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1. Podstawy prawne dotyczące 
rachunkowości projektów 

współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych.



Podstawa prawna
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006



Podstawa prawna

Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia
wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków Projektu
w sposób przejrzysty i rzetelny, tak aby możliwa była
identyfikacja poszczególnych operacji związanych
z Projektem, z zastrzeżeniem kosztów ogólnych
rozliczanych stawką ryczałtową.



Podstawa prawna

Beneficjenci uczestniczący we wdrażaniu operacji, których
koszty zwracane są na podstawie faktycznie poniesionych
kosztów kwalifikowalnych, są zobowiązani do
prowadzenia oddzielnego system księgowości lub
korzystali z odpowiedniego kodu księgowego dla
wszystkich transakcji związanych z operacją.



Podstawa prawna

Odrębna, prowadzona w prawidłowy sposób ewidencja
księgowa ma być m.in. gwarancją rzetelnego i
terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych a
także w znacznym stopniu ułatwia kontrolę.



2. Zasady wynikające z uregulowań 
o rachunkowości i wytycznych na 

przykładzie umowy o dofinansowanie 
obowiązującej w projektach 

konkursowych współfinansowanych 
z EFS



Podstawy prawne księgowości ogólnej

- ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r.

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami RP,

-ustawy systemowe regulujące zasady tworzenia
poszczególnych jednostek (np. oświata, kultura, ochrona
zdrowia itp.).



Podstawy prawne księgowości ogólnej

Podręcznik Wdrażania Programu Operacyjnego-
wymogi dotyczące m.in. polityki rachunkowości,
wraz z zakładowym planem kont uwzględniającym
obowiązek stosowania odrębnego systemu
księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego
dla wszystkich operacji związanych z projektem.



Podstawy prawne księgowości ogólnej

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność -
wskazuje, że w polityce rachunkowości należy
opisać, wyodrębnioną dla potrzeb projektu,
ewidencję księgową. Ewidencja kont analitycznych
dla danego projektu powinna być zaprojektowana
ze szczególną uwagą, ułatwiając czerpanie danych
do sprawozdań



Podstawy prawne księgowości ogólnej

- Umowa o dofinansowanie - beneficjent zobowiązuje się
do prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej
ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów
lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego
systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu
księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich
transakcji i poszczególnych operacji bankowych
związanych z Projektem, oraz dokonywania księgowania
środków zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Wyodrębniona ewidencja księgowa – Umowa o 
dofinansowanie

Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia
wyodrębnionej ewidencji księgowej albo stosowania
odpowiedniego kodu księgowego w sposób przejrzysty dla
wszystkich transakcji związanych z Projektem, w tym również
dla wydatków tylko częściowo odnoszących się do
współfinansowanych operacji oraz określonych rodzajów
wydatków, które mogą być uznane za kwalifikowalne jedynie
do pewnych limitów lub w proporcji do poniesionych kosztów,
tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji.

Beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia w
ramach Projektu wyodrębnionej ewidencji księgowej dla
wydatków objętych ryczałtem lub też stawkami jednostkowymi.



Wyodrębniona ewidencja księgowa – Umowa o 
dofinansowanie

Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej dla operacji związanych z projektem powstaje
najpóźniej z dniem rozpoczęcia realizacji projektu
i obejmuje koszty kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne
ponoszone w ramach projektu.



Wyodrębniona ewidencja księgowa – Umowa o 
dofinansowanie

Wyodrębniona ewidencja księgowa to ewidencja
prowadzona w oparciu o:

1) ustawę o rachunkowości – beneficjent prowadząc
pełną księgowość wyodrębnia w swoich dotychczas
prowadzonych księgach rachunkowych transakcje
związane z otrzymanym dofinansowaniem oraz
uwzględnia zmiany w swojej polityce rachunkowości
poprzez:



Wyodrębniona ewidencja księgowa – Umowa o 
dofinansowanie

➢ wprowadzenie dodatkowych kont syntetycznych,
analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na
wyodrębnienie (identyfikację) operacji związanych z danym
projektem w układzie umożliwiającym spełnienie wymagań
w zakresie sprawozdawczości, monitoringu i kontroli;
wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na
których dokonywana jest ewidencja operacji związanych
z projektem, tak aby możliwe było: wyodrębnienie ewidencji
środków pieniężnych, wyodrębnienie ewidencji
rozrachunków, wyodrębnienie ewidencji kosztów,
wyodrębnienie ewidencji przychodów, wyodrębnienie
ewidencji środków trwałych oraz ich umorzenia,



Wyodrębniona ewidencja księgowa – Umowa o 
dofinansowanie

➢ wprowadzenie odpowiedniego kodu księgowego dla
wszystkich transakcji związanych z projektem, gdzie
wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni
symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji,
ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia
sporządzenie zestawień w określonym przedziale
czasowym, ujmujących wszystkie operacje związane z
projektem.



Wyodrębniona ewidencja księgowa – Umowa o 
dofinansowanie

2) krajowe przepisy podatkowe – beneficjent, który nie
prowadzi pełnej księgowości, a rozlicza się w formie np.
podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w prowadzonej
przez siebie ewidencji wprowadza odpowiedni kod księgowy
np. w kolumnie Uwagi lub Adnotacje, wskazujący na związek
operacji gospodarczej z realizowanym projektem; w sytuacji
gdy, beneficjent w podatkowej księdze przychodów i
rozchodów nie wykazuje operacji gospodarczych związanych
z realizowanym projektem - kod księgowy powinien zostać
wykazany w prowadzonej ewidencji środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych.



Wyodrębniona ewidencja księgowa – Umowa o 
dofinansowanie

W przypadku wydatków zaliczanych do kosztów
kwalifikowalnych poniesionych przed podpisaniem
Umowy, Beneficjent jest zobowiązany do wykazania ich w
jednym Zestawieniu wszystkich dokumentów dotyczących
operacji w ramach realizowanego projektu
dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, którego wzór stanowi załącznik do Umowy o
dofinansowanie.



3. Dokumenty regulujące sposób 
prowadzenia ewidencji księgowej



Wyodrębnienie operacji związanych z otrzymaniem dotacji:

- wprowadzić odpowiednie zapisy do polityki rachunkowości.

- do zakładowego planu kont należy dodać nowe konta
syntetyczne, analityczne lub pozabilansowe tak, aby można
było w prosty sposób przeprowadzić kontrolę wykorzystania
tych środków.

- wprowadzić dodatkowe zmiany w innych dokumentach
wewnętrznych, (np. regulamin wynagradzania, zarządzenie o
obiegu i kontroli dokumentów).



Polityka rachunkowości

▪określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład
okresów sprawozdawczych;

▪określenie metod wyceny aktywów i pasywów oraz
ustalania wyniku finansowego;

▪określenie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w
tym co najmniej:
• zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont

księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz
ich powiązania z kontami księgi głównej;



Polityka rachunkowości

▪określenie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w
tym co najmniej:
• wykazu ksiąg rachunkowych, wykazu zbiorów

danych tworzących księgi rachunkowe na
komputerowych nośnikach.

▪opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w
tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych
;

▪ informacja o poddaniu się badaniu i ogłaszanie
sprawozdań finansowych.



Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości i zmiany do polityki powinny być
wprowadzone odpowiednim dokumentem np.
zarządzeniem, uchwałą.



Polityka rachunkowości

Dostosowanie polityki rachunkowości dla celów
realizowanych projektów finansowanych dotacją polega
na:

1. opisie przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń,

2. zasadach prowadzenia kont ksiąg pomocniczych
(ewidencji analitycznej) i ich powiązania z kontami księgi
głównej. Wprowadzenie dodatkowych kont księgi głównej
(syntetycznych), kont pomocniczych (poziomów analityki),
kont pozabilansowych.



Polityka rachunkowości –
wzór.pdf



Zakładowy Plan Kont dla 
jednostek – wzór.pdf



Instrukcja obiegu, kontroli i
archiwizowania dokumentów
finansowo-księgowych – wzór.pdf



4. Wyodrębniona ewidencja 
księgowa sektora prywatnego i 
sektora finansów publicznych



Dodatkowe konta księgowe

Zasady ewidencji:

- środków pieniężnych,

- kosztów dotacji,

- środków trwałych,

- odpisów amortyzacyjnych.



Dodatkowe konta księgowe

Ewidencja środków pieniężnych 

Beneficjent dotacji pochodzącej ze środków
unijnych musi dokonywać płatności za wydatki związane z
danym projektem zgodnie z wytycznymi podpisanej
umowy o dofinansowanie.

W zdecydowanej większości przypadków
jednostka otrzymująca dotację ma obowiązek otwarcia
wyodrębnionego rachunku bankowego. Przy wyborze
zaliczkowej formy finansowania jest to niezbędne.



Dodatkowe konta księgowe

Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować
Instytucję Pośredniczącą o zmianie numeru rachunku
bankowego wyodrębnionego na cele realizacji projektu.

Zmiana rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

Wyodrębniony rachunek bankowy dla projektu nie może być
wykorzystywany na cele niezwiązane z realizacją projektu.
Beneficjent nie może przeznaczać otrzymanych transz
dofinansowania na cele inne niż związane z projektem, w
szczególności na tymczasowe finansowanie swojej
podstawowej, poza projektowej działalności.



Dodatkowe konta księgowe

Ewidencja kosztów finansowanych dotacji 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem w
sprawie rachunkowości budżetowej ewidencja i rozliczanie
kosztów działalności operacyjnej może odbywać się:

▪ na kontach zespołu 4 - według rodzajów

▪ na kontach zespołu 5 - według miejsca pochodzenia – z
pominięciem ewidencji i rozliczania kosztów na kontach
zespołu 4,

▪według rodzajów i równocześnie według miejsca
pochodzenia.



Dodatkowe konta księgowe

Ewidencja kosztów finansowanych dotacji 



Dodatkowe konta księgowe

Środki trwałe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o
rachunkowości - rzeczowe aktywa trwałe o
przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i
przeznaczone na potrzeby jednostki.



Dodatkowe konta księgowe

Wartość początkową środka trwałego nabytego w drodze
kupna stanowi cena jego nabycia, za którą uważa się
kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty związane z
zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego
do używania, m.in. koszty transportu, załadunku i
wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłat
notarialnych, skarbowych i innych, odsetek i prowizji.
Wartość tę powiększa również VAT niepodlegający
odliczeniu.



Dodatkowe konta księgowe

Wartość początkową środka trwałego wytworzonego we
własnym zakresie stanowi ogół kosztów poniesionych
przez jednostkę za okres budowy do dnia przyjęcia środka
trwałego do używania, w tym również:

- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług
oraz podatek akcyzowy,

- koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich
finansowania i związane z nimi różnice kursowe



Dodatkowe konta księgowe

Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od środka
trwałego zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowości
dokonuje się drogą systematycznego, planowego
rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres
amortyzacji, czyli okres ekonomicznej użyteczności środka
trwałego.









Kod księgowy

Wyodrębnienie operacji księgowych w projektach jest
możliwe, również dzięki stosowaniu odpowiedniego kodu
księgowego. Możemy stosować:

- kod księgowy w ramach prowadzonego systemu
księgowego

- kod księgowy poza systemem księgowym



Kod księgowy

- oznaczanie operacji księgowych tzw. cechami,
znacznikami, lub osobnym rejestrem, z możliwością
sporządzania wydruków raportów w celach
ewidencyjnych i kontrolnych.



Kod księgowy

Ministerstwo Rozwoju zdefiniowało taki kod księgowy,
wydaje się więc, że nie będzie błędem odniesienie tej
definicji do obecnych programów operacyjnych.



Kod księgowy

„Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni
symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji,
ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia
sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów
księgowych w określonym przedziale czasowym,
ujmujących wszystkie operacje związane z projektem oraz
obejmujących przynajmniej następujący zakres danych:



Kod księgowy

Rejestr:

- nr dokumentu źródłowego,

- nr ewidencyjny lub księgowy dokumentu,

- datę wystawienia dokumentu,

- kwotę brutto,

- kwotę netto dokumentu,

- kwotę kwalifikowalną dotyczącą projektu.



Kod księgowy

Beneficjent zobowiązany jest jednocześnie do
sporządzania przy składaniu wniosku o płatność arkusza
kalkulacyjnego (oraz załączania wydruku) Zestawienia
dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte
wnioskiem za okres, którego wniosek dotyczy”.



5. Dowody księgowe, ich 
elementy i rodzaje 



Każdy oryginał dokumentu księgowego należy opisać:

▪ nazwa (tytuł) projektu wynikający z umowy
o dofinansowanie;

▪ data zawarcia i numer umowy o dofinansowanie;

▪ kwota kwalifikowalna, w tym wkład własny z podziałem
na źródła finansowania, z podziałem na paragrafy
wydatkowe;

▪ nazwa zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o
dofinansowanie projektu i numer pozycji oraz nazwa z
wniosku o dofinansowanie lub nazwa kategorii
kosztów;



▪ informacja o współfinansowaniu projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego;

▪ adnotacja o zastosowaniu ustawy Prawo zamówień
publicznych (beneficjent wskazuje na dokumencie
podstawę prawną oraz numer Umowy zawartej w
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego) lub zasady konkurencyjności (wraz ze
wskazaniem numeru Umowy/kontraktu);

▪ dekretacja oraz nr księgowy dokumentu;

▪ informacja o poprawności merytorycznej, formalnej i
rachunkowej;

▪ adnotacja o sposobie zapłaty (jeżeli nie wynika to z
dokumentu).



Dowody księgowe (źródłowe) przyjmowane do ewidencji
można podzielić na:

• dowody zewnętrzne obce – dokumenty otrzymane od
zewnętrznych kontrahentów, np. faktury, rachunki; w
przypadku gdy dokumenty te nie doszły na czas
wówczas wystawia się dokumenty zastępcze (do czasu
przyjścia właściwych dokumentów),

• dowody zewnętrzne własne – dokumenty wystawiane
przez jednostkę i przekazywane w oryginale
kontrahentowi, np. faktury wystawiane przez podmiot
będący beneficjentem, noty księgowe, rachunki,



Dowody księgowe (źródłowe) przyjmowane do ewidencji
można podzielić na:

• dowody wewnętrzne – dotyczące dokumentowania
operacji wewnątrz organizacji, np. listy płac, rachunek
rozliczenia umów zlecenia i umów o dzieło, dokumenty
obrotu kasowego (KP, KW, druk zaliczki, druk
rozliczenia zaliczki), dokumenty obrotu magazynowego
(PZ, RW, MM), dokumenty obrotu środków trwałych
(OT, PT, LT); PK (polecenie księgowania); noty
wewnętrzne,

• dowody zbiorcze – np. raport kasowy.



Zgodnie z ustawą o rachunkowości każdy dokument księgowy
powinien zawierać:

• określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,

• określenie stron (nazwa, adres), pozwalające jednoznacznie
zidentyfikować uczestników danej operacji,

• treść (opis) danej operacji, jej wartość, jeśli to możliwe określoną
również w jednostkach naturalnych;

• datę dokonania operacji i jeśli dokument został sporządzony pod
inną datą, to również data sporządzenia dowodu;

• podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której
przyjęto składniki aktywów;

• stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do
ewidencji w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca
oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych
(dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.



Przykłady dokumentów wewnętrznych: 
OT, PT, raport kasowy, KP, KW.



Elementy faktury (zgodnie z art. 106e ustawy VAT):

• numer faktury,

• data wystawienia,

• data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub 
wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o ile data ta 
jest różna od daty wystawienia faktury,

• imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy, ich 
adresy oraz numery NIP,

• nazwa sprzedawanego towaru lub wykonywanej usługi,

• miara i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych 
usług,



Elementy faktury (zgodnie z art. 106e ustawy VAT):

• cena jednostkowa netto towaru lub usługi,

• kwota rabatów, jeśli zostały przyznane,

• łączna wartość sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług,

• stawki podatku,

• suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą 
poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

• kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z 
podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

• kwota należności ogółem.



Fakturę korygującą wystawia się w przypadku, gdy po 
wystawieniu faktury: 

1) podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w

fakturze uległa zmianie,

2) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

3) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,

4) stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.



Faktura korygująca powinna zawierać: 

1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
2) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, tj.

datę jej wystawienia, numer faktury, nazwy, adres i NIP
sprzedawcy i nabywcy, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych
korektą;

3) numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę,
której dotyczy faktura korygująca – w przypadku faktury
korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej;

4) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub
kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty
podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z
podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i
sprzedaży zwolnionej;

5) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 4) – prawidłową treść
korygowanych pozycji.



Faktura korygująca może zawierać: 

1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
2) przyczynę korekty.



Notę korygującą wystawia nabywca w przypadku stwierdzenia na 
fakturze pomyłki, za wyjątkiem pomyłek w zakresie danych:

➢ miara i ilość (liczba) dostarczanych towarów lub zakres 
wykonanych usług,

➢ cena jednostkowa netto towaru lub usługi,
➢ kwota wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu 

z tytułu wcześniejszej zapłaty,
➢ wartość netto towarów lub wykonanych usług,
➢ stawka podatku,
➢ wartość sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą 

poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od 
podatku,

➢ kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów 
(usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek 
podatku,

➢ kwota należności ogółem.



Nota korygująca powinna zawierać: 

1) wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
2) numer kolejny i datę jej wystawienia;
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów

lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego
podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także
numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od
wartości dodanej;

4) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, tj. datę jej
wystawienia, numer faktury, nazwy, adres i NIP sprzedawcy
i nabywcy, datę dokonania lub zakończenia dostawy
towarów/wykonania usługi;

5) wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści
prawidłowej.



Nota księgowa, w zależności od swojego przeznaczenia,

może być określana jako nota:

▪ uznaniowa,

▪ obciążeniowa lub

▪ obciążeniowo-uznaniowa.

Jest to dokument księgowy, pozwalający na ewidencję

transakcji i operacji nieobjętych ustawą o VAT - jeśli dany

przychód lub koszt nie podlega opodatkowaniu podatkiem

VAT, to można go udokumentować przy pomocy noty

księgowej.



Nota obciążeniowa może dokumentować:

➢ naliczenie odsetek za zwłokę w płatności,
➢ karę umowną,
➢ obciążenie pracownika kosztami z tytułu kar bądź wyrządzenia 

szkód,
➢ żądanie wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej,
➢ uznania dłużnika kwotą umorzonego długu,
➢ sprostowania pomyłek w wystawionych wcześniej dowodach,
➢ przenoszenia kosztów niepodlegających opodatkowaniu na 

nabywcę np. opłat skarbowych.

Na szeroką skalę noty stosują przede wszystkim podmioty, których
forma prawna wyklucza możliwość wystawiania faktur VAT, np.
jednostki sektora finansów publicznych, które na ich podstawie
księgują przeprowadzane między sobą operacje i transakcje
finansowe.



Notę księgową należy wystawić w dwóch egzemplarzach – jeden jest
przeznaczony dla celów księgowych, a drugi dla kontrahenta lub
pracownika.

Elementy noty księgowej:
➢ adnotację „nota obciążeniowa” lub „nota księgowa”,
➢ dane stron transakcji,
➢ numerację,
➢ opis i wartość operacji (dokument źródłowy będący podstawą jej 

wystawienia, np. umowa określająca wysokość odsetek, protokół 
inwentaryzacji),

➢ datę wystawienia noty i ewentualnie datę przeprowadzenia 
operacji (o ile nie są jednakowe),

➢ podpis osoby upoważnionej do sporządzania dokumentów 
księgowych.



Przed przyjęciem dowodu do księgowania należy
sprawdzić go pod względem:

• merytorycznym, czyli sprawdzić, czy operacja
gospodarcza miała miejsce w rzeczywistości,

• formalnym, czyli sprawdzić, czy dowód zawiera
wszystkie elementy przewidziane przepisami prawa,

• rachunkowym, czyli należy sprawdzić, czy obliczenia
rachunkowe zostały wykonane prawidłowo.



Kolejnym krokiem jest zadekretowanie dowodu
księgowego, czyli umieszczenie na nim informacji, takich
jak:

• datę dekretacji

• wskazanie numerów kont i stron tych kont (Wn lub
Ma), na których należy księgować odpowiednie kwoty -
symbole kont muszą być zgodne z Zakładowym Planem
Kont jednostki

• wskazania okresu, w którym dany dokument ma być
zaksięgowany

• podpis osoby upoważnionej do dekretacji dokumentu.



Kontrola merytoryczna dokumentu w projekcie polega na:

1) sprawdzeniu rzetelności (czy wykazana na dokumencie
księgowym operacja gospodarcza miała miejsce w
rzeczywistości);

2) sprawdzeniu celowości (czy wykonanie wyrażonej w
dokumencie księgowym operacji gospodarczej było
zasadne);

3) sprawdzeniu legalności (czy ujęta na dowodzie
księgowym operacja gospodarcza jest zgodna z
obowiązującymi przepisami prawa);

4) sprawdzeniu, czy dany dokument księgowy został
wystawiony przez właściwą jednostkę.



Kontrola merytoryczna dokumentów księgowych
dotyczących projektu polega również na zbadaniu:

1) zgodności ilości i jakości dostarczonych towarów lub
wykonanych usług z wyszczególnieniem zawartym w
dokumencie;

2) zabezpieczenia środków finansowych w planie
wydatków, zgodności z budżetem i harmonogramem
projektu;

3) kwalifikowalności wydatków.



Kontrola dokumentów pod względem formalnym i
rachunkowym następuje po kontroli merytorycznej i
obejmuje następujące etapy:

1) sprawdzenie technicznej prawidłowości sporządzania
dokumentu;

2) zbadanie, czy dokument nie zawiera błędów
rachunkowych;

3) sprawdzenie, czy dokument księgowy został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi.



Koszty pośrednie to koszty, które są niezbędne dla
realizacji projektu, ale nie mogą być one bezpośrednio
przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi.

Wydatki poniesione w ramach kosztów pośrednich są
rozliczane metodą uproszczoną i traktowane jako wydatki
poniesione.

Szczegółowe warunki rozliczania kosztów metodą
uproszczoną w ramach danego projektu określa umowa o
dofinansowanie.



Nie ma obowiązku gromadzenia i opisywania
dokumentów księgowych w ramach projektu na
potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały
wykazane jako wydatki objęte metodą uproszczoną.

Jednak instytucja zarządzająca danym programem,
będąca stroną umowy o dofinansowanie, zobowiązuje
beneficjenta do przedstawienia dokumentacji
potwierdzającej rozliczenie kosztów będących podstawą
do rozliczenia stawek ryczałtowych.



Weryfikacja wydatków zadeklarowanych przez
beneficjenta w oparciu o stawki ryczałtowe polega na
sprawdzeniu, czy podmiot prawidłowo zastosował
określoną wysokość stawki ryczałtowej wynikającą z
umowy o dofinansowanie oraz czy prawidłowo wykazał
kwotę wydatków będących podstawą wyliczenia stawek
ryczałtowych.

Weryfikacji podlega zgodność dostarczonych
produktów lub zrealizowanych usług z założeniami
określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu.



Wkład własny

Wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny
zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną
przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i
nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie
dofinansowania.

Wartość wkładu własnego, która wymagana jest od
beneficjenta, musi być wskazana w umowie o
dofinansowanie.

Wkład własny musi być udokumentowany poprzez
odpowiednie opisanie dokumentów księgowych oraz
ujęcie go na wyodrębnionych kontach księgowych.



Wkład własny

Wkład własny w formie pieniężnej to środki finansowe,
przeznaczone przez jednostkę do finansowania wydatków
związanych z realizacją danego projektu.

Wniesienie takiego wkładu musi zostać ujęte w
księgach rachunkowych beneficjenta.

Ewidencja ta odbywa się na bieżąco w momencie
księgowania operacji gospodarczych dotyczących realizacji
danego projektu.



Wkład własny

Wkład niepieniężny, który stanowi część lub całość wkładu
własnego wniesionego na poczet projektu, jest uznawany
za wydatek kwalifikowany i powinien być wnoszony przez
beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku
innych podmiotów (jeśli oczywiście zostało to ujęte w
zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie i jest zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa).



Wkład własny

Aby wkład niepieniężny mógł być uznany w projekcie za wydatek
kwalifikowany muszą zostać spełnione poniższe warunki:

• wkład niepieniężny polega na wykorzystaniu w projekcie
(wniesienie) nieruchomości, urządzeń, materiałów, surowców,
wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej
pracy wykonywanej przez wolontariuszy na podstawie ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie,

• wartość wkładu niepieniężnego została potwierdzona
dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom,

• wartość wkładu niepieniężnego nie przekracza stawek
rynkowych,



Wkład własny

• wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego można poddać
niezależnej ocenie i weryfikacji,

• w przypadku nieruchomości jako wkładu niepieniężnego jej
wartość rynkowa musi być potwierdzona operatem
szacunkowym sporządzanym przez odpowiedniego
rzeczoznawcę majątkowego,

• jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie
jej część (na przykład tylko sale), operat szacunkowy nie jest
wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się
jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać
np. cennik danej instytucji).



6. Najczęściej pojawiające się 
błędy w dowodach księgowych 



1. Błędy formalne na dowodach dokumentujących
wydatki (np. fakturach).

2. Brak wymaganych elementów opisu na dokumentach
księgowych.

3. Błędnie ustalona wartość początkowa środków trwałych
na dokumentach OT.

4. Nieprawidłowa data wystawienia dokumentu OT
(przyjęcia środka trwałego do użytkowania).



5. Stosowanie wyodrębnionych kont księgowych bez
odpowiednich zapisów w zakładowym planie kont.

6. Stosowanie wyodrębnionej ewidencji tylko dla
wybranych kont księgowych.

7. Pomyłki w księgowaniach - zwłaszcza przy bardzo
rozbudowanym planie kont.



8. Nie wyodrębnianie środków trwałych w ewidencji
środków trwałych.

9. Brak jakiegokolwiek wyodrębnienia operacji
dotyczących projektu w przypadku ponoszonych
wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

10. Niewyodrębnianie kosztów niekwalifikowanych w
projekcie.



Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 66 00
mail:  pg@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl
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