
FACES                                                                                                                                                                                                                                   Warszawa 2. października 2019 

Freely Accessible 
Central European 
 

dr hab. Przemysław Charzyński 
dr hab. Marcin Świtoniak 
Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu  



Plan prezentacji 
 
1. Idea projektu i konsorcjum; 
2. zarządzanie projektem; 
3. współpraca z partnerami;  
4. finansowe  warunki współpracy;  
5. realizacja projektu; 
6. system gromadzenia dokumentacji projektowej; 
7. upowszechnianie  i wpływ projektu; 
8. audyt KAS - wnioski; 
9. Podsumowanie. 
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Idea projektu 

FACES – pomysł                                                                                                                                                                                                                  Warszawa 2. października.2019 

żródło grafiki: Pomysłowy Dobromir – polski dobranockowy serial animowany tworzony w 
latach 1973–1975. Wyprodukowano 20 10-minutowych odcinków. Nakręcono je w 
warszawskim Studiu Miniaatur Filmowych. Reżyseria Roman Huszczo. Scenariusz Adam 
Słodowy i Roman Huszczo. Założenia plastyczne serii Leszek Gałysz i Rafał Sikora. 



Kluż-Napoka, Rumunia 2009 
 
Ankara, Turcja 2010 
 
Lublana, Słowenia 2011 
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Głównym celem warsztatów była nauka teoretycznych i 
praktycznych aspektów klasyfikacji gleb wg WRB 

Lingua Franca for European Soils 
Esperanto dla gleb Europy (2012-2014) 
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Konsorcjum FACES - gleboznawcy z 9 instytucji reprezentujących 8  krajów 
(Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Słowacja, Słowenia i Polska) będących 
ekspertami specjalizującymi się w badaniach pokrywy glebowej różnych 
regionów Europy Centralnej.  

• Nicolaus Copernicus University 
• Wroclaw University of Environmental and Life 

Sciences 
• Alexander Stulginski University, Kaunas, 

Lithuania 
• Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia 
• University of Debrecen, Hungary 

• Ljubljana University 
• Czech University of Agriculture 
• Estonian University of Life Sciences 
• Soil Science and Conservation 

Research Institute, Bratislava 
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Koordynator(zy) 
projektu (x3) 

FRSE 
Rektorat (np. Biuro Programów 

Międzynarodowych) 

Członek 
konsorcjum 1 

Członek 
konsorcjum 2 

Członek 
konsorcjum 3 

zarządzanie projektem 
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Dział Zamówień Kwestura 



Współpraca w konsorcjum – określenie zasad 
Partnership agreement 

• Odpowiedzialność – określenie za jakie 
zadania będą odpowiadali poszczególni 
partnerzy. Podanie specyfikacji zadań i 
okresu ich wykonania;  

• Finanse – podział środków, intellectual 
outputs - unifikacja stawki godzinowej; 
terminy przekazania transz; 

• wkład własny – podział pomiędzy 
partnerów; 

• Płatność – ustalenie form płatności, 
terminów przedstawiania rachunków i 
uzasadnień wydatków, numerów kont, 
czasu zwrotu kosztów itp.;  

 

http://bi.gazeta.pl/im/16/40/12/z19139862Q,Test-Dept.jpg 
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Współpraca w konsorcjum c.d. 
 
komunikacja między członkami Konsorcjum – korzystne jest zróżnicowanie form 
komunikacji (zebrania robocze, e-mail, dokumenty google, facebook,  WhatsApp); 

www.motherjones.com 

Praca w chmurze  
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http://www.motherjones.com/kevin-drum/2010/05/working-cloud


Współpraca w konsorcjum c.d. 
 
Działania związane z realizacją projektu – należy precyzyjnie określić 
harmonogram działań i podział pracy. Niezbędne jest uzasadnienie 
podejmowanych działań i wskazanie w jaki sposób umożliwią one osiągnięcie 
celu;  

 

freeman-advisors.com 
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http://freeman-advisors.com/hoiatus/
http://freeman-advisors.com/hoiatus/
http://freeman-advisors.com/hoiatus/


Rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs) 

• Przewodnik terenowy do opisu gleb; Didactical guideline of soil description 

• Internetowa baza danych glebowych; Central-European web-based soil database 

• Sylabus kursu nauczania WRB; Lingua Franca for Europen Soils - course curriculum 

Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej (Multiplier Events) 

• Konferencja upowszechniająca 2018 r.; FACES Dissemination Conference 

• Kursy intensywne (tygodniowe w 2017 i 2018 r.); FACES intensive courses 

Wdrażanie - Działania w ramach projektu FACES 

Działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami  
(Learning/Teaching/Training Activities) 

• Soil Sequence Atlases ; 3 tomy (zamiast planowanych dwóch) 
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• Internetowa baza danych glebowych; Central-European web-based soil database 

Prace terenowe  – 15 - 20 profili x 6 
• Polska Północna - 2015;  
• Łotwa i Estonia - 2016;  
• Polska Południowa i Czechy - 2016;  
• Słowacja 2017;  
• Węgry 2017;  
• Słowenia 2018;  

fot. Blaz Repe 

fot. Blaz Repe 
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• Internetowa baza danych glebowych; Central-European web-based soil database 
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• Przewodnik terenowy do opisu gleb; Didactical guideline of soil description 
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FACES – Idea projektu i Konsorcjum                                                                                                                                                                                               Warszawa 15.02.2016 

• Przewodnik terenowy do opisu gleb; Didactical guideline of soil description 
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• Sylabus kursu nauczania WRB ; Lingua Franca for Europen Soils - course curriculum 

FACES – realizacja projektu                                                                                                                                                                                             Warszawa 2. października.2019 



• Kursy intensywne (tygodniowe w 2017 i 2018 r.); FACES intensive courses 
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• gromadzenie akt; Dział Współpracy międzynarodowej, kwestura – zwrot wydatków: koszty 

rzeczywiste udokumentowane kopiami faktur 

FACES – system gromadzenia dokumentacji projektowej                                                                                                                                      Warszawa 2. października.2019 



• gromadzenie akt; Dział 

Współpracy 
międzynarodowej, 
kwestura – zwrot 
wydatków: koszty 
rzeczywiste 
udokumentowane kopiami 
faktur 
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Działania związane z upowszechnianiem projektu – warto dokładnie określić 
formy upowszechniania. Należy zadbać, aby produkty projektu były ogólno- i 
łatwo dostępne. Ważne jest też podkreślanie ich celowości stosowania po 
zakończeniu projektu; 

 

delightearth.weebly.com 

FACES – upowszechnianie i wpływ projektu                                                                                                                                                             Warszawa 2. października.2019 

http://delightearth.weebly.com/holly-seeds-tree-and-water.html
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• Konferencja upowszechniająca 2018 r.; FACES Dissemination Conference 
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• Konferencja upowszechniająca 2018 r.; FACES Dissemination Conference 
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• Konferencja upowszechniająca 2018 r.; FACES Dissemination Conference 
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audyt KAS 
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Korzyści (1) 
Podniesienie kompetencji zawodowych – np. dydaktycznych czy naukowych; 
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Korzyści (1) 
Podniesienie kompetencji zawodowych – np. dydaktycznych czy naukowych; 
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Korzyści (1) 
Podniesienie kompetencji zawodowych – np. dydaktycznych czy naukowych; 

Źródło: Charzyński P., Świtoniak M., 2014. Pleistocene terraces of the Toruń Basin on the border of the urban area. [In:] Soil sequences 
atlas. [eds.] Świtoniak M., Charzyński P., Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń: 125-139. 
 

FACES –  PODSUMOWANIE                                                                                                                                                                                           Warszawa 2. października.2019 



Korzyści (2) 
Opracowanie materiałów dydaktycznych ułatwiających pracę i podnoszących 
skuteczność edukacyjną  – skrypty, bazy danych, programy zajęć; 
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Korzyści (3) 
Rozwój współpracy międzynarodowej – na poziomie członków konsorcjów np. nauczycieli 
akademickich; 
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Korzyści (4) 
Honoraria – np. za opracowanie rezultatów pracy intelektualnej; 
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Korzyści (5) 
Wspieranie kariery zawodowej studentów – wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych 
dzięki działaniom projektu w dalszej pracy zawodowej;  
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Korzyści (6) 
Zacieśnianie więzi między państwami członkowskimi UE – np. kontakty osobiste 
studentów;  
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Dziękuję za uwagę 


