentom” (Fundacja Ludzie i Medycyna) i 20.000 PLN 

dla produktu „Znajdź: pętla indukcyjna” (Fundacja Kultury bez Barier). 

W maju 2020 r. po raz kolejny przyznano specjalną nagrodę „Sektor 3.0” dla organizacji mającej szczególny 

dorobek w promowaniu ICT w trzecim sektorze. Nagrodę w wysokości 40.000 PLN otrzymała Virtual Dreams 

Piotra Łoja.  

Elementem programu jest także serwis tematyczny www.technologie.ngo.pl, będący częścią portalu dla 

organizacji pozarządowych www.ngo.pl. Serwis, aktywnie rozwijany w 2020 r., składa się z kilku bloków 

tematycznych, strefy blogerów, mediateki oraz narzędziownika. 

Działania o charakterze ogólnopolskim: we wrześniu 2020 r. w Warszawie została zorganizowana kolejna 

konferencja „Sektor 3.0. Technologie w organizacjach pozarządowych”, w której wzięło udział przeszło 1.050 

osób na platformie Hopin oraz 428.000 osób na platformie Onet.pl. Wydarzenie dotarło do 3.000.000 osób 

http://www.technologie.ngo.pl/
http://www.technologie.ngo.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.ngo.pl/
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w mediach społecznościowych. Wśród uczestników byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, świata 

biznesu, nauki i administracji publicznej. Festiwal odbywał się po raz pierwszy w formie online, a specjalne 

studio zostało zbudowane na terenie Cambridge Innovation Center. Warsztaty i prezentacje prowadziło 

blisko 50 prelegentów z kraju i z zagranicy. Wydarzenie, którego hasłem przewodnim było „Driving 

change”, aktywnie wspierali partnerzy biznesowi, w tym firmy Orange Polska, Microsoft, Google, Ringier 

Axel Springer Polska.  

Projekt jest finansowany ze środków PAFW. Wartość obecnej edycji to 1,9 mln PLN. 

 

MISJA: PROGRAMOWANIE - PODREGIONY OSTROŁĘCKI  

I PŁOCKI 

Na podstawie doświadczeń z projektu w podregionie ciechanowskim (“Misja: 

programowanie - podregion ciechanowski”, realizacja w okresie 1.11.2017- 

30.06.2019 r.), FRSI przygotowała wniosek i otrzymała dotację na realizację projektów w podregionach 

ostrołęckim i płockim. Projekt “Misja: programowanie” w podregionach ostrołęckim i płockim jest 

realizowany pomiędzy 01.09.2019 a 30.06.2021 r. wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli z działania 3.2 Innowacyjne działania na rzecz edukacji cyfrowej Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020; IV nabór wniosków). Formalnie podpisano dwie umowy: na 

podregion płocki oraz podregion ostrołęcki. Łączny budżet projektu to 2.665.151,25 PLN, w tym dotacja: 

2.531.893,48 PLN (budżet FRSI 2.478.531,25 PLN, w tym dotacja 2.365.873,48 i wkład: 112.657,77 PLN).  

Jego celem jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z okolic Ostrołęki i Płocka do 

samodzielnego prowadzenia zajęć z programowania w ramach nauczania zintegrowanego oraz 

popularyzacja wczesnej nauki kodowania w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich. Obejmuje teren 22 gmin 

(66 szkoły, 259 nauczycieli, 2.914 uczniów).  

Zgodnie z wymogami konkursu projekt obejmuje następujące działania: 4-dniowe szkolenia dla nauczycieli, 

zapewnienie wsparcia trenerskiego nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami (każdy nauczyciel ma 

przeprowadzić 15 2-godzinnych zajęć), dostawy sprzętu komputerowego do szkół (na każdego nauczyciela: 

1 robot, 2 tablety z czego jeden tablet zostanie przekazany nauczycielowi na własność po zakończeniu 

projektu) oraz 2-dniowe szkolenia wraz z 1 dniowym szkoleniem uzupełniającym dla przedstawicieli m.in. 

instytucji kultury z gmin objętych projektem, którzy chcieliby podobne zajęcia zorganizować w swoich 

instytucjach. 

W listopadzie i grudniu 2019 r. podpisano umowy z 22 gminami wiejskimi i wiejsko-miejskimi na realizację 

projektu oraz  zrekrutowano szkoły i nauczycieli. 

W 2020 r. w ramach projektu: 

 zorganizowano konferencję dla kadry zarządzającej szkołami w Ostrołęce (21.01.2020) i w Płocku 

(23.01.2020) promujące naukę programowania w edukacji wczesnoszkolnej;  

 dostarczono do szkół uczestniczących w projekcie sprzęt do nauki programowania (zestaw 

składający się z robota i dwóch tabletów na każdego zgłoszonego ze szkoły nauczyciela), gry 

“Scottie Go! Edu”, maty edukacyjne, zestawy książek i materiałów dydaktycznych wspierających 

naukę programowania oraz materiały szkoleniowo-promocyjne w tym podręcznik “Jak uczyć 

programowania w klasach I-III” i scenariusze zajęć z uczniami. Dostawy były realizowane od lutego 

do czerwca 2019 r.;  

 wyłoniono trenerów programowania i przygotowano ich do prowadzenia szkoleń w ramach 

projektu;  

 uruchomiono nową stronę internetową (http://www.misjaprogramowanie.pl/) i platformę projektu 

(z takimi funkcjonalnościami jak zapisy na szkolenia, badanie przyrostu kompetencji osób dorosłych 

i uczniów, harmonogram wsparcia trenerskiego, dziennik zajęć, forum); 

 przeprowadzono 4-dniowe szkolenia dla nauczycieli, które ze względu na sytuację epidemiczną 

http://www.misjaprogramowanie.pl/
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zostały zrealizowane w trybie mieszanym  tj. stacjonarnym i online. Łącznie w 22 grupach 

szkoleniowych zostało przeszkolonych 260 nauczycieli; 

 przeprowadzono 2-dniowe szkolenia stacjonarne dla bibliotekarzy i pracowników domów kultury. 

Łącznie w 4 grupach szkoleniowych zostało przeszkolonych około 60 pracowników tych instytucji 

oraz zorganizowano jednodniowe szkolenie uzupełniające online dla grupy 20 osób;  

 objęto wsparciem trenerskim (stacjonarnym i online) nauczycieli, którzy w ramach części 

praktycznej szkolenia są zobowiązani do przeprowadzenia 15 dwugodzinnych zajęć z uczniami. 

Zajęcia z uczniami w okresie zamknięcia szkół były realizowane w formie zdalnej i online. Jedne z 15 

dwugodzinnych zajęć z uczniami przypadające na każdego nauczyciela było realizowane w 

bibliotece lub domu kultury albo w formie online przy wsparciu pracowników tych instytucji; 

 zrealizowano 12 webinarów mających na celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z 

programowania z uczniami w formie zdalnej oraz jedno webinarium dla dyrektorów szkół objętych 

projektem (nagrania: http://www.misjaprogramowanie.pl/szkolenie-i-wsparcie/#webinaria); 

 opracowano i wyprodukowano dodatkowe materiały mające na celu wsparcie nauczycieli w 

realizacji zajęć w formie zdalnej: na stronie projektu zostały opublikowane tutoriale do samodzielnej 

pracy dla uczniów (http://www.misjaprogramowanie.pl/materialy-dla-uczniow/#filmiki), a do szkół 

wysłane karty pracy i materiały do majsterkowania dla uczniów. 

 

  

http://www.misjaprogramowanie.pl/szkolenie-i-wsparcie/#webinaria
http://www.misjaprogramowanie.pl/materialy-dla-uczniow/#filmiki
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O FINANSACH…...W BIBLIOTECE - 6. EDYCJA 

W 2020 r. zakończyła się realizacja 6. edycji projektu “O finansach… w bibliotece”, 

współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji 

ekonomicznej (28.12.2018-31.01.2020). Projekt miał na celu wzrost wiedzy 

ekonomicznej i zwiększenie umiejętności korzystania z nowoczesnych produktów i 

usług finansowych przez osoby dorosłe, w wieku powyżej 50 lat, zamieszkałe na 

terenach wiejskich oraz w miastach do 200 tys. mieszkańców. Budżet projektu to 

742.753,75 PLN, w tym dofinansowanie to 682.000 PLN. 

W ramach projektu ponad 2.300 osób dorosłych z całej Polski wzięło udział w kursie z 

zakresu zarządzania finansami osobistymi i korzystania z nowoczesnych usług 

finansowych przez internet. Spotkania edukacyjne dla osób dorosłych odbyły się w blisko 100 placówkach 

bibliotecznych. Bibliotekarze je prowadzący (200 osób) zostali przygotowani do tej roli w trakcie cyklu 

szkoleniowego składającego się ze szkoleń stacjonarnych, webinariów, spotkań konsultacyjnych oraz 

konsultacji online. Przez cały okres prowadzenia spotkań edukacyjnych bibliotekarze otrzymywali wsparcie 

od trenerów-konsultantów oraz opiekunów regionalnych z wojewódzkich bibliotek publicznych. Po 

zakończonym cyklu spotkań edukacyjnych każda z bibliotek zorganizowała spotkanie “podaj dalej” dla 

instytucji z regionu, aby móc wspólnie zastanowić się nad przyszłością edukacji osób dorosłych w 

regionie, a w szczególności edukacją finansową, 

Ponadto, biblioteki uczestniczące w projekcie mogły wziąć udział w konkursie na najlepszą inspirację 

pochodzącą z projektu - wyniki konkursu dostępne są na stronie projektu 

(https://ofinansachwbibliotece.biblioteki.org/2019/12/17/wyniki-konkursu-na-najlepsza-inspiracje-w-

projekcie-o-finansach-w-bibliotece-6-edycja/), 

Na zakończenie projektu, w styczniu 2020 r. odbyło się seminarium podsumowujące, podczas którego 

laureaci konkursu zaprezentowali swoje doświadczenia wynikające z realizacji projektu. Lista laureatów 

opublikowana jest na stronie projektu: https://ofinansachwbibliotece.biblioteki.org/2019/12/17/wyniki-

konkursu-na-najlepsza-inspiracje-w-projekcie-o-finansach-w-bibliotece-6-edycja/. Seminarium, które 

zgromadziło ponad 30 najbardziej aktywnych bibliotekarzy było ostatnim elementem projektu. 

6. edycja projektu zakładała szereg zmian w stosunku do poprzednich, m.in. nowe materiały edukacyjne 

(kursy online, scenariusze spotkań oraz miniporadnik dla uczestników) oraz zmodyfikowany skład grona  

trenerów szkolących i wspierających bibliotekarzy. 

 

AI SCHOOLS & ACADEMY 

Projekt “AI Schools & Academy” był realizowany od czerwca 2019 r. do 

czerwca 2020 r. na podstawie umowy z firmą Synerise”, która była liderem 

projektu, a Microsoft jednym z głównych partnerów. Przedmiotem projektu 

było nauczanie sztucznej inteligencji - odpowiednio: 10 godzin lekcyjnych na poziomie przedszkola i klas 

1-3 szkoły podstawowej, 20 godzin w klasach 4-6 i 40 godzin lekcyjnych (wraz z materiałami 

rozszerzającymi program nauczania do 100 godzin) w klasach 7-8 i w szkołach ponadpodstawowych. 

Budżet projektu wynosił 743.740,60 PLN, w tym 378.542 PLN na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących 

zajęcia z uczniami (szacunek dla 112 szkół i 230-290 nauczycieli). 

W ramach projektu FRSI koordynowała przygotowanie materiałów edukacyjnych dla poziomów „Maluch” 

(we współpracy z firmą Photon) oraz dla poziomu „Beniamin” i „Master”, przeszkoliła także nauczycieli. Na 

potrzeby realizacji zajęć na poziomie „Maluch” szkoły i przedszkola otrzymały ponad 70 zestawów 

zawierających tablet oraz edukacyjnego robota Photon, dla którego stworzona została autorska aplikacja 

do nauki AI dla najmłodszych.  

W przedsięwzięciu udział wzięło 109 placówek edukacyjnych z całej Polski w których zajęcia prowadziło 

201 nauczycieli. Łącznie w szkołach powstały 372 grupy, na które składa się ponad 3,5 tysiąca uczniów. 

Pomimo pandemii COVID-19 i zaistniałych trudności w tym okresie udało się zrealizować aż 1.342 godziny 

lekcyjne (kwiecień-czerwiec 2020 r.). W przeciągu trwania całego projektu odbyło się 6.355 godzin zajęć ze 

https://ofinansachwbibliotece.biblioteki.org/2019/12/17/wyniki-konkursu-na-najlepsza-inspiracje-w-projekcie-o-finansach-w-bibliotece-6-edycja/
https://ofinansachwbibliotece.biblioteki.org/2019/12/17/wyniki-konkursu-na-najlepsza-inspiracje-w-projekcie-o-finansach-w-bibliotece-6-edycja/
https://ofinansachwbibliotece.biblioteki.org/2019/12/17/wyniki-konkursu-na-najlepsza-inspiracje-w-projekcie-o-finansach-w-bibliotece-6-edycja/
https://ofinansachwbibliotece.biblioteki.org/2019/12/17/wyniki-konkursu-na-najlepsza-inspiracje-w-projekcie-o-finansach-w-bibliotece-6-edycja/
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sztucznej inteligencji. Pomimo trudności organizacyjnych z przeprowadzonej wśród uczestników po 

projekcie ewaluacji bardzo cieszy wysoki wskaźnik NPS - na poziomie 87% (wskaźnik pomiaru 

zadowolenia uczestników poprzez pytanie o to, jak bardzo prawdopodobne jest, czy polecą oni projekt 

swoim znajomym lub rodzinie w skali od -100% do 100%).  

 

EDUKACJA FINANSOWA W BIBLIOTEKACH 

PUBLICZNYCH (ERASMUS +) 

W 2020 r. FRSI kontynuowała realizację projektu pt. „Edukacja  

finansowa w bibliotekach publicznych” (ang. “Financial literacy through 

public libraries”) finansowanego ze środków Erasmus+ Partnerstwa 

strategiczne/ Edukacja dorosłych (początek projektu: grudzień 2018 r.). W związku z koniecznością 

przesunięcia niektórych działań, w szczególności spotkań międzynarodowych z uwagi na pandemię 

COVID-19, projekt będzie przedłużony o kilka miesięcy, maksymalnie do 31.12.2021 (trwa 

przygotowywanie aneksu z polską Agencją Erasmus+ (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji); w grudniu 

2020 r. został podpisany aneks umożliwiający zmianę większości działań na formę online). 

Partnerami projektu są: Global Libraries Bulgaria Foundation (Bułgaria), Biblioteka Narodowa i 

Uniwersytecka Słowenii, "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva County Library (Rumania) oraz National 

Association of Public Librarians and Libraries in Romania jako tzw. associated partner. Budżet projektu/ 

dotacja (brak konieczności wkładu własnego) to 190.731 EUR (w tym budżet FRSI ok. 50 tys. EUR). Celem 

projektu jest podniesienie poziomu edukacji finansowej osób dorosłych w 4 krajach Europy Środkowej 

uczestniczących w projekcie poprzez wypracowanie i przetestowanie metodologii edukacji finansowej 

osób dorosłych z pomocą bibliotek publicznych, w których przeszkoleni bibliotekarze i bibliotekarki 

spełnią rolę przewodników po wiedzy finansowej. W ramach projektu powstanie model edukacji 

finansowej osób dorosłych w bibliotekach publicznych - programy szkoleń: 1) dla trenerów, prowadzących 

edukację finansową oraz 2) służący edukacji finansowej osób dorosłych, a także kursy online - bezpłatne, 

dostępne publicznie. Przygotowane narzędzia zostaną przetestowane w 12 bibliotekach, zostanie 

przeszkolonych 80 bibliotekarzy i bibliotekarek w 4 krajach. Rezultaty projektu zostaną rozpowszechnione 

poprzez spotkania edukacyjne, webinaria oraz networking. Projekt bazuje na wcześniejszych 

doświadczeniach partnerów w edukacji finansowej dorosłych, w przypadku Polski opieramy się przede 

wszystkim na doświadczeniach FRSI z realizacji projektu “O finansach… w bibliotece” (2011-2019). 

Do końca 2020 r. odbyły się 3 międzynarodowe spotkania partnerów projektu: 02.2019 r. w Warszawie, 

12.2019 r. w Ljubljanie (Słowenia) oraz 12.2020 online. Spotkania służą omówieniu postępów przy 

opracowaniu tzw. rezultatów intelektualnych projektu, tzn. modelowych programów dot. edukacji 

finansowej w bibliotekach dla bibliotekarzy i dorosłych użytkowników bibliotek. W ramach spotkań 

stacjonarnych partnerzy poznawali także miejscowe biblioteki i instytucje/ organizacje zajmujące się 

edukacją finansową dorosłych. Ponadto, w Warszawie (07.2019) odbyły się 3-dniowe warsztaty, podczas 

których przedstawiciele organizacji partnerskich pracowali nad modelem kursu dla bibliotekarzy-

edukatorów, którzy będą prowadzili edukację finansową w bibliotekach. Od marca 2020 r., w związku z 

pandemią, są organizowane dodatkowe, robocze regularne spotkania online, aby przygotowanie kursu e-

learningowego przebiegło zgodnie z planem.  

Mimo utrudnień, prace nad kursem e-learningowym edukacji finansowej dla mieszkańców-użytkowników 

bibliotek zostały ukończone. Łącznie, zostało przygotowanych 12 modułów (po 6 z poziomu 

podstawowego i średniozaawansowanego). Przeprowadziliśmy także 4 webinaria „modelowe” dla 

partnerów projektu nt. promocji projektu, funkcjonalnościach platformy oraz uczenia się online (w fazie 

pilotażu kursu w każdym z krajów zostaną zorganizowane podobne). Wypracowywane przez partnerstwo 

materiały były sukcesywnie umieszczane na platformie projektu https://finlit.eu/edu/, administrowanej 

przez partnera z Bułgarii, a następnie tłumaczone na 4 języki partnerów projektu, w tym dostosowywane 

do sytuacji prawnej oraz usług finansowych w danym kraju. Po zakończeniu realizacji projektu zostaną one 

udostępnione wszystkim zainteresowanym. Ponadto, na platformie w sekcji „Aktualności” zamieszczamy 

informacje o ważnych wydarzeniach, raportach z krajów projektu związanych z edukacją finansową 

https://finlit.eu/edu/


17 

prowadzoną przez biblioteki. Testowanie i pilotaż kursu e-learningowego wśród bibliotek i ich 

użytkowników jest planowane na luty 2021.  

 

LEARNING CIRCLES IN LIBRARIES - BIBLIOTECZNE KLUBY 

WIEDZY (ERASMUS +) 

Od września 2018 r. FRSI realizuje projekt “Learning circles in libraries” 

(„Biblioteczne kluby wiedzy”), finansowany ze środków 

Erasmus+/Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych. Projekt potrwa do 

końca sierpnia 2021 r. a jego partnerami są: Peer 2 Peer University (St. Zjednoczone), Suomen 

eOppimiskeskus ry (fińskie Stowarzyszenie Centrów E-learningowych), Fundacja Progress (Rumunia), 

biblioteka w Kolonii (Niemcy) i biblioteka w Bradze (Portugalia). Celem projektu jest rozwój i 

upowszechnienie metodologii “learning circles - klubów wiedzy”, czyli grup osób korzystających z 

dostępnych kursów e-learningowych pod kierunkiem bibliotekarza-facylitatora, a w rezultacie lepsze 

wykorzystanie i popularyzacja uczenia się online, szczególnie wśród osób długotrwale pozostających poza 

jakimkolwiek systemem edukacji nieformalnej i pozaformalnej. W ramach projektu zostanie przeszkolona 

grupa ok. 12 trenerów (pracowników organizacji partnerskich), którzy następnie przeszkolą ok. 60 

bibliotekarzy-moderatorów “learning circles” w bibliotekach. Przygotowany zostanie także komplet 

materiałów edukacyjnych: (1) Biała Księga: “Adult Learners Online. How educators and institutions can help 

people gain access to knowledge and skills for free?” (2) Baza zasobów edukacyjnych,  (3): Podręczniki, (4) 

Platforma/strona do obsługi learning circles (5): kurs online: “How to become a lifelong learner?” (6): 

Strategia promocji learning circles.  

Dotychczas w ramach projektu:  

 opracowaliśmy (2019 r.) raport “Real Opportunities for Adult Online Education. The White Paper” 

wraz z podsumowaniem w językach partnerów, w tym polskim “Edukacja online osób dorosłych - 

perspektywy rozwoju” (plik do pobrania: https://frsi.org.pl/edukacja-online-osob-doroslych-

perspektywy-rozwoju/); 

 w 2019 r. odbyły się dwa spotkania partnerów (w Finlandii (październik) i Niemczech (grudzień); 

 P2PU utworzyło pięć wersji językowych strony (platformy) do obsługi klubów wiedzy wraz z linkami 

do kursów online w językach partnerów (strona polska: https://klubywiedzy.p2pu.org/); 

 przygotowano podręcznik dla trenerów i moderatorów klubów wiedzy (poszerzony o materiały 

dotyczące prowadzenia spotkań online) – obecnie trwa jego tłumaczenie na języki partnerów; 

 przeprowadzono szkolenie trenerów (pracowników partnerów) - sesje online oraz praca w grupach 

(hybrydowo). 

Ponadto, FRSI zorganizowała i poprowadziła testowy klub wiedzy “Szkolenia online: jak to zrobić?” 

prowadzony przez pracowników FRSI dla pracowników FRSI i bibliotekarek. 5 spotkań klubu odbyło się 

zdalnie w okresie czerwiec - wrzesień 2020 r.  

Obecnie trwają prace nad kursem online na temat samokształcenia dorosłych online oraz nad materiałami 

promocyjnymi, a także przygotowania do etapu wdrożenia klubów wiedzy w bibliotekach (w lutym 2021 r. 

ruszy rekrutacja).   

 

LEKCJA:ENTER 

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany przez partnerstwo w 

składzie: Fundacja Orange (lider), FRSI i Instytut Spraw 

Publicznych ze środków Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa 2014-2020 (działanie 3.1. „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”). Projekt został zaplanowany na 4 

lata, w okresie 1.04.2019-31.03.2023. Jego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie: 

korzystania z różnego rodzaju ogólnodostępnych e-zasobów (np. e-podręczników, programów / aplikacji 

https://frsi.org.pl/edukacja-online-osob-doroslych-perspektywy-rozwoju/
https://frsi.org.pl/edukacja-online-osob-doroslych-perspektywy-rozwoju/
https://klubywiedzy.p2pu.org/
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umożliwiających np. tworzenie quizów), tworzenia własnych e-zasobów, projektowania lekcji z ich 

wykorzystaniem oraz w zakresie stosowania aktywizujących metod kształcenia wspieranych technologią (np. 

webquest, lekcja odwrócona). 

W ramach projektu szkolenia dla nauczycieli są realizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli (z ew. 

partnerami; docelowo ok. 100 grantobiorców), które na ten cel otrzymują granty w wysokości 350-450 tys. 

PLN. Szkolenia są organizowane na dwóch poziomach kompetencji cyfrowych (podstawowy i 

zaawansowany) i w różnych ścieżkach tematycznych: nauczanie wczesnoszkolne, przedmioty 

matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne i artystyczne, informatyka. Materiały edukacyjne (tutoriale, 

nagrania webinariów itp.) dla nauczycieli oraz opracowywane przez nich w ramach szkolenia scenariusze 

lekcji są zamieszczane na platformie internetowej, która służy też do zarządzania projektem. Szkolenia 

nauczycieli odbywają się na podstawie szczegółowych scenariuszy szkoleń (podobnie jak szkolenia trenerów 

lokalnych, zatrudnionych przez grantobiorców). Budżet projektu to 50 mln PLN, z czego 40 mln zostanie 

przeznaczona na granty; brak konieczności wniesienia wkładu własnego. Więcej informacji:  

https://lekcjaenter.pl/. Docelowo, szkoleniami w ramach projektu zostanie objętych ponad 75.000 

nauczycieli. 

FRSI odpowiada w projekcie za scenariusze szkoleń dla nauczycieli i scenariusze szkoleń trenerów lokalnych, 

wsparcie i wyszkolenie trenerów regionalnych (którzy szkolą trenerów lokalnych), przygotowanie 

materiałów edukacyjnych dla nauczycieli oraz część merytoryczną platformy projektu. Jej udział w budżecie 

projektu to 3.013.144 PLN. 

Dotychczas w ramach projektu: 

 FRSI, wspólnie z Fundacją Orange, nadzorowała przygotowanie platformy projektu i jej bieżące 

modernizacje (część platformy dot. naboru i oceny wniosków, została przygotowana w oparciu o 

kod systemu naboru wniosków nieodpłatnie udostępniony przez Fundację im. S. Batorego; część 

merytoryczno-szkoleniowa została zbudowana od podstaw przez wykonawcę: firmę EncodePro, 

twórcę portalu labib.pl i kursu “O finansach...w bibliotece”); 

 Fundacja Orange przeprowadziła trzy i rozstrzygnęła dwa nabory wniosków. W ramach 1.naboru 

wniosków zostało podpisanych 13 umów (luty 2020 r.), w ramach 2.naboru - 42 umowy (wrzesień 

2020 r.), natomiast w styczniu 2021 r. został rozstrzygnięty 3.nabór wniosków - na 32 projekty 

(umowy będą podpisane do końca I kwartału; lista rankingowa 

https://lekcjaenter.pl/aktualnosc/57/lista_rankingowa_trzeciej). Łącznie, trzy nabory zakontraktują 

realizację szkoleń dla ponad 65.000 nauczycieli. FRSI, każdorazowo, uczestniczy w seminariach 

informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców (stacjonarnie lub online), organizuje dla nich 

webinaria (przykład: https://lekcjaenter.pl/aktualnosc/47/nagranie_webinarium_) a także organizuje 

serię spotkań/webinariów wprowadzających dla grantobiorców dot. roli i wsparcia dla trenerów, 

zakresu szkoleń dla nauczycieli oraz platformy projektu; 

 konsultanci merytoryczni współpracujący z FRSI dwukrotnie zaktualizowali scenariusze szkoleń 

nauczycieli (4 grup przedmiotowych, tj. edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, 

matematyczno-przyrodniczych i artystycznych); przygotowano także i zaktualizowano - w oparciu o 

doświadczenia edukacji zdalnej -  scenariusze szkoleń trenerów (lokalnych i regionalnych) ; 

wszystkie scenariusze umożliwiają prowadzenie szkoleń online w czasie rzeczywistym, metodami 

aktywnymi, w oparciu o cykl Kolba; 

 przeszkoliliśmy ok. 110 trenerów regionalnych (25 osób - z 1.naboru grantów, styczeń-luty 2020 r.; 

85 - z 2.naboru grantów, październik-grudzień 2020 r.) 3-dniowe szkolenia odbyły się oddzielnie dla 

trenerów regionalnych ds. 4 grup przedmiotowych oraz dla  trenerów regionalnych ds. informatyki 

(łącznie 14 szkoleń). Szkolenia dla trenerów 1. naboru odbyły się stacjonarnie, natomiast dla 

trenerów z 2.naboru – online, w czasie rzeczywistym. Szkolenia dla trenerów z 1.naboru 

uzupełniliśmy o serię 5 webinariów nt. „bycia trenerem/trenerką zdalnie” (kwiecień 2020 r.); 

 przygotowaliśmy materiały edukacyjne do szkoleń nauczycieli uczestniczących w 1. i 2.rundzie 

szkoleń: a) 13 tutoriali pokazujących jak wykorzystać róże aplikacje w określonych momentach 

lekcji, tzw. pomocnik szkoleniowy dla nauczycieli (rodzaj zeszytu ćwiczeń); b) 20 tzw. 

https://lekcjaenter.pl/
https://lekcjaenter.pl/aktualnosc/57/lista_rankingowa_trzeciej
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narzędziowników przedmiotowych (narzędzi, aplikacji, portali itp. polecanych nauczycielom do 

wykorzystania podczas lekcji z danego przedmiotu). Wszystkie materiały zostały zamieszczone na 

platformie (dostęp dla uczestników projektu), a tutoriale – dodatkowo – na stronie projektu oraz na 

stronie Ministerstwa Cyfryzacji (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-

online - punkt: proste poradniki video, kropki od 6.do końca). Tutoriale mają ogromną liczbę 

wyświetleń, np. tutorial pt. „Odwrócona lekcja z TIK” - ponad 8.000 razy, “Sposoby  na utrwalanie 

materiału z TIK” - ponad 9.800, a “Praca w chmurze” - ponad 14.400; c) 5 webinariów “na żywo” dla 

nauczycieli (m.in. o roli technologii w edukacji, projekcie uczniowskim, myśleniu krytycznym czy 

nauczaniu skoncentrowanym na uczniach); d) 13 tutoriali dla nauczycieli informatyki dot. aplikacji 

Tinkercad Cuircuits, płytki Arduino Uno, baz danych, podstawowych zagadnień dot. programowania 

w języku Python i wprowadzenia do środowiska Jupyter;  

 wyprodukowaliśmy tzw. moduł online dla dyrektorów szkół, składający się z a) przewodnika i 

narzędziownik dla dyrektorów pt. “Aktywna lekcja z TIK” oraz b) trzech webinariów („Po co nam TIK 

w szkole i codziennej praktyce nauczycielskiej?”, „Wdrożenie TIK w szkole. Jak zarządzać zmianą?”,  

„Twoi sojusznicy w zmianie szkoły”). 

 w związku z przejściem szkół na edukację zdalną zamówiliśmy i opublikowaliśmy (poł. 2020 r.) 

krótki poradnik dla dyrektorów szkół jak wdrożyć w szkole Office 365 lub  

G Suite (https://lekcjaenter.pl/strona/31/poradnik-%e2%80%9ejak-wdrozyc-w-szkole-office-365-

lub-g-suite-w-10-dni%3f%e2%80%9d) oraz uzupełniliśmy przygotowany wcześniej poradnik dla 

trenerów („Wejdź w świat szkoleń”) o dodatkowy podrozdział dotyczący prowadzenia szkoleń 

online w czasie rzeczywistym (warunki organizacyjne, techniczne i metodyczne); 

 poprowadziliśmy dwa dodatkowe, otwarte webinaria, organizowane we współpracy ze Związkiem 

Nauczycielstwa Polskiego: 27.08 „Edukacja hybrydowa – metody i narzędzia. Wyzwania na nowy rok 

szkolny” (ekspert: Tomasz Tokarz, obecnie ok. 30.000 wyświetleń na fanpage’u Związku) 23.09 „Po 

co nam TIK w szkole i codziennej praktyce nauczycielskiej? (ekspertka: Dorota Pintal, obecnie ok 

14.000 wyświetleń na fanpage’u Związku). 

Od marca 2020 r., z uwagi na pandemię, szkolenia dla nauczycieli są realizowane przez grantobiorców w 

formule online, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem komunikatorów Zoom, ClickMeeting, Teams, Meet, 

BigBlueButton, GetResponse, ew. Skype (w zależności od potrzeb i możliwości nauczycieli oraz 

trenerów/grantobiorców). Do początków stycznia 2021 r. na platformie projektu było zarejestrowanych 

blisko 15.400 nauczycieli, z czego blisko 9.700 rozpoczęło udział w szkoleniach (w tym blisko 3.400 

nauczycieli ukończyło tzw. ścieżkę edukacyjną w projekcie tzn. m.in. przygotowało 2 scenariusze lekcji, 

poprowadziło 2 lekcje i osiągnęło próg min. 80% frekwencji na szkoleniach). Zorganizowano blisko 4.200 

szkoleń (prawie wszystkie w formie online). 

 

PARA-BUCH! KSIĄŻKA W RUCH! 

FRSI kontynuowała realizację projektu pt. “Para-buch! Książka w ruch!”, rozpoczętego 

w lutym 2019 r. i finansowanego ze środków Deutsche Telekom Stiftung (umowa 

trójstronna pomiędzy FRSI, DTS oraz DSZ - International Giving Foundation). W 2020 

r. projekt został przedłużony do końca lutego 2021 r., kiedy planowane jest 

przygotowanie aplikacji mobilnej dla bibliotek, ułatwiającej przygotowywanie i 

prowadzenie eksperymentów naukowych dla dzieci.   

Cele projektu to: 

 promocja czytelnictwa książek popularnonaukowych wśród młodszych dzieci (w wieku 3-10 lat); 

 kształtowanie umiejętności językowych młodszych dzieci (w wieku 3-10 lat);  

 rozwój zainteresowań młodszych dzieci (w wieku 3-10 lat) nauką i światem, który je otacza; 

 promocja wolontariatu w bibliotekach; 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online
https://lekcjaenter.pl/strona/31/poradnik-%e2%80%9ejak-wdrozyc-w-szkole-office-365-lub-g-suite-w-10-dni%3f%e2%80%9d
https://lekcjaenter.pl/strona/31/poradnik-%e2%80%9ejak-wdrozyc-w-szkole-office-365-lub-g-suite-w-10-dni%3f%e2%80%9d
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 zebranie doświadczeń i pomysłów na działania bibliotek popularyzujące naukę wśród młodszych 

dzieci (w wieku 3-10 lat), połączone z głośnym czytaniem. 

Projekt realizujemy pilotażowo w 5 województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim i 

warmińsko-mazurskim. W projekcie bierze udział 100 bibliotek z ww. województw (ok. 20 z każdego 

województwa). W ramach projektu wyłoniono 5 trenerek regionalnych, które poprowadziły szkolenia dla 

bibliotekarzy i wolontariuszy w swoich województwach, przeprowadzono 1-dniowe szkolenie dla trenerek, 

dwie tury szkoleń dla bibliotekarek i bibliotekarzy biorących udział w projekcie (ponad 200 osób) oraz 

chętnych wolontariuszy współpracujących z tymi bibliotekami. Przygotowano materiały edukacyjne 

(scenariusze, podręcznik, inspiracje z bibliotek, listę rekomendowanych książek popularnonaukowych dla 

dzieci), które zostały udostępnione na stronie projektu, dostępnej pod adresem http://parabuch.org/, 

zrealizowano cykl 5 webinariów. Biblioteki przyjęte do projektu (ok. 20 z każdego z pięciu województw) 

organizowały i prowadziły zajęcia dla dzieci w wieku 3-10 lat, obejmujące głośne czytanie książek 

popularnonaukowych oraz działania edukacyjne i animacyjne (gry, zabawy, eksperymenty itp.). Relacje ze 

spotkań ukazują się na stronie projektu, na fanpage’u https://www.facebook.com/parabuchksiazkawruch/ 

oraz na grupie na Facebooku https://www.facebook.com/groups/ParaBuchPodzielmySie/. W czasie 

pandemii działania bibliotek częściowo przeniosły się do internetu i polegały na nagrywaniu filmików lub 

prowadzeniu zajęć online, odbywały się też spotkania organizowane zgodnie z obostrzeniami (dla 

niewielkiej liczby dzieci) i spotkania plenerowe (np. spacery edukacyjne). Zrealizowano dla bibliotek 

szkolenie online na platformie Zoom na temat organizacji i prowadzenia wydarzeń online (wzięło w nim 

udział ponad 30 osób). W listopadzie 2020 r. zorganizowano i przeprowadzono 3-dniową konferencję 

online podsumowującą projekt pt. “Para-buch! Książka w ruch! Jak wprowadzać dzieci w świat nauki i 

dziedzin STEM?”. Celem wydarzenia było przedstawienie dobrych praktyk z projektu “Para-buch! Książka 

w ruch!” oraz zainteresowanie jego tematyką osoby spoza bibliotek uczestniczących w projekcie. Do 

zaprezentowania swoich działań zaprosiliśmy 9 bibliotek biorących udział w projekcie, przedstawiciela 

Goethe-Institut w Warszawie oraz gości z zagranicy (Austrii, Mołdawii, Rumunii i Niemiec), 

przeprowadziliśmy też debatę o roli edukatorów w czasach niepewności i pokaz eksperymentów. W 

wydarzeniu online uczestniczyło ok. 380 osób.  

Przeprowadzono także konkurs dobrych praktyk dla bibliotek uczestniczących projekcie. Nagrodzono 3 

biblioteki, które nadesłały najciekawsze filmiki pokazujące działania zrealizowane w ramach projektu.  

Dla wszystkich bibliotek uczestniczących w projekcie przygotowaliśmy “mini kuferki małych naukowców i 

naukowczyń” ufundowane przez Goethe-Institut. Są to specjalnie zaprojektowane i opatrzone logotypami 

oraz wizualizacją graficzną projektu pudełka ze skompletowanymi na potrzeby projektu prostymi 

zabawkami edukacyjnymi dla dzieci do wykorzystania w czasie zabawy lub zajęć wprowadzających w 

dzieci tematykę dziedzin STEM. 

 

„AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ REGIONALNY”  

FRSI jest partnerem konsorcjum, będącego operatorem funduszu 

regionalnego w ramach programu “Active Citizens” (Aktywni 

Obywatele) EOG (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL, 

lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz FRSI). Fundusz w kwocie 23 mln euro przeznaczony jest na 

wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez udzielanie grantów organizacjom 

pozarządowym, działania edukacyjne wzmacniające ich potencjał oraz działania komunikacyjne. Umowa 

na realizację programu została podpisana 1.09.2020 na okres do 31.12.2024 r. 

W trakcie dotychczasowych uzgodnień z Financial Mechanizm Office (FMO) ustalono, że priorytetami 

funduszu regionalnego będą: (1) Ochrona praw człowieka, (2) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 

(3) Demokracja lokalna i dobre rządzenie. Strona Programu: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/. 

W ramach programu FRSI jest odpowiedzialna za działania związane z rozwojem potencjału 

instytucjonalnego grantobiorców, komunikację oraz realizację tzw. projektu predefiniowanego 

dotyczącego przeciwdziałaniu dezinformacji jako czynnika utrudniającego rozwój społeczności lokalnych. 

W sumie budżet na działania, które realizować będzie FRSI, wynosi ok. 4,2 mln zł.  

http://parabuch.org/
https://www.facebook.com/parabuchksiazkawruch/
https://www.facebook.com/groups/ParaBuchPodzielmySie/
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/
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Konsultacje społeczne Programu odbyły się między 16.01 a 7.02.2020 r. w 5 regionach Polski, dzięki 

współpracy z ośrodkami regionalnymi FRDL. Na proces konsultacji złożyły się: ankieta online 

dystrybuowana przez kanały informacje organizacji partnerskich, cztery 3-godzinne spotkania z 

potencjalnymi interesariuszami - przedstawicielami organizacji pozarządowych w 4 ośrodkach (Rzeszów, 

Szczecin, Białystok, Wrocław), spotkanie podsumowujące wszystkie działania odbyło się w Łodzi. Ogółem 

w konsultacjach wzięło udział 158 przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego.  

Równolegle przygotowywano dokumenty konieczne do podpisania umowy na realizację programu: 

„Concept Note” (dokument strategiczny, zawierający opis logiki interwencji w odniesieniu do 

zidentyfikowanych wyzwań i potrzeb społeczeństwa obywatelskiego, ramy budżetowe, uzasadnienia 

dotyczące metodologii prowadzonych działań, projekty predefiniowane), „Implementation Plan” (w tym 

strategię komunikacji, będącą wyłączną odpowiedzialnością FRSI) oraz „Supplementary Information” (dot. 

modelu zarządzania).  

Wraz z podpisaniem umowy (1.09.2020) ruszyły działania komunikacyjne programu: profil w mediach 

społecznościowych (prawie 2.000 obserwujących, aktualizowany przynajmniej 2 razy w tygodniu, strona 

internetowa, baza odbiorców Programu (ponad 1.000 osób). Rozpoczęto również rejestrację na 

konferencję otwierającą Program, która odbędzie się 5.02.2021 r. online (platforma Zoom). Na konferencję 

składać się będą: część plenarna (wystąpienia oficjalne, panel dyskusyjny, informacje dotyczące możliwości 

udziału w Programie) oraz część warsztatowa (18 sesji tematycznych). Część plenarna będzie dodatkowo 

transmitowana na Facebooku oraz YouTubie. Równolegle prowadzone są wewnątrzzespołowe szkolenia w 

formacie ToT (5 odbyło w grudniu 2020 r., 6 - w styczniu 2021 r.).    

 

„MY DIGITAL LIFE”  

My Digital Life jest nowym projektem FRSI realizowanym ze środków 

Microsoft. Środki na jego realizację (70.000 USD) zostały przyznane w 

kwietniu 2020 r. na okres do końca 2020 r. 

Projekt jest kierowany do osób dorosłych oraz do dzieci i młodzieży. Podczas webinariów i w ramach 

kursów online przybliżone zostaną dorosłym uczestnikom narzędzia pracy zdalnej oraz rozwinięte 

kompetencje cyfrowe niezbędne do jej wykonywania, a także przekazana zostanie wiedza konieczna do 

uruchomienia własnego biznesu online. Dla wybranych uczestników udostępnione zostaną bezpłatnie 

vouchery na certyfikowane egzaminy MOS (Microsoft Office Specialist). Obecna sytuacja epidemiczna 

dodatkowo zwiększa priorytet dla wykorzystania narzędzi cyfrowej komunikacji i zdalnej pracy. Wiele 

stanowisk pracy musi zostać dostosowanych do pracy zdalnej, a niektóre osoby zagrożone utratą pracy, 

będą musiały się przekwalifikować. 

Działania kierowane są do 4 grup dorosłych: 

 pracownik instytucji o charakterze kulturalno-edukacyjnym (biblioteki, szkoły, domy kultury), 

 pracownik, który stracił pracę po wielu latach pracy w jednej firmie, 

 właściciel mikro/małej firmy prowadzącej działalność offline (handel/usługi), 

 pracownik mobilny. 

Dla dzieci i młodzieży planujemy zrealizowanie warsztatów i festiwali z zakresu kompetencji cyfrowych i 

informatycznych w tym z zakresu sztucznej inteligencji we współpracy ze szkołami, bibliotekami i domami 

kultury (jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli). Łącznie projekt obejmie 14.000 dorosłych aktywnych 

zawodowo lub pozostających bez pracy oraz 5.000 dzieci i młodzieży. 

W ostatnim kwartale 2020 r. zrealizowano szereg webinarów o następujących tematach: funkcje Microsoft  

Teams, cyfrowy nomadyzm, zdalne zarządzanie zespołem i projektami, nauczanie kompetencji cyfrowych 

w bibliotekach oraz instytucjach kultury, prowadzenie lekcji z Microsoft Teams, spotkania online dla osób 

o słabych kompetencjach cyfrowych, integrowania zespołu online, prowadzenie dyskusyjnego klubu 

książki online. Webinaria obejrzało ponad 8,7 tys. osób. Wszystkie wydarzenia online zostały nagrane i 
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udostępnione na stronie projektu https://mydigitallife.pl/ oraz na YouTube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0X9WIUjgfi_9H2qT_hwRKh9YDR1IT6ZT. Treści powstałe w 

ramach projektu poprzez media społecznościowe dotarły do ponad 200 tys. odbiorców.  

 

“DIGITAL TRAVELLERS IN EUROPE - CYFROWI 

WEDROWCY W EUROPIE”  

Od grudnia 2019 r. FRSI realizuje projekt “Digital Travellers in Europe” 

(„Cyfrowi wędrowcy w Europie”), finansowany ze środków Erasmus+/Social inclusion and common values: 

the contribution in the field of education and training. Projekt potrwa do końca listopada  2021 r. a jego 

partnerami są: Bibliothèques Sans Frontières - France (lider), Bibliothėques Sans Frontières Belgique, 

Public Libraries 2030, Finnish Library Association, Koninklijke Bibliotheek (Holandia).  

Budżet projektu to 564.380 euro (dofinansowanie: 451.502 euro), w tym budżet FRSI 67.314 euro (w tym 

20% wkładu własnego - 13.463 euro). Celem projektu jest zwiększenie umiejętności cyfrowych grup 

marginalizowanych, wykluczonych cyfrowo poprzez wsparcie bibliotekarzy w tworzeniu środowiska 

sprzyjającego nabyciu takich umiejętności. FRSI w ramach projektu zidentyfikuje zasoby (kursy, szkolenia 

online), które mogą posłużyć do nabycia umiejętności cyfrowych (zgodnie ze standardem DigComp 2.1) i 

przeszkoli 20 bibliotekarzy z metodologii nauczania, wsparcia i organizowania nauczania z 

wykorzystaniem tych zasobów. Następnie bibliotekarze zorganizują szkolenia/ kursy/ spotkania, w wyniku 

których 1.000 uczestników, do tej pory wykluczonych cyfrowo,  zwiększy swoje umiejętności cyfrowe. Rolą 

FRSI jest dodatkowo stworzenie planu,  wytycznych i narzędzi do ewaluacji wszystkich działań 

projektowych. 

Dotychczas stworzono bazę polskich zasobów (zadanie 2. Mapowanie zasobów) do nauczania 

kompetencji cyfrowych oraz bazę raportów i opracowań kompetencji cyfrowych oraz  standardów i 

strategii nauczania kompetencji cyfrowych w krajach partnerskich. 

Baza polskich zasobów do nauczania kompetencji cyfrowych jest już dostępna zarówno na stronie 

angielskiej (https://digitaltravellers.eu/)  jak i polskiej (https://pl.digitaltravellers.org/). Podpisaliśmy 

umowy z 13 bibliotekami; 21 bibliotekarek i bibliotekarzy wzięło udział w 5 szkoleniach przygotowujących 

do prowadzenia spotkań online (szkolenia techniczne z obsługi narzędzi cyfrowych oraz prowadzenia 

spotkań online z seniorami). Powstają kolejne ankiety ewaluacyjne, w tym ich lokalne wersje językowe 

(fińska i holenderska). Trwają przygotowania do kolejnych szkoleń - do odwołania wszystkie działania 

projektu planowane są online z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa.  

 

„BIBLIOTEKA ONLINE”  

Projekt „Biblioteka online” był realizowany w okresie czerwiec-październik 2020 

r. ze środków środków programu “Kultura w sieci” MKiDzN, którego operatorem 

jest Narodowe Centrum Kultury (dotacja 87 tys. PLN, wkład własny 2.500 PLN). 

FRSI realizowała gowe współpracy ze Stowarzyszeniem LABiB, którego 

członkowie (bibliotekarki i bibliotekarze) opracowali programy szkoleń i pełnili 

funkcję trenerów. Celem projektu było wsparcie bibliotek w przeniesieniu części 

oferty dla mieszkańców online i utrzymanie jej niezależnie od rozwoju pandemii 

jako standardowej usługi. Ponadto uczestnicy szkoleń (72 bibliotekarek i 

bibliotekarzy z 36 bibliotek) nauczyli się wykorzystywania narzędzi cyfrowych w 

pracy biblioteki: współpracy w zespole, komunikacji z mieszkańcami, promocji działań. Kursy prowadzone 

online w okresie lipiec - wrzesień 2020 r. składały się z dwóch modułów, obejmujących trzy trzygodzinne 

spotkania. Następnie bibliotekarki i bibliotekarze opracowali plan działań pt. “Moja biblioteka online” 

(przy wsparciu trenerów). Ponadto w ramach projektu zrealizowano 5 tutoriali na temat wykorzystania 

narzędzi cyfrowych np. w pracy z osobami z niepełnosprawnościami i przeprowadzono 8 webinariów 

(korzystanie z platformy Teams, wykorzystanie mediów społecznościowych i podcastów w bibliotece itp.). 

Webinaria odbyły się w trakcie “Nocy Bibliotek” (na żywo wzięło w nich udział ok. 450 osób, a ponad 1.000 

https://mydigitallife.pl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0X9WIUjgfi_9H2qT_hwRKh9YDR1IT6ZT
https://digitaltravellers.eu/
https://pl.digitaltravellers.org/
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obejrzało nagrania udostępnione w serwisie Facebook). Realizując plan “Moja biblioteka online” biblioteki 

uczestniczące w projekcie przeprowadziły 147 spotkań online z mieszkańcami, w których uczestniczyło 

ponad 5.300 osób, a 320 związanych z nimi materiałów opublikowanych na stronach internetowych i 

fanpage’ach bibliotek obejrzało ponad 90.000 osób. Ponad 3.500 osób skorzystało z materiałów, które 

powstały w trakcie projektu (scenariuszy, webinariów itp.) umieszczonych na stronie internetowej projektu.  

 

„ACTIVE CITIZENS – AKTYWNE SPOŁECZNOŚCI”  

Projekt „Active Citizens – Aktywne Społeczności” był skierowany do 

aktywnych lokalnych liderów zmian społecznych. Bazował na metodologii 

pracy ze społecznościami lokalnymi stworzonej przez British Council i 

praktykowanej na całym świecie (https://active-

citizens.britishcouncil.org/). Projekt był realizowany w okresie marzec 

2019 r. – listopada 2020 r. jego budżet to ok. 72.000 PLN (dotacja British 

Council).  

Uczestnicy projektu (30 osób) wzięli udział w 5-dniowym szkoleniu rozwijającym ich umiejętności 

facylitacyjne, aby mogli skutecznie oraz w poszanowaniu dla różnorodności wspierać aktywnych 

przedstawicieli swoich społeczności podczas prowadzonych przez siebie następnie warsztatów lokalnych. 

Warsztaty lokalne, podczas których aktywne społecznie osoby mogły w atmosferze zrozumienia i zaufania 

zastanowić się nad wyzwaniami lokalnymi, były miejscem powstawania pomysłów i zaplanowania działań 

odpowiadających na wyzwania lokalne. Pomysły na działania lokalne brały udział w konkursie, w którym 

nagrodą była możliwość ich realizacji. Nagrody pieniężne (na realizacje nagrodzonych projektów) 

otrzymały 4 organizacje/instytucje (Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale, Stowarzyszenie 

Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, Fundacja Obywatelska w Gniewie i Miejsko Gminny Dom Kultury w 

Końskich).  

 

AKCJE I KAMPANIE SPOŁECZNO-EDUKACYJNE 

 

 Tydzień z internetem to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez 

stowarzyszenie All Digital (d. Telecentre Europe), którego członkiem jest FRSI. Ma 

na celu zachęcenie mieszkańców do odkrywania potencjału internetu i korzystania 

z wartościowych treści dostępnych online. Do tej pory w akcji w całej Europie 

uczestniczyło już ponad milion osób. FRSI jest krajowym koordynatorem “Tygodnia 

z Internetem” od 10 lat (przeprowadziła już 10 polskich edycji). Co roku wraz z 

partnerami kampanii przygotowujemy materiały informacyjne i promocyjne 

ułatwiające organizację spotkań dla mieszkańców oraz scenariusze spotkań z gotowymi pomysłami na 

ich realizację. Do udziału w kampanii zachęcamy różne instytucje: biblioteki, szkoły, pracownie 

komputerowe, organizacje pozarządowe itp. FRSI prowadzi też stronę internetową kampanii dostępną 

pod adresem: http://tydzienzinternetem.pl/, na której udostępniamy wszystkie informacje i materiały 

oraz scenariusze z bieżącej edycji oraz z lat ubiegłych. 

10. polska edycja (11. ogólnoeuropejska) kampanii „Tygodnia z Internetem” odbyła się w dniach 23-

29.03.2020 r. i jej hasłem przewodnim było: "e-Mocni przez całe życie", a motywem przewodnim uczenie 

się przez całe życie za pomocą przydatnych, wartościowych zasobów i narzędzi online. Niestety czas 

kampanii zbiegł się z restrykcjami wprowadzonymi z powodu pandemii koronawirusa, w efekcie których 

wszystkie biblioteki w Polsce zostały zamknięte i m.in. nie mogły organizować spotkań, jakie zazwyczaj 

odbywają się w “Tygodniu z Internetem”. Ogłaszając tegoroczną kampanię zaprosiliśmy do udziału w 

niej biblioteki, szkoły i wszystkie instytucje oraz organizacje zainteresowane jej tematyką. Zachęcaliśmy 

do korzystania z materiałów edukacyjnych powstałych w ramach projektu “e-Mocni - cyfrowe 

umiejętności, realne korzyści” (https://e-mocni.org.pl/), które można wykorzystać m.in. do samodzielnej 

nauki. Przygotowaliśmy dla bibliotek dwa scenariusze spotkań: jeden zachęcający do uczenia się online 

https://active-citizens.britishcouncil.org/
https://active-citizens.britishcouncil.org/
http://tydzienzinternetem.pl/
http://tydzienzinternetem.pl/
https://e-mocni.org.pl/
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za pomocą ogólnodostępnych zasobów edukacyjnych (m.in. tych z projektu “e-Mocni”), a drugi - 

opracowany w odpowiedzi na planowane restrykcje związane z pandemią, dotyczący organizacji spotkań 

online. Oba dostępne są: 

https://biblioteki.org/scenariusze/Na_odleglosc_Kompetencje_cyfrowe_w_czasach_zarazy.html. Jak co 

roku, przeprowadziliśmy nabór bibliotek chcących wziąć udział w akcji - z możliwości zarejestrowania 

udziału skorzystało 59 bibliotek. Biblioteki, pozbawione możliwości organizowania tradycyjnych spotkań, 

propagowały założenia akcji w internecie, publikowały zasoby edukacyjne na swoich stronach lub je 

tworzyły, np. Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach, która pod szyldem akcji zrealizowała cykl 

podcastów: https://www.facebook.com/MBPGorlice/posts/2942063529215656.       

 Akcja Żonkile  – FRSI od 2016 r. włącza się w działania promocyjne na rzecz 

Akcji, m.in. promując na biblioteki.org, w mediach społecznościowych i 

prowadząc webinaria dla bibliotek. Akcję organizuje co roku Muzeum Historii 

Żydów Polskich Polin, w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, 

19.04.1943 r. W ramach Akcji szkoły, przedszkola, biblioteki jak również inne 

lokalnie działające instytucje kultury otrzymują specjalny pakiet materiałów 

dydaktycznych, umożliwiający przeprowadzenie Akcji lokalnie - mogą to być 

spotkania edukacyjne połączone z projekcją filmu o powstaniu w getcie 

warszawskim, przygotowanego przez Muzeum POLIN. W dniu rocznicy wybuchu powstania, lub w 

wybranym dniu w okresie, gdy ono trwało (do 16 maja), uczniowie i wolontariusze rozdają w szkole, 

bibliotece lub w swoich miejscowościach przygotowane przez siebie wcześniej papierowe żonkile, 

informują o tym, co wydarzyło się w 1943 r., przywołują historię, zapoznają się z kulturą ludności 

żydowskiej zamieszkującej ich miejscowości.  

W 2020 r. z uwagi na pandemię koronawirusa akcja musiała zostać przeniesiona do internetu. FRSI 

wspierało działania edukacyjne w ramach akcji Żonkile - na portalu biblioteki.org zamieściliśmy 

zaproszenie do akcji oraz zrealizowaliśmy webinarium „Akcja Żonkile – działania szkół i bibliotek 

(online)”, w którym wzięło udział 258 osób. Ponadto we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich 

POLIN zrealizowaliśmy webinarium - szkolenie dla wolontariuszy akcji Żonkile, w którym uczestniczyło 

ponad 300 osób. 

 W 2020 r. FRSI była już po raz 6. współorganizatorem „Nocy Bibliotek”, 

która jest coroczną akcją promującą biblioteki w niestandardowy sposób i 

pokazująca je jako atrakcyjne miejsca spotkań i angażujących działań. 

Organizatorem akcji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, a 

współorganizatorami FRSI oraz Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta 

dzieciom. FRSI zwykle dołącza się do działań promujących akcję i 

zachęcających biblioteki do udziału, między innymi organizując webinaria 

poświęcone akcji. 

6. edycja „Nocy Bibliotek” odbyła się 10.10.2020 r. pod hasłem „Klimat na 

czytanie” podkreślający rolę książek, czytania (i tym samym bibliotek) w czasie pandemii, a jednocześnie 

akcentujący potrzebę dbania o klimat i środowisko. W webinarium dla bibliotek zorganizowanym przez 

FRSI wzięło udział 266 osób. Ponadto FRSI uczestniczyła w uroczystej inauguracji akcji w Multimedialnej 

Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI w Dzielnicy Mokotów 10.10.2020, byliśmy też w jury konkursu, 

które nagrodziło pakietem książek 100 bibliotek biorących udział w akcji za zorganizowanie 

wyróżniających się wydarzeń w czasie Nocy Bibliotek. W akcji Noc Bibliotek w 2020 r. wzięły udział 1.033 

biblioteki. 

 Od 219 r. FRSI jest partnerem projektu „Koduj_pro”, realizowanego przez 

Fundację Liga Niezwykłych Umysłów wspólnie z Soft Power sp. z o.o., 

producentem platformy LNU (www.lnu.org.pl). Udział w projekcie umożliwia 

bibliotece udostępnienie swoim użytkownikom kursów podstaw 

programowania w języku Python oraz podstaw języka SQL i tym samym 

umożliwia rozszerzenie oferty biblioteki na osoby chcące zdobywać/rozwijać 

zaawansowane kompetencje programistyczne. W 2019 r. przeprowadzono 

https://biblioteki.org/scenariusze/Na_odleglosc_Kompetencje_cyfrowe_w_czasach_zarazy.html
https://www.facebook.com/MBPGorlice/posts/2942063529215656
http://www.lnu.org.pl/
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pilotaż projektu (w województwie dolnośląskim, we współpracy z Dolnośląską Wojewódzką Biblioteką 

Publiczną), a także wyprodukowano 3 tutoriale (wprowadzający, dla bibliotekarza, dla użytkownika), 

pokazujące krok po kroku jak korzystać z platformy (link do playlisty: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0X9WIUjgfi9DX1fI4VFnoKzvtJFTCQcC). Podsumowanie pilotażu 

ukazało, że jest to dość trudny temat dla bibliotekarzy i wymaga znacznie większego zaangażowania 

zarówno od bibliotekarzy jak i Fundacji LNU. Dlatego też zaplanowano przeszkolenie z dostępnych na 

niej kursów trenerów programowania z wojewódzkich bibliotek publicznych (WBP). Z uwagi na 

przedłużającą się pandemię koronawirusa, zdecydowano o organizacji dwóch krótkich szkoleń online 3 i 

17.06.2020 r. W pierwszym szkoleniu uczestniczyli trenerzy programowania z WBP (ok. 10 osób), 

natomiast w drugim - bibliotekarze z Lokalnych Klubów Kodowania (ponad 20 osób). Podczas szkoleń 

przedstawiono działanie platformy oraz rozmawiano o zasadach udostępniania kursów (m.in. na jaki 

okres powinny być udostępniane użytkownikom). Oferta oficjalnie została ogłoszona w połowie lipca 

2020 r. - na razie będzie dostępna do końca 2021 r. Ww. licencje są wielorazowego użytku, tzn. 

biblioteka nadaje je na okres 3 tygodni dwóm zainteresowanym użytkownikom, a potem kolejnym i 

kolejnym. W ramach oferty użytkownicy bibliotek mogą bezpłatnie skorzystać z profesjonalnych kursów 

programowania i obsługi baz danych dostępnych na platformie LNU https://www.lnu.org.pl/: języków 

Python i SQL na poziomie podstawowym. Ponadto, Fundacja LNU udziela konsultacji online 

bibliotekarzom z zakresu zarządzania platformą, a także stacjonarnych kursów Pythona i SQL. Więcej 

informacji o ofercie  https://www.lnu.org.pl/dolacz-do-ligi/koduj_pro/. W ramach promocji oferty, 

Fundacja LNU miała „stoisko kuluarowe” online na Kongresie Bibliotek w dn. 9.12.2020 r., do którego 

„podeszło” ok. 100 osób. 

 W okresie listopad 2019 – luty 2020 r. wraz z Fundacją Humanity in Action Polska przeprowadziliśmy 

akcję "O osobach z niepełnosprawnościami", w której wzięło udział 101 bibliotek. Biblioteki te 

otrzymały książkę pod tytułem „O osobach z niepełnosprawnościami”, wydaną przez Fundację Humanity 

in Action, w zamówionej przez siebie liczbie egzemplarzy (od 1 do 25). W ramach akcji biblioteki do k. 

lutego 2020 r. zorganizowały spotkania dla dzieci, młodzieży lub grup wielopokoleniowych, poświęcone 

tematyce niepełnosprawności. Na zakończenie akcji przeprowadziliśmy konkurs na najciekawszą relację z 

zorganizowanych spotkań - biblioteki przesłały relacje w formie opisu ze zdjęciami, filmu lub innych 

mediów. Nagrodzono trzy relacje przesłane przez biblioteki: Bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 231 im. 

gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie, Bibliotekę Szkolną Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii 

Nałkowskiej w Przasnyszu. Nagrodami dla zwycięskich bibliotek były karty sieci EMPIK ufundowane 

przez Fundację Humanity in Action. Akcja została zrealizowana dzięki wsparciu Fundacji "Pamięć, 

Odpowiedzialność i Przyszłość" (EVZ). 

 Na wiosnę 2020 r. FRSI wspierała akcję “Teraz czas na czytanie”, zainicjowaną przez Fundację 

Powszechnego Czytania w związku z epidemią koronawirusa. Celem akcji było zachęcenie Polaków do 

skorzystania z kwarantanny w sposób, który zbuduje kompetencje dzieci na przyszłość i w tym obszarze 

przekuje potencjalny kryzys w sukces. Informowaliśmy o akcji na naszych stronach i w mediach 

społecznościowych i zachęcaliśmy biblioteki do propagowania jej założeń. 

 W marcu 2020 r. związku ze szczególną sytuacją, w jakiej znalazły się biblioteki podczas pandemii 

(zamknięciem placówek dla odwiedzających i koniecznością wdrożenia pracy zdalnej) w FRSI został 

powołany specjalny zespół pod hasłem “Biblioteka online - jesteśmy w kontakcie”. W ramach jego 

działań: 

 zrealizowaliśmy webinarium "Biblioteka zdalnie - jak pracować w czasach kryzysu?" w dwóch 

terminach (23. i 30.03.2020 r.). Łącznie wzięło w nim udział ponad 800 osób, 

 opracowaliśmy dwa zestawienia: a) narzędzi, które mogą bibliotekom ułatwić działalność 

online, b) dobrych praktyk i pomysłów na działania bibliotek online 

(link:http://www.biblioteki.org/artykuly/Biblioteka_online_dobre_praktyki_i_pomysly_na_dzialani

a.htmll), 

 zrealizowaliśmy webinarium “Kultura w sieci. Jak napisać dobry wniosek?” (15.04.2020 r.), 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0X9WIUjgfi9DX1fI4VFnoKzvtJFTCQcC
https://www.lnu.org.pl/
https://www.lnu.org.pl/
https://www.lnu.org.pl/dolacz-do-ligi/koduj_pro/
http://www.biblioteki.org/artykuly/Biblioteka_online_dobre_praktyki_i_pomysly_na_dzialania.html
http://www.biblioteki.org/artykuly/Biblioteka_online_dobre_praktyki_i_pomysly_na_dzialania.html


26 

 zleciliśmy napisanie artykułu na portal biblioteki.org dot. kursów i materiałów online 

umożliwiających rozwój zawodowy bibliotekarek i bibliotekarzy; artykuł ukazał się na portalu 

biblioteki.org, w 5 częściach poświęconych różnym dziedzinom wiedzy, 

 przeprowadziliśmy badanie pt. “Jak możemy wspierać Twoją bibliotekę w czasie pandemii i 

po?”, w postaci ankiety z pytaniami dotyczącymi potrzeb zawodowych bibliotekarek i 

bibliotekarzy oraz potrzeb bibliotek, związanych z funkcjonowaniem w trakcie i po pandemii. 

Wyniki ankiety pomogły nam lepiej dostosowywać nasze działania (w tym webinaria i szkolenia 

online) do potrzeb bibliotek, a także przygotować ofertę szkoleń w projekcie “Biblioteka online: 

program szkoleniowy”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu 

Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci", 

 przygotowaliśmy i opublikowaliśmy (styczeń 2021 r.) poradnik jak prowadzić szkolenia online, 

aby ich efekty były porównywalne, albo nawet lepsze, z efektami szkoleń stacjonarnych (autor 

Piotr Henzler,  

https://biblioteki.org/aktualnosci0/Jak_prowadzic_szkolenia_online_Praktyczny_poradnik_nie_ty

lko_dla_bibliotek0.html).  

 

INNE AKTYWNOŚCI FRSI 

FRSI należy do następujących stowarzyszeń i koalicji:  

 Stowarzyszenia All Digital (dawniej Telecentre Europe), zrzeszającego telecentra w całej Europie 

i działającego na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych; 

 Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, zrzeszającej ponad 130 organizacji z całej 

Polski, stawiającej sobie za cel dbanie o dobre otoczenie społeczno-prawne dla działalności trzeciego 

sektora; 

 Stowarzyszenia Grupa Zagranica, skupiającego ponad 50 polskich organizacji pozarządowych 

zaangażowane w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną 

i edukację globalną; 

 Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, powołanego z inicjatywy 

Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Lidera Cyfryzacji; 

 Partnerstwa na rzecz Edukacji Finansowej, nieformalnej grupy blisko 20 organizacji i instytucji, której 

misją jest stworzenie platformy dialogu służącej koordynacji i współpracy sektora publicznego, 

prywatnego i organizacji pozarządowych w celu oferowania mieszkańcom Polski - wszystkim grupom 

społecznym - wysokiej jakości edukacji finansowej, dopasowanej do ich potrzeb.  

Przedstawiciel FRSI od lutego 2015 r. do września 2020 r.  był członkiem zarządu stowarzyszenia All 

Digital. Rolą zarządu jest m.in. ustalanie priorytetów działalności stowarzyszenia, rozpatrywanie wniosków o 

członkostwo, mianowanie dyrektora generalnego i akceptacja zatrudnienia członków biura, zatwierdzanie 

budżetu i sprawozdań finansowych z wykonania budżetu stowarzyszenia. 

Przedstawicielka FRSI od czerwca 2017 r. jest członkinią zarządu Grupy Zagranica. Do zadań zarządu 

należy m. in. opracowanie projektu rocznego planu pracy i budżetu, sporządzanie sprawozdań z działalności 

Grupy oraz sprawozdań finansowych, opracowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu propozycji 

kierunków działania Grupy, powoływanie i likwidacja stałych lub doraźnych komisji i grup roboczych oraz 

nadzór nad ich pracami, a także reprezentowanie Grupy na zewnątrz, formułowanie stanowisk i opinii Grupy 

po zasięgnięciu opinii członków Grupy. 

 

Przedstawiciel FRSI od lutego 2015 r. jest członkiem zarządu stowarzyszenia All Digital. Rolą zarządu jest 

m.in. ustalanie priorytetów działalności stowarzyszenia, rozpatrywanie wniosków o członkostwo, 

mianowanie dyrektora generalnego i akceptacja zatrudnienia członków biura, zatwierdzanie budżetu i 

sprawozdań finansowych z wykonania budżetu stowarzyszenia. 

https://biblioteki.org/aktualnosci0/Jak_prowadzic_szkolenia_online_Praktyczny_poradnik_nie_tylko_dla_bibliotek0.html
https://biblioteki.org/aktualnosci0/Jak_prowadzic_szkolenia_online_Praktyczny_poradnik_nie_tylko_dla_bibliotek0.html
http://all-digital.org/
http://ofop.eu/
http://zagranica.org.pl/
http://umiejetnoscicyfrowe.pl/
http://edukacja-finansowa.org/
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Przedstawicielka FRSI od czerwca 2017 r. jest członkinią zarządu Grupy Zagranica. Do zadań zarządu 

należy m. in. opracowanie projektu rocznego planu pracy i budżetu, sporządzanie sprawozdań z działalności 

Grupy oraz sprawozdań finansowych, opracowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu propozycji 

kierunków działania Grupy, powoływanie i likwidacja stałych lub doraźnych komisji i grup roboczych oraz 

nadzór nad ich pracami, a także reprezentowanie Grupy na zewnątrz, formułowanie stanowisk i opinii Grupy 

po zasięgnięciu opinii członków Grupy. 

 

W roku 2021 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego będzie kontynuowała swoją działalność 

statutową. 

 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. Do sprawozdania załączono następujące Zarządzenia Zarządu Fundacji wprowadzone w roku 2020:  

 Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani 

Barbarze Janiak 

 Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenie Procedury „Regulamin 

podróży służbowych pracowników Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”  

 Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 3 lutego 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie 

Jankowskiej 

 Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie aktualizacji Procedury „Reguły Pracy i 

Wynagradzania pracowników Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” 

 Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 12 marca 2020r. dotyczące wprowadzenia czasowych zasad w zakresie 

świadczenia pracy i zwrotu kosztów dojazdu obowiązujących w okresie ogłoszonej Pandemii 

koronawirus SARS-Cov-2 wywołujacego chorobę o nazwie COVID-19 

 Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 31 marca 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze 

Janiak 

 Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 1 kwietnia 2020r. dotyczące wprowadzenie polityki ochrony danych 

osobowych i uchylenia polityki bezpieczeństwa 

 Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia dnia 10 kwietnia 2020 dniem 

wolnym od pracy dla pracowników Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  

 Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 27 maja 2020r. dotyczące wprowadzenie procedury powrotu do biura 

Fundacji w okresie Pandemii koronawirus SARS-COV-2 wywołujacego chorobę o nazwie COVID-19 

 Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia dni 14 sierpnia 2020 oraz 2 

listopada 2020 dniami wolnymi od pracy dla pracowników Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego 

 Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 30 września 2020r. w sprawie pokrycia kosztu zakupu szczepionek 

przeciwko grypie dla pracowników Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

 Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 22 października 2020r. w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji 

rocznej składników majątkowych Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

 Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie  ustalenia dnia 24 grudnia 2020 dniem 

wolnym od pracy dla pracowników Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

 

5. Na uzyskane łączne przychody w kwocie 8.049.890,14 PLN składają się przede wszystkim przychody z 

nieodpłatnej działalności statutowej, które wyniosły 7.937.553,08 PLN i pochodziły głównie z dotacji 

przekazanych przez fundatora Polsko-Amerykańską Fundację Wolności na realizację projektu „Program 

Rozwoju Bibliotek”  w wysokości 1.944.466,35 PLN, na realizację projektu „Nowe Technologie Lokalnie” w 

wysokości 1.620.382,45 PLN.. Ponadto Fundacja otrzymała środki z Microsoft na realizację projektu „Link do 

przyszłości”, „Software” oraz „My Digital Life” w wysokości 387.906,23 PLN, na realizację projektów z 

Programu Erasmus+ w wysokości 854.467,06 PLN, środki z Deutsche Telekom Stiftung na realizację projektu 
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„Para Buch, Książka w Ruch” w wysokości 113.365,67 PLN, z EFRR POPC na realizację projektu „Lekcja: Enter” 

w wysokości 858.052,25 PLN, z EFRR POPC na realizację projektu  „Misja: programowanie – podregion 

ostrołęcki”, „Misja: programowanie – podregion płocki” w wysokości 1.464.733,59 PLN, z Narodowego 

Banku Polskiego na realizacje projektu „O finansach….w bibliotece” w wysokości 86.824,21 PLN, z Synerise 

na realizację projektu „AI Schools & Academy” w wysokości 359.832,08 PLN, z Funduszy EOG, 

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii na „Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” 

w wysokości 76.794,92 PLN, z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Bibliotek on-line: 

program szkoleniowy dla bibliotekarzy” w wysokości 86.474,76 PLN oraz z dotacji na cele statutowe na 

realizację innych krótkookresowych projektów w wysokości 84.253,51 PLN.  

Pozostałe źródła to przychody finansowe, głównie z odsetek od lokat bankowych oraz różnic kursowych, 

stanowiących łączną kwotę 12.373,06 PLN oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 99.964,000 

PLN, w tym: 

 świadczenia medyczne i połączenia telefoniczne, refakturowane na pracowników – 7.605,56 PLN 

 otrzymane w darze licencje – 7.137,42 PLN 

 umorzenie 50% składek ZUS – 84.731,41 PLN 

 inne przychody – 489,61 PLN 

 

6. Poniesione koszty na:  

a) realizację celów statutowych: 7.986,128,32 PLN 

b) administrację: 18.093,48 PLN 

 usługi obce – 16.974,75 PLN 

 podatki i opłaty – 1.048,73 PLN 

 pozostałe koszty – 70,00 PLN 

c) działalność gospodarczą: 0,00 PLN 

d) koszty finansowe: 12.786,53 PLN 

e) pozostałe koszty w wysokości 14.976,23 PLN, w tym:  

 świadczenia medyczne i połączenia telefoniczne, poniesione w imieniu pracowników - 7.605,56 

PLN  

 umorzenie otrzymanych w darze licencji – 7.137,42 PLN 

 inne koszty – 233,25 PLN  

 

7. Dodatkowe dane liczbowe: 

a) liczba pracowników według stanu na 31.12.2020 r. wyniosła 18 osób, zatrudnionych na następujących 

stanowiskach: 

 Dyrektor Programowy FRSI/ Prezes Zarządu FRSI,  

 Główny Specjalista ds. Finansów,  

 Koordynator ds. Projektów 

 Koordynator Projektów, 

 Koordynator Projektów, 

 Koordynator Projektów, 

 Koordynator Projektów, 

 Koordynator Projektów, 

 Koordynator Projektów, 

 Koordynator Projektów, 

 Koordynator Projektów, 

 Koordynator Projektów,  

 Koordynator Projektów i Fundraisingu, 

 Redaktor Naczelna portalu biblioteki.org,  

 Specjalista ds. Administracji i realizacji projektów, 

 Specjalista ds. Realizacji Projektów i Komunikacji  

 Specjalista ds. Rozliczeń, 
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 Specjalista ds. Rozliczeń  

 

b) łączna kwota wynagrodzeń brutto z tytułu umów o pracę w roku 2020 wyniosła 1.539.434,66 PLN, w 

tym nagrody wyniosły 85.485,00 PLN; 

c) wynagrodzenia brutto za okres sprawozdawczy wypłacone łącznie członkom Zarządu i członkom Rady 

Fundacji stanowiły kwotę 36.154,68 PLN;  

d) wydatki na wynagrodzenia brutto z umów zlecenia wyniosły 669.809,22 PLN 

e) udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne: 0,00 PLN 

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r.:  

w Banku PEKAO S.A. wyniosły 0,00 PLN 

g) wartości nabytych obligacji lub akcji: 0,00 PLN 

h) wartość nabytych w roku środków trwałych, stanowiących urządzenia techniczne i maszyny, wynosiła 

393.223,70 PLN  

i) wartość aktywów na dzień bilansowy wynosi 2.218.950,99 PLN; wartość zobowiązań i rezerw na 

zobowiązania na dzień bilansowy wynosi 1.717.919,80 PLN, w tym kwota 1.482.851,05 PLN stanowiąca 

rozliczenia międzyokresowe. 

j) środki pieniężne na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 – 1.605.053,68 PLN 

 

8. Fundacja w 2020 roku nie realizowała zadań publicznych. Otrzymała natomiast pomoc w postaci 

umorzenia 50% składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. w ramach Tarczy Antykryzysowej spowodowanej 

epidemią COVID-19. 

 

9. Fundacja jest podatnikiem podatku od osób prawnych, podatnikiem podatku od towarów i usług i 

płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

10. Fundacja złożyła do Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście wymagane prawem 

deklaracje podatkowe za 2020 rok, a mianowicie: CIT-8, CIT-8/O, CIT-D, IFT-2, PIT-4R, PIT-8AR, VAT-7, 

JPK_VAT7M. 

 

11. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono zewnętrznych kontroli, za wyjątkiem 

czynności sprawdzających w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług oraz prawidłowości rozliczeń 

projektów.  

 

12.  Fundacja nie przyjmowała i nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 

równowartość 10 000 EUR - zarówno jako pojedynczej operacji, jak i kilku operacji, które wydają się ze sobą 

powiązane. 
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