
 

INFORMACJA DODATKOWA 

Sposoby ewidencjonowania środków publicznych przekazywanych przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji (FRSE) odbiorcom wsparcia realizowanego przy współudziale środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), na 

zasadach Programu Uczenie się przez całe życie  

 

I. Odbiorca wsparcia będący jednostką sektora finansów publicznych z wyłączeniem 

państwowej jednostki budżetowej: 

 zobowiązany jest stosować przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  

2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  

i rozchodów raz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  (Dz.U. Nr 38, poz. 207) 

 zgodnie z zapisami umowy finansowej, zawartej pomiędzy FRSE a odbiorcą otrzymuje on 

środki od FRSE w formie zaliczki oraz płatności końcowej 

 FRSE, będąca beneficjentem systemowym projektu PO KL, otrzymuje środki finansowe 

zarówno w formie płatności z budżetu środków europejskich (w części wkładu UE, tj. 

85%) jak i dotacji celowej w ramach budżetu państwa (w części współfinansowania 

krajowego, tj. 15%). Zatem kwoty przekazywane przez FRSE na rzecz odbiorców  

w całości stanowią wsparcie w ramach PO KL 

 w związku z realizacją ww. zaliczki oraz płatności końcowej w ramach PO KL należy dla 

tych środków stosować zasady ewidencji księgowej przewidziane dla 

programów/projektów współfinansowanych z udziałem środków EFS . Oznacza to, że 

ww. środki należy ewidencjonować z czwartą cyfrą paragrafów „7” w części dotyczącej 

budżetu środków europejskich oraz „9” w części dotyczącej budżetu państwa , 

zachowując odpowiednią dla nich proporcję (85%/15%)  

 wypłacone odbiorcom zaliczki/płatności końcowe stanowią wydatek beneficjenta 

systemowego (FRSE); dlatego to FRSE jest odpowiedzialna za ostateczne i prawidłowe 

rozliczenie tych środków. Wydatkowanie (wykorzystanie) budżetu środków europejskich 

oraz dotacji celowej odbywa się na poziomie beneficjenta systemowego a nie odbiorcy 

pomocy 

 na poziomie odbiorcy nie mają zastosowania zapisy art. 168 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co w praktyce oznacza, że odbiorca nie ma 

obowiązku zwrotu środków niewykorzystanych z końcem roku budżetowego  



II. Odbiorca wsparcia będący państwową jednostką budżetową (PJB):  

 zobowiązany jest stosować przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 

marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 

rozchodów raz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  (Dz.U. Nr 38, poz. 207) 

 jest podmiotem funkcjonującym i finansującym się na podstawie przepisów ustawy o 

finansach publicznych; co oznacza brak możliwości otrzymywania zaliczki/płatności 

końcowej od podmiotów zewnętrznych (tu: FRSE) 

 zapewnia finansowanie swoich zobowiązań bezpośrednio z budżetu środków europejskich 

oraz środków budżetu państwa ujętych w części budżetowej dysponenta środków, w ramach 

której finansowana jest dana jednostka. O wysokości środków faktycznie wydatkowanych, 

PJB informuje FRSE celem ich rozliczenia we wniosku o płatność 

 środki na finansowanie zadań, zarówno w części finansowania EFS jak i współfinansowania 

krajowego, mogą pochodzić również z rezerw celowych budżetu środków europejskich oraz 

budżetu państwa, o które dysponent wnioskuje zgodnie z Procedurą uruchamiania oraz 

przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków 

rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz (…)   

 FRSE, będąca beneficjentem systemowym projektu PO KL, otrzymuje środki finansowe 

zarówno w formie płatności z budżetu środków europejskich (w części wkładu UE, tj. 

85%) jak i dotacji celowej w ramach budżetu państwa (w części współfinansowania 

krajowego, tj. 15%). Zatem środki, którymi dysponuje PJB na realizację wsparcia 

(wydatków) projektów PO KL, realizowanych na zasadach Programu Uczenie się przez całe 

życie mają także charakter środków wydatkowanych w ramach programów 

współfinansowanych z funduszy strukturalnych 

 w związku z realizacją wydatków w ramach przedmiotowego wsparcia w ramach  

PO KL, należy dla tych środków stosować zasady ewidencji księgowej przewidziane dla 

programów/projektów współfinansowanych z udziałem środków EFS . Oznacza to, że 

PJB powinna ww. środki ewidencjonować z czwartą cyfrą paragrafów „7” w części 

dotyczącej budżetu środków europejskich1 oraz „9” w części dotyczącej budżetu 

państwa, zachowując odpowiednią dla nich proporcję (85%/15%)  

 

 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 188 ustawy o finansach publicznych, PJB powinna zostać umocowana - przez instytucję, z która PJB zawarła 

umowę finansową (tu: FRSE) oraz dysponenta części budżetowej, w ciężar której realizowane będą wydatki, do składania 

zleceń płatności  


