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MAŁGORZATA SIKORA-GACA – Adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich, na Wydziale 
Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej. Specjalista ds. funduszy strukturalnych. W latach 
2012-2017 kierownik i koordynator projektów współrealizowanych z czołowymi instytucjami 
kultury w Polsce i za granicą. Ekspert ds. projektów „twardych” – inwestycyjnych. Członek 
European Union Studies Association (EUSA) – EU Political Economy Interest Section.

MICHAŁ PIECHOWICZ – Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego 
Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Autor publikacji z obszaru 
integracji europejskiej, lobbingu oraz bezpieczeństwa. Zainteresowania badawcze koncentruje 
wokół: zagadnień związanych z procesem decyzyjnym w Unii Europejskiej, nowymi formami 
komunikacji, lobbingiem i reprezentacją interesów, funduszami UE oraz wybranymi zagadnie-
niami z obszaru polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE.

MARCIN KLEINOWSKI – Adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trener oraz konsultant ds. funduszy struktural-
nych. W latach 2008-2013 nieprzerwanie zarządzał projektami współfinansowanymi ze środków 
Unii Europejskiej. W 2012 roku został laureatem nagrody im. Prof. Czesława Mojsiewicza za 
najlepszą pracę doktorską obronioną w 2011 r., przyznawaną przez Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Nauk Politycznych. Jego zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim 
na procesach integracji europejskiej, instytucjach Unii Europejskiej, procesach podejmowania 
decyzji oraz  wdrażaniu polityki spójności w Polsce.

Zarządzanie funduszami europejskimi to proces istotny dla każdego z państw członkowskich 
Unii Europejskiej, korzystających z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. 
Łączy w sobie kwestie związane z polityką spójności, funduszami strukturalnymi, programami 
europejskimi, przygotowaniem i zarządzaniem projektowym oraz wnioskiem o dofinansowanie. 
Znajomość tych zagadnień, w odniesieniu do Polski, jest wyjątkowo przydatna w aktualnie 
trwającym procesie aplikacyjnym – perspektywie finansowej 2014-2020. Zebrany w książce 
materiał, stanowi selektywne wprowadzenie do wyżej wymienionej tematyki, tak aby przeka-
zywane treści były przystępne w szczególności dla osób, które dotychczas nie miały doświad-
czenia z funduszami Unii Europejskiej. Monografia w znacznej części została oparta na analizie 
treści dokumentów źródłowych. Przy jej tworzeniu Autorzy wykorzystali swoje praktyczne 
doświadczenia w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, zarządzania projektami, w tym 
ich rozliczania. Książka to skompensowane kompendium wiedzy dotyczące zarządzania fun-
duszami europejskimi w Polsce.






































