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Wprowadzenie 

Akcesja Polski do UE zapewniła polskim podmiotom dostęp do znacznej puli 
środków finansowych na realizację inicjatyw (projektów europejskich), wzmacnia-
jących konkurencyjność sektora publicznego i prywatnego. W okresie programo-
wym 2004-2006, w ramach Narodowego Planu Rozwoju zrealizowano 88 tys. 
projektów, które zostały wsparte środkami, pochodzącymi z budżetu UE w wyso-
kości 12,9 mld euro1. Dla okresu programowania 2007-2013 na realizację założeń 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia zarezerwowano 67,3 mld euro2. Do 
połowy 2012 r. agencje rządowe odpowiedzialne za wdrażanie środków europej-
skich podpisały z beneficjentami blisko 74 tys. umów o dofinansowanie projektów, 
których poziom dofinansowania z UE wynosi 51,3 mld euro3. Polskie podmioty 
gospodarcze są obecnie największymi biorcami funduszy europejskich spośród 
„nowych członków” UE, a założenia nowej perspektywy finansowej 2014-2020 
wskazują na zbliżony poziom alokacji tych środków dla Polski4.  

Szeroki dostęp do funduszy europejskich pochodzących z UE zwiększył 
potrzebę specjalizacji przedsiębiorstw w kierunku zarządzania projektami. Przez 
zarządzanie projektami rozumie się zastosowanie umiejętności i kompetencji mene-
dżerów, metod, narzędzi oraz technik w celu osiągnięcia ustalonych założeń projek-
towych. Istotnym wyznacznikiem sukcesu każdego projektu jest uzyskanie zaplano-
wanych wcześniej parametrów: zakresu prac, ich jakość, kosztów oraz terminów 
realizacji5. 

                                                        
1 Ewaluacja ex post Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2010, s. 11. 
2 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx 
(aktualizacja 10.11.2012). 
3 Wykorzystanie środków z UE w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 
2004-2006 oraz Narodowych strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Informacja miesięczna 
za sierpień 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wrzesień 2012, s. 3.  
4 wyborcza.pl/1,91446,12852206,Nowy_projekt_budzetu_UE__wiekszy_dostep_do_funduszy. 
html (aktualizacja 10.11.2012). 
5 Por. J. Westland, The Project Management Life Cycle. A completa step-by-step methodology for 
initiationg, planning, executing & closing a project successfully, Kogan Page Ltd, 2007, s. 2-3; 
Zarządzanie projektem europejskim, red. M.Trocki, B.Grucza, PWE, Warszawa, s. 21; M.Kli-
nowski, Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 20. 
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Zarządzanie przedsięwzięciami dofinansowanymi funduszami europejskimi wiążą 
się z licznymi obwarowaniami, które dyscyplinują beneficjentów do rozdyspono-
wania tego typu środków finansowych, zgodnie z ich przeznaczeniem. Chodzi tutaj  
m. in. obowiązki beneficjentów w zakresie: szczegółowego dokumentowania wydat-
ków kwalifikowanych, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów 
europejskich, koniecznością poddawania się kontrolom oraz audytom wykorzystania 
środków europejskich, składaniem wniosków wypłatę środków z UE wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania projektu. Spełnienie tych obowiązków odbywa się 
przy pomocy rachunkowości jednostki. Rola rachunkowości sprowadza się tutaj do 
kwestii technicznych, mających na celu rozliczenie projektu z instytucję finansującą. 

W praktyce powszechne jest stwierdzenie, że informacje pochodzące z rachun-
kowości na temat realizowanego przedsięwzięcia nastawione są na zaspokojenie 
potrzeb interesariuszy zewnętrznych (instytucji finansującej, organów kontrolnych, 
audytorów zewnętrznych). Autor uważa ten tradycyjny sposób postrzegania rachun-
kowości za ograniczony, ponieważ pomija istotną jej funkcję jaką jest również 
zaspokojenie potrzeb informacyjnych kierowników projektu i menedżerów. Z uwagi 
na fakt, iż obecnie rzadko zdarza się, że projekt jest realizowany zgodnie z zało-
żeniami, kierownicy i menedżerowie często stoją w obliczu licznych problemów, 
których wyeliminowanie wymaga szybkich i wiarygodnych informacji na temat 
stanu obecnego, ujawnionych zagrożeń i możliwych rozwiązań, zmieniających ten 
niekorzystny stan rzeczy. Służebną rolę w rozwiązywaniu bieżących problemów 
decyzyjnych powinien odgrywać system rachunkowości, dostosowany do potrzeb 
wdrażanego projektu. 

W artykule nakreślono problematykę związaną z wykorzystaniem przez mene-
dżerów informacji pochodzących z ewidencji księgowej w zarządzaniu projektem 
europejskim. Wskazano jakie jest zapotrzebowanie na informacje w tego typu pro-
jektach oraz dokonano przeglądu dotychczasowych wyników badań w zakresie 
wykorzystywania informacji rachunkowych przez menedżerów. 

1. Zapotrzebowanie na informacje w projektach europejskich 

Zapotrzebowanie na informacje na temat planowanego lub realizowanego 
projektu zgłaszają interesariusze projektu (ang. project stakeholders). Są nimi 
osoby, organizacje i instytucje aktywnie włączające się w realizację projektu oraz 
podmioty, których interesy podlegają korzystnym bądź niekorzystnym wpływom 
wynikającym z realizacji lub zakończenia projektu6. W przypadku projektów 
europejskich głównymi interesariuszami projektów europejskich są podmioty zain-
teresowane pozyskiwaniem dofinansowania z funduszy europejskich (przedsiębiors-
twa, jednostki sektora finansów publicznych, organizacje non-profit itd.) oraz agen-
dy rządowe odpowiedzialne za dystrybucję środków pomocowych (np. Urzędy Mar-
szałkowskie, ARiMR, PARP etc.). W zależności od realizacji poszczególnych 
etapów (faz) cyklu życia projektu finansowanego środkami publicznymi z UE, 

                                                        
6 M. Łada, A. Kozarkiewicz, Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości 
zarządczej i controllingu projektów, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 23. 
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wymagania informacyjne wymienionych dwóch podstawowych grup interesariuszy 
są odmienne. Uproszczony schemat cyklu życia projektu unijnego prezentuje 
schemat 1. 

W fazie definiowania projektu jednostka zainteresowana pozyskaniem dotacji 
unijnej poszukuje informacji niezbędnych do sformułowania założeń planowanego 
przedsięwzięcia. W szczególności chodzi tutaj o uzyskanie odpowiedzi na pytania: 
jaki problem wymaga interwencji z wykorzystaniem projektu europejskiego?; kto 
będzie głównym odbiorcą pomocy publicznej?; z jakiego program operacyjnego 
można pozyskać fundusze na realizację projektu? jakie obwarowania zostały 
nakreślone dla jednostek korzystających z danego programu wsparcia?  

Schemat 1. Fazy cyklu życia projektu unijnego 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Po sformułowaniu założeń interwencji publicznej z funduszy europejskich, 
należy sporządzić wniosek o dofinansowanie projektu, zawierający szczegóły doty-
czące planowanego projektu. W fazie planowania należy określić przede wszystkim: 
jakie zadania będę realizowane w projekcie; w jakich terminach powinny zostać 
zakończone poszczególne zadania; jakie będą koszty inwestycji; jaka będzie 
struktura finansowania projektu; jakie będą wydatki w projekcie oraz jakie źródła 
wpływów (np. dotacja, środki własne, kredyt) zapewnią ciągłość realizacji inwesty-
cji; które ze wskaźników rezultatu i produktów projektu umożliwią monitorowanie 
i ocenę osiągnięcia zakładanych celów w projekcie. Wnioskodawcy mogą aplikować 
o dofinansowanie w ramach naboru ogłaszanego przez agendę rządową zarządzającą 
programem wsparcia w trybie ciągłym lub w trybie konkursowym7. W pierwszym 
przypadku wnioski są przyjmowane i oceniane na bieżąco. Większe szanse na uzys-
kanie dofinansowania mają projekty, które złożą wniosek aplikacyjny wraz z wyma-
gającymi załącznikami najwcześniej. W drugim przypadku nabory wniosków ogła-
szane są cykliczne. Tutaj ogłaszana jest lista rankingowa projektów – wówczas 
dofinansowanie uzyskują najlepiej ocenione projekty.  

Instytucja przyjmująca wniosek o dofinansowanie analizuje kompletną doku-
mentację projektową (do wniosku załącza się m.in. biznesplan wraz ze studium 
wykonalności) pod kątem zgodności planowanego przedsięwzięcia z celami progra-
mu wsparcia oraz  możliwości realizacji przez projektodawcę deklaracji zawartej we 
wniosku. Należy podkreślić, iż podstawowe parametry projektu (harmonogram, 
budżet, wydatki kwalifikowane, wskaźniki produktu i rezultatu), ustalone we wnios-

                                                        
7 M. Tokarski, T. Konieczka, Działalność inwestycyjna wsparta dotacjami unijnymi a pozycja 
finansowa przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, pod red. 
S. Sojaka, Toruń 2012, s. 582. 
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ku i zaakceptowane przez instytucję zarządzającą do dofinansowania, nie powinny 
ulec zmianie w trakcie implementacji przedsięwzięcia. Dlatego wnioskodawcy 
powinni wziąć pod uwagę fakt, że przyjęte podczas planowania parametry projektu 
powinny zostać sformułowane w sposób należyty, zgodnie z przyjętymi meto-
dykami8, które zapewnią powodzenie projektu. Wówczas projektodawca wyko-
rzystuje informacje na temat bieżącej sytuacji majątkowej i finansowej jednostki 
oraz jej otoczenia pod kątem możliwości wdrożenia planowanego przedsięwzięcia. 
W tym celu analizuje się i ocenia informacje ex post. Ponadto w projekcie należy 
zaplanować zadania, budżet, strukturę finansowania przedsięwzięcia, efekty jakie 
powinny wystąpić po zakończeniu projektu, lub po zakończeniu jego poszcze-
gólnych etapów, co wymaga analizowania informacji o charakterze ex ante. 

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej oraz zarekomendowaniu 
wniosku do dofinansowania przez panel ekspertów, podpisuje się umowę z bene-
ficjentem. W fazie wykonania beneficjent realizuje projekt zgodnie z założeniami 
umowy i wniosku o dofinansowanie. W określonych w umowie terminach bene-
ficjent składa do instytucji zarządzającej wnioski o płatność wraz ze sprawozdaniem 
z realizacji projektu. Wówczas jednostka wdrażająca projekt wnioskuje o wypłatę 
dotacji, rozliczając jednocześnie zakończone etapy projektu. Dokumentacja rozlicze-
niowa dofinansowania z UE powinna zawierać przede wszystkim kopie dokumen-
tów księgowych potwierdzających poniesienie przez beneficjenta wydatków kwali-
fikowanych wraz dowodami zapłaty (np. faktury, rachunki, listy płac, protokoły 
zdawczo-odbiorcze, wyciągi bankowe etc.)9. W przypadku pojawienia się „zakłóceń 
w projekcie” (odchyleń od harmonogramu, budżetu, wskaźników produktu i re-
zultatu) należy wskazać przyczyny niezrealizowania planowanych zamierzeń oraz 
czy możliwe jest podjęcie działań korygujących tę niekorzystną sytuację. W tej 
fazie, podobnie jak w poprzedniej wykorzystywane są informacje ex-post (reje-
stracja dokonań w projekcie) i ex-ante (analizowanie różnych wariantów decy-
zyjnych). 

Istotną kwestią podczas wdrażania projektu jest monitorowanie postępu prac 
w projekcie. Proces monitorowania projektu oznacza sprawdzanie: czy projekt jest 
realizowany w czasie zgodnym z zaplanowanym; czy wydatki zostały poniesione 
w odpowiedniej kwocie i czasie; czy rezultaty i produkty projektu zapewniają 

                                                        
8 Należy podkreślić, iż Unia Europejska nie narzuca stosowania ściśle określonych metodyk 
zarządzania projektami. Beneficjent może wybrać dowolne rozwiązanie metodyczne, które jego 
zdaniem będzie najlepiej dopasowane do specyfiki projektu. Jednak Komisja Europejska zaleca, 
aby podczas planowania i realizacji projektów europejskich wykorzystywać metodykę zarządzania 
cyklem projektu (ang. project cycle management). 
9 O szczegółowych wymaganiach dotyczących dokumentowania wydatków kwalifikowanych 
w projektach europejskich można znaleźć m. in. w: H. Kędziora, Dokumentacja rozliczeniowa 
środków unijnych: przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych, 
ODDK, Gdańsk 2007; K. Dziadek, Zasady dokumentowania wydatków kwalifikowanych 
w projektach unijnych, „Biuletyn Rachunkowości”, 2011, Nr 4 (124), s. 58-65; K. Dziadek, 
Dodatkowe dokumenty wymagane przez instytucje zarządzające przy udzielaniu dotacji unijnych, 
„Biuletyn Rachunkowości”, 2011, Nr 7 (127), s. 55-59. 
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osiągnięcie jego celu10. Monitoring bardzo często jest określany jako wewnętrzny 
mechanizm zarządzania projektem, w którym zbiera się, analizuje informacje 
ilościowe i jakościowe na temat wdrażanego przedsięwzięcia, porównuje się raporty 
na temat dokonań z założeniami i w sytuacji kiedy projekt nie jest „na właściwym 
torze” planuje się działania zaradcze (zob. schemat 2). 

Beneficjenci powinni wypracować system, który pozwoli określić: jaki jest 
statusu projektu, jakie mogą być potencjalne zagrożenia niezrealizowania prac 
w terminie lub nieosiągnięcia zaplanowanych efektów oraz jakie rozwiązania należy 
podjąć w określonych sytuacjach decyzyjnych. Przydatnym narzędziem jest wów-
czas ewaluacja projektu, która skupia się na efektach projektu, w kontekście uzys-
kanej wartości interwencji dla wszystkich zainteresowanych11. Badanie ewaluacyjne 
ma szersze spojrzenie niż monitoring, który zakłada jedynie pomiar tego co zostało 
zrealizowane. Jej zadaniem jest przede wszystkim usprawnianie, rozwój i lepsze 
zrozumienie podejmowanego działania poprzez rekomendacje uzyskane w trakcie 
prac ewaluacyjnych. Ewaluacja może być prowadzona w podczas wdrażania 
przedsięwzięcia (ewaluacja on-going) oraz po jego zakończeniu (ewaluacja ex-post). 
W pierwszym przypadku ewaluacja usprawnia działanie, eliminując słabe strony 
projektu. W drugim przypadku ewaluacja umożliwia ocenę użyteczności i efekty-
wności interwencji w zakończonych już pracach oraz służy realizatorom jako 
wsparcie do lepszego i skuteczniejszego zarządzania kolejnymi projektami (mecha-
nizm uczenia się poprzez ewaluację). 

                                                        
10 M. Lech, D. Wszołek-Lech, Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ODDK, Gdańsk 2010, s. 176. 
11 Przepis na ewaluację projektu unijnego. (http://m.onet.pl/biznes/prasa,3dxq7; aktualizacja 
16.12.2012 r.). 
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Schemat 2. Przebieg monitoringu 

Źródło: A. Zajączkowska, Koordynator projektu. Instruktaż skutecznego zarządza-
nia projektami unijnymi z suplementem elektronicznym do monitoringu zadań, 
ODDK, Gdańsk 2010, s. 124. 

Instytucja zarządzająca instrumentem wsparcia, przed ostatecznym rozlicze-
niem projektu, może przeprowadzić kontrole, w których weryfikowana będzie zgod-
ność deklaracji beneficjenta zawartych w dokumentacji rozliczeniowej (wniosku 
o płatność) z tym co zostało faktycznie zrealizowane w projekcie12. Kontrola doku-
mentacji projektowej oraz weryfikacja efektów rzeczowych (np. sprawdzenie zgod-
ności zakupionych urządzeń ze specyfikacją ujętą w projekcie, oznakowanie miejsca 
realizacji projektu) pozwali stwierdzić, czy beneficjent właściwie wykorzystał środ-
ki pomocowe.  

Ostatnim etapem cyklu życia projektu jest faza utrzymania celów projektu. 
Zakończenie prac w projekcie i wypłata dotacji przez instytucję finansowania nie 
oznacza, iż projekt został całkowicie rozliczony. Beneficjenci muszą zapewnić trwa-
łość efektów projektu i utrzymanie inwestycji przez okres 3 lat od dnia zakończenia 
realizacji projektu – dla przedsiębiorstw zaliczonych do sektora MŚP oraz przez 
okres 5 lat – przedsiębiorstwa duże. Projektodawcy nie mogą w tych okresach doko-
                                                        
12 Szerzej na temat typów kontroli i podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli 
w projektach europejskich w: K. Dziadek, Kontrola jako narzędzie wykrywania nieprawidłowości 
w wykorzystaniu funduszy unijnych, [w:] Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, 
Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia Nr  42, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 211-
220. 
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nywać zasadniczych zmian w projekcie (np. wymieniać i sprzedawać zakupionego 
sprzętu w projekcie), gdyż może to skutkować sankcjami finansowymi, w tym zwrot 
dofinansowania wraz odsetkami. Instytucje zarządzające programami pomocowymi 
mogą przeprowadzać wyrywkowe kontrole wśród beneficjentów, aby sprawdzić czy 
są przez nich utrzymywane rezultaty zakończonych projektów w wymaganych 
terminach.  

Zdaniem autora szczególnie istotne dla realizujących projekty są informacje 
pozyskiwane w fazie planowania i wykonania. W trakcie planowania opracowywane 
są prognozy, które umożliwiają określenie warunków, w których będą realizowane 
konkretne cele. Im prognozy będą trafniejsze, tym większe prawdopodobieństwo 
osiągnięcia sukcesu. Z kolei podczas wykonywania planów należy monitorować 
status wykonywanych działań i w razie potrzeby podejmować działania korygujące 
odchylenia. Informacje w tym przypadku powinny być terminowe (możliwe do po-
zyskania we właściwym czasie), dokładne (muszą odzwierciedlać z odpowiednią 
szczegółowością stan faktyczny), a przede wszystkim użyteczne dla użytkowników.  

Przydatność informacji rachunkowych w zarządzaniu – przegląd dotychczaso-
wych wyników badań 

Jak wspomniano wcześniej, w projektach europejskich zgłasza się zapotrzebo-
wanie na informacje ex-ante i ex-post, które służą przede wszystkim analizy i oceny 
sytuacji realizatora projektu, aspektów finansowych i rzeczowych projektu oraz jego 
otoczenia. W praktyce większość informacji jest pozyskiwana z systemu informa-
cyjnego jednostki, z którego znacznie wyróżnia się rachunkowość. Rachunkowość 
składa się z dwóch odmiennych subsytstemów: rachunkowości finansowej i rachun-
kowości zarządczej. O ile nie kwestionuje się wykorzystania rachunkowości zarząd-
czej przez menedżerów, o tyle trudno określić jednoznacznie, czy i w jaki sposób 
mogą oni wykorzystywać zestandaryzowane dane finansowe pochodzące z ewiden-
cji księgowej, które de facto ukierunkowane na odbiorów zewnętrznych.  

Badania nad wykorzystaniem rachunkowości przez menedżerów prowadzili 
m.in. H.J.M van der Veeken i M.J.F. Wouters, którzy przeanalizowali różne sytuacje 
decyzyjne w przedsiębiorstwie budowlanym (przedsiębiorstwo zorganizowane pro-
jektowo)13, w których zarządzający różnych szczebli sięgają po informacje rachun-
kowe. Badacze stwierdzili, iż na zaobserwowanych 112 działań, jedynie w dwóch 
przypadkach zarządzający sięgnęli po dane z ewidencji księgowej. Główny zarzut 
jaki został skierowany przez menedżerów było to, że informacje rachunkowe nie 
dostarczają informacji o bieżących i alokowanych kosztach, potrzebnych do ustale-
nia statusu projektu – obie kategorie zwykle odbiegają od rzeczywistości, ponieważ 
koszt jest zwykle ewidencjonowany na podstawie faktur lub innych dokumentów, 
natomiast koszt faktycznie może zostać poniesiony przed lub po dostarczeniu tych 
dokumentów do działu księgowości. Oto przykładowe sytuacje, w których pojawiają 
się rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi kosztami, a kosztami wynikającymi 
z zapisów księgowych: dostarczono materiały budowlane, lecz nie zostały jeszcze 
                                                        
13 H.J.M van der Veeken, M.J.F. Wouters, Using accounting information by operations managers 
in a project company, Management Accounting Research, 2002, s. 345-370. 
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wykorzystane; podwykonawcy wykonali prace budowlane, ale nie dostarczyli 
faktur; budowa została zakończona (nastąpił odbiór budynku), natomiast koszty nie 
zostały jeszcze rozliczone.  

Wywiady przeprowadzone z kierownictwem wyższego i niższego szczebla 
wskazały na tendencję wykorzystania danych księgowych przez kierownictwo zaj-
mujące wyższy poziom w strukturze organizacyjnej. Powodem tego jest brak 
możliwości obserwacji postępu prac wszystkich projektów oraz kontaktu z wszyst-
kimi kierownikami budów. Druga grupa kierowników – menedżerowie operacyjni – 
preferują inne, bardziej nieformalne źródła informacje: własne doświadczenie 
z wcześniejszych projektów; obserwacja postępu w projekcie na podstawie realizacji 
kamienie milowych oraz wykorzystania materiałów budowlanych; rozmowy 
z dostawcami, pracownikami, podwykonawcami oraz klientami; analiza rysunków 
i dokumentacji technicznej. Kierownicy niższego szczebla mają do czynienia z pro-
blemami pojawiającymi się w trakcie wykonania projektu, w związku muszą 
natychmiast reagować na odchylenia wykorzystując informacje, do których mają 
dostęp.  

H.J.M van der Veeken i M.J.F. Wouters zaobserwowali również zależność, 
zgodnie z którą w sytuacji, gdy menedżerowie mają do rozważenia kilka czynników 
operacyjnych, wówczas wystarczające informację są dostarczane poprzez fizyczną 
obserwację procesów i analizę mierników niefinansowych. Natomiast, jeżeli zacho-
dzi potrzeba analizowania więcej czynników operacyjnych, informacje rachunkowe 
mogą przekładać te czynniki w jeden, finansowy wymiar, który umożliwi oszaco-
wanie efektu netto wszystkich zakłóceń i działań, które miały miejsce14. 

Inny charakter badań miały badania M. Wouters i P. Vardaasdonk, którzy 
pragnęli usystematyzować wiedzę na temat roli informacji rachunkowych mające 
wymiar ex-ante w podejmowaniu decyzji zarządczych15. W ich pracy przeana-
lizowano sytuacje opisane w publikacjach naukowych i pracach magisterskich, 
których problematyka mieściła się w nurcie badań. Autorzy zidentyfikowali trzy 
sytuacje, w których tego typu informacje rachunkowe są wykorzystywane przez 
menedżerów: po pierwsze, kiedy muszą oni rozwiązywać nowy, albo rzadko 
pojawiający się problem; po drugie, kiedy muszą wziąć pod uwagę znaną im sytu-
ację decyzyjną, lecz w której nie znają konsekwencji wyboru spośród możliwych 
alternatyw. W tego typu sytuacjach informacje rachunkowe umożliwiają pomiar 
tych konsekwencji za pomocą wspólnej, zintegrowanej i wyważonej jednostki 
pomiaru; po trzecie, w sytuacji, gdy wiedza dotycząca konsekwencji podjętych 
operacji jest rozproszona pomiędzy różnych ludzi, różne obszary funkcjonalne 
organizacji, różne poziomy organizacji, lub różne jednostki. W takich warunkach 
informacje rachunkowe zapewniają wymianę informacji pomiędzy pracownikami, 
departamentami, jednostkami itd. w skondensowanej formie. Należy jednak zazna-
czyć, że taki przekaz informacji został oceniony jako daleki od ideału. 

                                                        
14 Ibidem, s. 364. 
15 M. Wouters, Vardaasdonk, Supporting Management Decisions with Ex ante Accounting 
Information, European Management Journal. vol. 20, no. 1, 2002, p. 82-94. 
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Z kolei M. Hall na gruncie dotychczasowych wniosków z badań prezento-
wanych w literaturze, dokonał podziału analizowanej problematyki badawczej na 
trzy główne zagadnienia: (1) znaczenie informacji pochodzących z rachunkowości 
w kontekście rozwoju wiedzy na temat środowiska pracy menedżera, (2) informacje 
rachunkowe jako element zbioru informacji zarządczych, (3)informacje rachunkowe 
a formy komunikacji16. W pierwszym zagadnieniu autor wskazuje, że17: 
− menedżerowie wykorzystują informacje rachunkowe, aby zbadać dotychczas-

sowe założenia i oczekiwania dotyczące organizacyjnych operacji, zidentyfi-
kować problemy, szanse i potencjalne niespodzianki, 

− informacje rachunkowe są bardziej pomocne kiedy menedżer nie uczestniczy 
podczas wykonania zadań operacyjnych, jest brany pod uwagę dłuższy hory-
zont czasowy oraz znaczna ilość czynników operacyjnych, 

− informacje rachunkowe są bardziej przydatne w procesach zarządzania gdy 
nakreślają wyniki kluczowych zdarzeń, skupiają się wokół zagadnień zarząd-
czych, są wolne od typowego dla księgowych żargonu, nie odszyfrowują relacji 
przyczynowo-skutkowych 

W drugim zagadnieniu M. Hall podkreśla, że18: 
− informacje rachunkowe są jednym ze zbiorów informacji zarządczych i nie 

mogą być one pozostawać w izolacji od pozostałych, 
− informacja rachunkowa umożliwia przetłumaczenie czynników operacyjnych 

w pojedynczy wymiar finansowy, dlatego mogą być one z powodzeniem wyko-
rzystywane do porównania tych czynników i dyskusji na temat różnych proble-
mów zarządczych w oparciu o wspólny język, 

− pojedynczy wymiar finansowy jest bardziej przydatny kiedy jest znaczna ilość 
czynników operacyjnych, duże rozróżnienie kulturowe, edukacyjne, organiza-
cyjne menedżerów oraz gdy zasięg kanałów informacyjnych jest długi. 

W trzecim zagadnieniu autor wskazuje, iż19: 
− przydatność informacji rachunkowych zależy przede wszystkim od tego jak 

menedżerowie wykorzystują te informacje podczas komunikowania się między 
sobą i dyskusji, 

− menedżerowie wykorzystują werbalną komunikację aby odnieść informacje 
rachunkowe to określonych kwestii operacyjnych oraz omówić znaczenie 
i konsekwencja danych księgowych, 

− informacje rachunkowe mogą skłaniać do dyskusji poprzez sygnalizację tych 
kwestii, które muszą zostać przeanalizowane w dalszej kolejności. 

W odniesieniu do wykorzystania informacji rachunkowych przez kierownictwo 
projektów europejskich, należy zaznaczyć, iż brak jest badań dotyczących przydat-
ności tych informacji w rozwiązywaniu problemów zarządczych dla tego typu pro-

                                                        
16 M. Hall, A ccounting information and managerial work. Accounting, Organizations and Society. 
vol. 35, 2010, p. 301-315. 
17 Ibidem, s. 305. 
18 Ibidem, s. 306-307. 
19 Ibidem s. 308. 
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jektów. Wydaje się jednak, że wnioski z zaprezentowanych badań można uogólnić 
na całą sferę zarządzania, zarówno w zakresie działań rutynowych, jak i działań 
nierutynowych (projektów).  

Komisja Europejska narzuca prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej 
projektów. Nie jest jednak ściśle określone w jaki sposób ta ewidencja powinna 
zostać zorganizowana – beneficjenci mogą ją zorganizować w dowolny i dogodny 
dla siebie sposób. Warto podkreślić, że wyodrębnienie operacji dotyczące realizacji 
projektu umożliwia większą przejrzystość majątku wykorzystywanego przy reali-
zacji projektu, usprawnia monitorowanie i kontrolę operacji rejestrowanych w pro-
jekcie. Zatem nasuwają się pytania: czy menedżerowie korzystają z „dobrodziejstw” 
ewidencji księgowej projektu? jeśli tak, to czy są zainteresowani pozyskiwaniem 
informacji rachunkowych podczas rozwiązywania kluczowych dla nich problemów 
decyzyjnych? Warto podjąć badania w tym obszarze, bowiem wyodrębnienie zbioru 
informacji danych rachunkowych, który może zaspokoić potrzeby informacyjne 
w zagadnieniach objętych problematyką projektów europejskich, mogłoby przyczy-
nić się do usprawnienia zarządzania projektami oraz zwiększenia absorpcji środków 
pomocowych z UE. 

Podsumowanie 

Dotychczasowe badania wskazują, że menedżerowie wykorzystują informacje 
pochodzące z ewidencji księgowej do wypełniania swoich codziennych obowiąz-
ków. Pomimo znacznego sformalizowania rachunkowości finansowej, tego że infor-
macje są czasami pozyskiwane z opóźnieniem, nie zawsze są czytelne dla mene-
dżerów, to jednak nie mogą być do końca lekceważone. Właściwie przetworzona 
i zaprezentowana informacja pochodząca z ewidencji księgowej pozwala kierownic-
twu odczytać jakie są skutki finansowe poprzednio zaplanowanych działań. Warto 
również dodać, że porównanie informacji finansowych z rachunkowości z niefinan-
sowymi (jakościowymi) pozwala na szersze spojrzenie analizowanego problemu, 
wykluczyć błędne informacje i zrozumieć niepoznanie dotąd zależności pomiędzy 
decyzjami (nakładami) a wynikami (efektami). 
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Celem artykułu jest naświetlenie problematyki związanej z wykorzystaniem infor-
macji z ewidencji księgowej do zarządzania projektem europejskim. Rozważania 
w tej kwestii podzielono na dwie części. W pierwszej wskazane zostały potrzeby 
informacyjne interesariuszy projektów unijnych. W drugiej dokonano przeglądu 
dotychczasowych wyników badań w zakresie wykorzystywania informacji pocho-
dzących z ewidencji księgowej przez menedżerów. 

Summary 

The aim of this paper is to highlight the issues raleted to the use of accounting 
information in management of project co-financed from EU funds. The 
consideration in this matter is divided into two parts. In the first part there was 
determined information needs of the stakeholders of EU projects. In the second part 
author of the paper reviewed the prior studies in order to indicate the findings about 
the determinats of use of accounitng information by the managers. 
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