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holding Wyższych Szkół Bankowych 

Holding2 Wyższych Szkół Bankowych (WSB) jest największą grupą pry-
watnych (niepublicznych) szkół wyższych w Polsce, w 2019 roku to 10 wydzia-
łów w obrębie pięciu uczelni. Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu tworzą: 
Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu oraz Wydział Ekonomiczny 
w Opolu. W ramach Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu funkcjonują trzy 
wydziały: Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy 
w Chorzowie, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. Wyższe Szkoły Bankowe 
w Gdańsku i w Toruniu to dwuwydziałowe uczelnie. Pierwsza z nich składa 
się z Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydziału Ekono-
mii i Zarządzania w Gdyni, zaś druga – z Wydziału Finansów i Zarządzania 
w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy. W Wyższej 
Szkole Bankowej w Warszawie działa tylko jeden wydział.

W strukturę holdingu wchodzą również dwie uczelnie, które po fuzji 
z WSB funkcjonują pod własną marką i są to: Wyższa Szkoła Filologiczna 
we Wrocławiu (WSF) oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu (DSW). 

Uczelnie holdingu WSB oferują studia: licencjackie, magisterskie, jed-
nolite magisterskie, podyplomowe, studia MBA. Dodatkowo pięć uczelni 
posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora (Poznaj WSB). 

Założycielem holdingu Wyższych Szkół Bankowych jest Centrum Roz-
woju Szkół Wyższych TEB Akademia z siedzibą w Poznaniu, tam też 10 sierp-
nia 1994 roku został uruchomiony pierwszy kierunek studiów finanse 

1 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa; Wyższa 
Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

2 Holding – to hierarchiczna forma organizacyjna współdziałania przedsiębiorstw, oparta 
na powiązaniach kapitałowych i umożliwiająca koncepcję potencjałów ekonomiczno-gospo-
darczych w celu ich kooperatywnego wykorzystania w ramach wspólnie wyznaczonej strategii 
działania (Toborek-Mazur, 2005, s. 12).
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i rachunkowość i tym samym zaczęła funkcjonować pierwsza Wyższa Szkoła 
Bankowa w Polsce. Od tamtej pory marka WSB jest liderem w niepublicz-
nym (prywatnym) szkolnictwie wyższym w Polsce, o czym może świadczyć 
zarówno dynamika rozwoju uczelni, jak i liczba studentów (około 60 000 
słuchaczy) oraz absolwentów (300 000 osób) opuszczających mury uczelni. 

Celem artykułu jest przybliżenie organizacji i działalności bibliotek 
holdingu Wyższych Szkół Bankowych. Zostanie omówiona ich struktura 
organizacyjna, funkcjonowanie oraz działalność bibliotekarska i społeczna. 
Opracowanie przygotowano metodą monograficzną na podstawie analizy 
dokumentów wewnętrznych, sprawozdań oraz wywiadu, który został prze-
prowadzony wśród pracowników opisywanych bibliotek w maju 2019. Był 
on podstawą do przestawionych w tekście rozważań i pozwolił na zebra-
nie informacji dotyczących: zbiorów, zatrudnienia, podejmowanych działań 
oraz zadań, jakie są realizowane w poszczególnych jednostkach. 

Biblioteki Wyższych Szkół Bankowych – organizacja, funkcjonowanie, 
działalność 

Grupa Wyższych Szkół Bankowych, jak każda uczelnia w Polsce, 
funkcjonuje w oparciu o prawo szkolnictwa wyższego3, a co za tym idzie, 

3 Grupa Wyższych Szkół Bankowych funkcjonuje na podstawie: Ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa, 2018), statutów uczelni, które są za-
twierdzane przez senaty uczelni, których dotyczą oraz regulaminów wewnętrznych. 

Il. 1.  Położenie szkół holdingu WSB w Polsce. Źródło: WSB w Polsce, 2019
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każda z Wyższych Szkół Bankowych posiada swoją bibliotekę4, działającą 
w oparciu o wewnętrzne regulaminy (Regulamin, 2015; 2017; 2017b; 2018) 
oraz statuty uczelni. Mimo że szkoły funkcjonują w holdingu, mają bardzo 
dużą swobodę organizacyjną. W związku z tym struktura każdej biblioteki 
jest odmienna; dodatkowo Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu oraz 
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, po przejęciu zachowały swój 
dotychczasowy schemat organizacyjny.

W bibliotekach w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Toruniu i Chorzowie 
osobą zarządzającą jest dyrektor. Jednostkami wydziałów w Gdyni i w Byd-
goszczy zarządzają kierownicy w ścisłej współpracy z dyrektorami jednostek 
nadrzędnych, zaś biblioteka w Opolu jest zarządzana przez dyrektora 
z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w Szczecinie przez dyrektora 
biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W Wyższej Szkole Ban-
kowej we Wrocławiu i w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku funkcjonuje 
stanowisko zastępcy dyrektora. 

Holding Wyższych Szkół Bankowych zatrudnia na umowę o pracę 
27 bibliotekarzy (dyrektorów, zastępców dyrektorów, kierowników i biblio-
tekarzy) oraz 16 osób na umowę zlecenie, które są zazwyczaj odpowie-
dzialne są za pomoc przy obsłudze czytelników. 

Podstawowym zadaniem bibliotek jest wsparcie procesu dydaktycz-
nego poprzez gromadzenie, opracowanie, udostępnianie zbiorów, kształce-

4 Biblioteki funkcjonują w oparciu o Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce, (Ustawa 2018), Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Ustawa, 1997).

Biblioteka Umowa o pracę Umowa zlecenie

Bydgoszcz 2 1

Chorzów 4 3

Gdańsk 5 2

Gdynia 3 2

Poznań/Szczecin 4 2

Toruń 2 3

Wrocław/Opole 7 3

Tabela 1. Liczba i charakter zatrudnionych pracowników w bibliotekach holdingu Wyższych 
Szkół Bankowych w dniu 1 czerwca 2019 roku

Źródło: Opracowanie własne wyników wywiadu
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nie kompetencji informacyjnych studentów oraz pracowników naukowych 
i dydaktycznych. Misją Wyższych Szkół Bankowych jest idea: Pomagamy 
zrozumieć świat – innowacyjni, przyjaźni, praktyczni, w którą wpisuje się 
również działalność bibliotek. Oprócz zbiorów tradycyjnych, których liczba 
w czerwcu 2019 roku we wszystkich bibliotekach wyniosła 306 426 wolu-
minów (tabela 2), każda z nich, próbując sprostać zmieniającej się rze-
czywistości technologicznej, zapewnia zbiory elektroniczne (bazy danych, 
platformy e-booków, elektroniczne prenumeraty czasopism oraz wspólną 
dla wszystkich jednostek bibliotekę cyfrową). 

Biblioteka cyfrowa5 to projekt zainicjowany w 2013 roku przez 
Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej. Na początku była tworzona tylko przez 
Bibliotekę WSB we Wrocławiu i ograniczała się do digitalizacji „Zeszytów 
Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, czasopisma wyda-
wanego przez jednostkę macierzystą. Biblioteka Wyższej Szkoły Banko-
wej we Wrocławiu jest administratorem projektu, a od dwóch lat jego 
członkami są również inne biblioteki holdingu Wyższych Szkół Banko-
wych, które mają status redaktorów i tworzą swoje kolekcje. Od czerwca 
2019 trwają prace nad nową koncepcją projektu oraz aktualizacją wersji 
systemu dLibra.

5 Biblioteka cyfrowa Wyższych Szkół Bankowych jest dostępna pod adresem: http://biblio-
tekacyfrowa.wsb.wroclaw.pl:8080/dlibra

Biblioteka Liczba woluminów

Bydgoszcz 18 255

Chorzów 40 000

Gdańsk 38 523

Gdynia 14 924

Poznań/Szczecin 55 000

Toruń 36 315

Wrocław/Opole 102 806

Suma 306 426

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2. Liczebność tradycyjnych zasobów bibliotek holdingu Wyższych Szkół Bankowych 
w dniu 1 czerwca 2019
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Aby studenci mogli w pełni wykorzystywać zasoby elektroniczne, pra-
cownicy bibliotek prowadzą szeroko pojętą dydaktykę z kształcenia kom-
petencji informacyjnych. Są to zarówno szkolenia indywidualne, grupowe, 
zajęcia w ramach programu studiów, jak i kursy e-learningowe. 

Do dodatkowych zadań bibliotekarzy w Gdańsku, Poznaniu i Wrocła-
wiu należy ewidencja dorobku naukowego pracowników naukowych uczelni. 
Proces ten obejmuje: rejestrację danych w bazie dorobku naukowego jed-
nostki lub w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz przygoto-
wanie danych do sprawozdań ministerialnych lub sprawozdań do użytku 
wewnętrznego (rektorskich, dziekańskich). Oprócz tego bibliotekarze wspie-
rają naukowców w działalności naukowej swoją wiedzą z zakresu bibliome-
trii oraz znajomości naukowego rynku wydawniczego i zachodzących zmian 
w prawie szkolnictwa wyższego, które wiążą się z działalnością publikacyjną. 

Pozytywnym aspektem działalności bibliotek w holdingu jest ich ścisła 
współpraca. Cyklicznie odbywają się Spotkania bibliotekarzy WSB, które 
mają charakter praktyczny. W ich trakcie  najczęściej omawiane są kwestie 
obszarów wspólnego działania, problemów lokalnych, które często rozwią-
zywane są wspólnie oraz planów działalności na przyszłość. 

Oprócz współpracy typowo bibliotecznej, bibliotekarze powoływani 
są również do zespołów międzywydziałowych, które pracują nad projek-
tami holdingowymi. Takie przedsięwzięcia dotyczą działalności wszystkich 
wydziałów, w 2019 roku były to np. prace nad budową nowych stron WWW 
czy konsultacje w sprawie systemu kompleksowej obsługi studenta.

Interesującym projektem, który również wpłynie na działalność biblio-
tek, jest powołanie Federacji DSW-WSB w składzie: Dolnośląska Szkoła 
Wyższa we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wyższa 
Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz 
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (Szewioła, 2018). Federacja została 
powołana na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie 
wyższym (art. 165) w celu wspólnej realizacji zadań w zakresie prowadze-
nia działalności naukowej, kształcenia doktorantów, nadawania stopni 
naukowych, komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-
-how związanego z tymi wynikami (Ustawa, 2018). Ostatecznie jeszcze nie 
zostały zdefiniowane nowe zadania bibliotek współpracujących z Fede-
racją DSW-WSB, ponieważ oficjalnie rozpoczęła ona działalność 1 lipca 
2019 roku6.

Jak widać holding Wyższych Szkół Bankowych rozwija się bardzo pręż-
nie, a razem z nim każda uczelnia i wszystkie biblioteki. Podejmowane 
działania są nastawione na innowacyjność, aby móc wpisać się w nadcho-
dzące zmiany nie tylko dotyczące szkolnictwa wyższego w Polsce, lecz także 
zmianę pokoleniową wśród studentów. 

6 Tekst przygotowywany był w czerwcu 2019 roku.
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Działalność bibliotek holdingu Wyższych Szkół Bankowych na rzecz 
środowiska bibliotekarskiego oraz działalność naukowa bibliotekarzy 
Wyższych Szkół Bankowych

Bibliotekarze holdingu Wyższych Szkół Bankowych są bardzo aktywni 
w środowisku bibliotekarskim zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim. 

Najbardziej widoczne jest zaangażowanie pracowników Biblioteki 
Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, która regularnie od 2005 roku orga-
nizuje wraz z Sekcją Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach konferencje naukowe 
i seminaria dla bibliotekarzy z całego kraju. Bezpłatny udział w tych for-
mach podnoszenia kwalifikacji umożliwił zainteresowanym pogłębienie 
wiedzy o takie zagadnienia, jak: bezpieczeństwo i psychologia w bibliotece, 
globalizacja informacji we współczesnym świecie, zarządzanie marketin-
gowe biblioteką, technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy, 
wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej dla bibliotek, oraz poznanie sze-
rokiego spektrum inicjatyw, jakie biblioteki podejmują z myślą o wzboga-
ceniu procesu dydaktycznego (Kycler, 2014a, 2014b; Archiwum: szkolenia; 
Napisali o nas). 

Kolejnym ciekawym pomysłem, który cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród bibliotekarzy z całej Polski, są wyjazdy studyjne organizowane 
przez Bibliotekę Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie. Ich celem jest zapo-
znanie się z działalnością i usługami bibliotek różnych państw, nawiązanie 
kontaktów, wymiana doświadczeń i zainicjowanie współpracy między biblio-
tekami. Wyjazdy odbywają się raz w roku i było ich już 16. Bibliotekarze 
odwiedzili: Bibliotekę Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego Uniwersytetu 
Śląskiego w Opawie (Czechy), Bibliotekę Uniwersytetu Mateja Bela na Sło-
wacji, Lwowską Narodową Naukową Bibliotekę Ukrainy im. W. Stefanyka, 
Bibliotekę Collegium Polonicum w Słubicach, Bibliotekę Europejskiego 
Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Bibliotekę Państwową 
w Berlinie oraz Bibliotekę Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, Biblioteki 
i Archiwum Uniwersytetu Zachodnio-Węgierskiego w Sopron, Ogólnokra-
jową Bibliotekę Języków Obcych i Zbiorów Muzycznych w Budapeszcie, 
Bibliotekę Uniwersytecką w Budapeszcie, Austriacką Bibliotekę Naro-
dową, Bibliotekę Główną Miasta Wiednia oraz Bibliotekę Historii Europy 
Wschodniej i Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, Bibliotekę Powiatową 
im. Gheorghe Şincai’a w Oradei (Rumunia), Bibliotekę Narodową Rumu-
nii w Bukareszcie oraz Bibliotekę Uniwersytetu Zachodniego w Timisoarze 
(Rumunia), Duńską Bibliotekę Królewską, Bibliotekę Narodową i Uniwersy-
tecką w Kopenhadze, Rosyjską Bibliotekę Narodową w Petersburgu, Biblio-
tekę Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze, Bibliotekę Wydziału Prawa, Eko-
nomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Rouen (Francja), Szwajcarską 
Bibliotekę Narodową w Bernie, Królewską Bibliotekę Narodową w Sztokhol-
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mie, Bibliotekę Ambrozjańską w Mediolanie, Bibliotekę Narodową w Oslo, 
Bibliotekę Narodową Parlamentu Gruzji oraz Bibliotekę Ormiańskiego 
Muzeum Ludobójstwa (Archiwum: wyjazdy; Szołtysik, 2011). 

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu organizuje ogólnopol-
skie seminarium poświęcone tematyce bibliotekarstwa światowego Biblio-
teki świata (Wydarzenia), podczas którego bibliotekarze mają możliwość 
zaprezentowania swoich przemyśleń i refleksji z wyjazdów do bibliotek na 
świecie, m.in. w ramach programu Erasmus+. Biblioteka WSB w Pozna-
niu była również inicjatorem Konferencji Bibliotek Uczelni Niepublicznych 
i podjęła się organizacji trzech edycji tego wydarzenia. Jubileuszowa, dzie-
siąta konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. 

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu we współpracy 
z Oddziałem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we Wrocławiu organi-
zuje coroczny Turniej Bibliotekarzy Gry w Kręgle. Wydarzenie to cieszy się 
dużym zainteresowaniem wrocławskiego środowiska bibliotekarzy. Turniej 
ma na celu integrację i nawiązanie współpracy między bibliotekarzami. 

Biblioteki Wyższych Szkół Bankowych były również współorgani-
zatorem pierwszego Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych, który odbył się 
w dniach 12-14 czerwca 2019 roku w Łodzi. 

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu była współorganiza-
torem 12. edycji Forum Młodych Bibliotekarzy Bibliotekarz do Poznania, 
które odbyło się 12 i 13 września 2019 roku. 

Oprócz organizacji wydarzeń bibliotecznych, bibliotekarze holdingu 
Wyższych Szkół Bankowych biorą również udział w konferencjach, semi-
nariach i spotkaniach zarówno w kraju, jak i zagranicą, podnosząc tym 
samym swoje kompetencje oraz poszerzając wiedzę. Wielu z nich brało 
udział w programie Erasmus+, odbywając staże m.in. w Hiszpanii (Univer-
sidad de Almeria, University of Cádiz, Univeristy of Seville), Grecji (TEI of 
Crete), Irlandii (Athlone Institute of Technology), Belgii (University of Liège 
– ULiège, University of Antwerp), we Włoszech (University of Foggia), Indo-
nezji (Universitas Muhammadiyah Malang) oraz Niemczech (Hochschule 
Bremen, Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach). 

W codziennej pracy zawodowej odbywają wiele szkoleń o różnorodnej 
tematyce – od szkoleń typowo bibliotecznych, poprzez szkolenia z obsługi 
klienta, zarządzania i marketingu, po te nastawione na rozwój osobisty. 
Wielu z pracowników wpisuje się też w ideę kształcenia ustawicznego 
i podejmuje naukę na studiach podyplomowych, doktoranckich czy stu-
diach MBA. Jako przedstawiciele bibliotek uczelni akademickich, bibliote-
karze holdingu Wyższych Szkół Bankowych są aktywni naukowo, ich prace 
były publikowane w czasopismach naukowych z zakresu bibliotekoznaw-
stwa, bibliologii i informatologii. Zaznaczają też swój czynny udział w kon-
ferencjach naukowych poprzez wygłaszanie referatów oraz zabieranie głosu 
jako eksperci bibliotekarstwa niepublicznego szkół wyższych. 
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Wybór publikacji bibliotekarzy holdingu WSB:

1. Josińska, I., Zygarłowski P. (2014). Biblioteki w obliczu konsolidacji 
na rynku szkolnictwa wyższego. Z doświadczeń Wyższej Szkoły Bankowej 
we Wrocławiu. W: J. Przybysz, P. Pioterek, M. Nowak (red.). (2014). Budo-
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szych przy Zarządzie Okręgu w Katowicach (Chorzów, 13 maja 2005 r.). 
Przegląd Biblioteczny, 3, 363-365.
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Społeczna odpowiedzialność bibliotek holdingu Wyższych Szkół 
Bankowych

Otoczenie uczelni jako miejsce świadczenia usług edukacyjnych obej-
muje wielu uczestników. Są nimi: kandydaci na studia i studenci, ich bli-
scy (rodzina, przyjaciele), nauczyciele akademiccy i pracownicy administra-
cji szkół wyższych (Geryk, 2012, s. 136). Tak duże środowisko akademickie 
ma ważne obowiązki wobec społeczeństwa, jego oddziaływanie polega na 
krzewieniu poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, za odpowie-
dzialne podejmowanie wyzwań współczesnej cywilizacji, ma szczególne zna-
czenie dla promowania etycznych działań i prawdziwie społecznej postawy 
zarówno dla otoczenia, jak i dla samej uczelni (Geryk, 2012, s. 136).

Kierując się tymi ideami, pracownicy bibliotek holdingu szerzą wśród 
swoich czytelników wrażliwość na problemy współczesnego świata i zachę-
cają ich do działalności społecznej. Tego typu aktywności prowadzone są 
lokalnie. Ciekawą inicjatywą jest współpraca Wyższej Szkoły Bankowej 
we Wrocławiu z fundacjami prozwierzęcymi. Wspierała ona m.in.: Schro-
nisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu (2010), Tara Schronisko 
dla Koni (2011-2012), Ekostraż (2013-2014), a od 2015 roku Fundację 
Fabryka Dobrych Działań, która opiekuje się bezdomnymi kotami na wro-
cławskich osiedlach. Współpraca polega zarówno na wsparciu finanso-
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wym, jak i materialnym. Czytelnicy mogą przekazywać karmę dla kotów 
i żwirek w ramach rozliczenia swoich nieterminowych zwrotów materiałów 
bibliotecznych. Rokrocznie wolontariusze Fundacji organizują na terenie 
kampusu WSB we Wrocławiu wydarzenie Sobota Kota, w trakcie którego 
odbywa się bazarek rękodzieła, akcje informacyjne na temat działalności 
fundacji oraz adopcji jej podopiecznych.

Biblioteka Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie wraz z Kołem Nauko-
wym Stonehenge i Kołem Naukowym Euro organizuje zbiórki darów dla pod-
opiecznych Domu Dziecka w Chorzowie, Domu Dziecka w Bytomiu i Pogoto-
wia Opiekuńczego, uczniów Szkoły Specjalnej w Chorzowie oraz dziecięcych 
pacjentów Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. Akcje odbywają się 
z reguły dwa razy do roku w okolicach Dnia Dziecka i Bożego Narodzenia. 

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu organizuje zbiórki 
książek dla poznańskich bibliotek szpitalnych oraz bibliotek szkolnych. 

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu współpracuje ze Schro-
niskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, wspierając je finansowo 
poprzez przekazanie środków finansowych pochodzących z kiermaszów 
książek, które organizuje cyklicznie. Każdego roku przyłącza się również 
do toruńskiej akcji: Niebieski kwiecień w Toruniu – wiem więcej o autyzmie, 
która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem autyzmu. 
Przedsięwzięcie to jest organizowane przez Centrum Terapii i Edukacji 
„Mały Książę” w Toruniu.

Biblioteka Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy rokrocznie 
bierze udział w akcji: Cała Polska czyta dzieciom we współpracy z bydgo-
skimi przedszkolami. 

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku również wspiera dzia-
łania na rzecz dzieci i przyłączyła się do akcji: Biblioteka Areną Kultury 
i prowadzi zbiórkę książek dla dzieci w szkołach w Kenii oraz współpracuje 
z lokalnymi przedszkolami. Dodatkowo wspiera również akcję Szlachetna 
Paczka, która jest organizowana przez uczelnie. 

Tego typu działania są bardzo ważne w funkcjonowaniu bibliotek hol-
dingu Wyższych Szkół Bankowych, ponieważ oprócz wspierania studentów 
w procesie dydaktycznym, bibliotekarze budują w nich poczucie potrzeby 
pomagania innym i uwrażliwiają na współdziałanie na rzecz lepiej funkcjonu-
jącego środowiska lokalnego czy społeczeństwa. Tym samym realizują misję 
uczelni: Pomagamy zrozumieć świat – innowacyjni, przyjaźni, praktyczni.

Działalność bibliotek największej grupy uczelni niepublicznych w Pol-
sce ma bardzo szeroki zakres i jest intensywna. Aktywność ta nie ogranicza 
się tylko do działań typowo bibliotecznych, ale obejmuje także całe środo-
wisko bibliotekarskie i pozabibliotekarskie. Biblioteki holdingu Wyższych 
Szkół Bankowych istnieją na rynku od 1994 roku i stały się silną marką 
oraz znaczącym elementem szkolnictwa wyższego w Polsce. 
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Katarzyna Wasiluk-Cieluch
Libraries of the WSB Universities holding – organization and activity

Abstract

The WSB Universities Holding is the largest group of non-public (private) universities 
in Poland. Universities are located in Bydgoszcz, Chorzów, Gdańsk, Gdynia, Opole, Poznań, 
Szczecin, Toruń, Wrocław and Warsaw. Libraries working in the holding structure focus 
on: teaching support, assisting the academic activity of the university, cooperation with 
the librarian community both locally and nationally, and working for the universities social 
responsibility. In addition, WSB librarians conduct scientific activities and professional 
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development through trainings, courses, postgraduate studies, doctoral studies, MBA studies 
and participation in the Erasmus+ program.

Keywords: WSB Universities Holding, Libraries of Non-public Universities, Non-public 
Universities

Katarzyna Wasiluk-Cieluch
Biblioteki holdingu Wyższych Szkół Bankowych – organizacja i działalność

Streszczenie

Holding Wyższych Szkół Bankowych (WSB) to największa grupa niepublicznych 
(prywatnych) szkół wyższych w Polsce. Uczelnie zlokalizowane są w Bydgoszczy, Chorzowie, 
Gdańsku, Gdyni, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu i Warszawie. Biblioteki 
funkcjonujące w strukturach holdingu skupiają się na: obsłudze dydaktyki, wsparciu 
działalności naukowej uczelni, współpracy ze środowiskiem bibliotekarskim zarówno 
lokalnie, jak i krajowo oraz pracy na rzecz społecznej odpowiedzialności uczelni. Dodatkowo 
bibliotekarze WSB prowadzą działalność naukową, a swoją aktywność zawodową rozwijają 
poprzez działania wpisujące się w ideę kształcenia ustawicznego, poprzez szkolenia, kursy, 
studia podyplomowe, doktoranckie, studia MBA oraz udział w programie Erasmus+. 

Słowa kluczowe: holding Wyższych Szkół Bankowych, biblioteki niepublicznych szkół 
wyższych, uczelnie niepubliczne


