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Wstęp

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad prowadzenia wyodrębnionej 
ewidencji księgowej środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł 
w jednostkach sektora �nansów publicznych. Publikacja zawiera wiele praktycznych 
wskazówek. Dodatkowym atutem są wzory dokumentów, dostępne również w postaci 
suplementu elektronicznego w wersji edytowalnej.

W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę jednostek sektora �nansów 
publicznych. Omówiono też Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) oraz zagadnienia 
dotyczące nadzoru, kontroli i audytu w jednostkach sektora �nansów publicznych. 
Rozdział drugi został poświęcony pozyskiwaniu funduszy unijnych na lata 2021–2027. 
Przedstawiono procedury pozyskiwania środków unijnych przez jednostki sektora 
�nansów publicznych, a także kwali�kowalność wydatków w ramach realizacji pro-
jektów unijnych.

W rozdziale trzecim omówiono zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki 
realizujące projekty z udziałem środków Unii Europejskiej oraz zarządzania pro-
jektami unijnymi. Wskazano również wytyczne, które powinna zawierać umowa 
o do�nansowanie projektu. Natomiast rozdział czwarty poświęcono dokumentacji 
�nansowo-księgowej związanej z realizacją projektów. Przedstawiono zasady obiegu 
i kontroli dokumentów, a także wzór opisu dokumentów dotyczących realizacji pro-
jektów �nansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W rozdziale piątym przedstawiono krok po kroku zasady ewidencji księgowej 
operacji gospodarczych dotyczących środków unijnych oraz zasady stosowania klasy-
�kacji budżetowej wydatków dokonywanych w ramach płatności ze środków unijnych. 
Rozdział szósty omawia kontrolę projektów, wskazując nieprawidłowości najczęściej 
występujące podczas ich realizacji.

Dopełnieniem publikacji jest rozdział siódmy poświęcony w całości pozyskiwaniu 
środków �nansowych. Zostało ono szczegółowo omówione na licznych przykładach 
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programów i projektów, które w praktyce są realizowane przez jednostki sektora 
�nansów publicznych.

Otrzymanie do�nansowania ze środków europejskich nakłada na bene�cjentów 
wiele obowiązków dotyczących prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 
i sprawozdawczości. Najważniejsze z nich to wykonanie projektu zgodnie z zapi-
sami wniosku o do�nansowanie, w tym realizacja celu projektu, rezultat, promocja, 
ponoszenie wydatków z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz zapewnienie 
trwałości rezultatów projektu. Dlatego do książki dołączono wzory dokumentów 
związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją pro-
jektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD.



Rozdział 1

Charakterystyka jednostek sektora 
�nansów publicznych

1.1. Ogólna charakterystyka sektora �nansów 
publicznych

Finanse publiczne obejmują zjawiska i procesy związane z gromadzeniem środków 
publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, a w szczególności:

• gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;
• wydatkowanie środków publicznych;
• �nansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;
• zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne;
• zarządzanie środkami publicznymi;
• zarządzanie długiem publicznym;
• rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.

Według ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o �nansach publicznych gospodarka 
środkami publicznym jest jawna.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o �nansach publicznych środki publiczne obejmują:
• dochody publiczne, np. dochody z mienia jednostek sektora �nansów publicznych, 

czyli wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, 
odsetki od środków na rachunkach bankowych czy udzielonych pożyczek, podatki, 
spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz sektora publicznego;

• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwro-
towi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);




