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Od autorów

Projekty są wyrazem szczególnej aktywności ludzkiej. Wyrazem dążenia do 
planowania i realizacji przedsięwzięć, często dużych, zmieniających rzeczywis-
tość. Skojarzenie projektów z aktywnością i przedsiębiorczością wynika rów-
nież z czasu, w jakim pojawiły się w Polsce. W okresie przedtransformacyjnym 
mówiono raczej o planach i działaniach. Obecnie, począwszy od studentów po 
przedsiębiorstwa i instytucje publiczne, wszyscy realizują projekty. 

Pierwsze lata wdrażania projektów europejskich w Polsce pokazały, że tylko 
nieliczne osoby czy instytucje zaangażowały się w aplikowanie o fundusze 
europejskie. Z pewnością było to grono osób aktywnych, przedsiębiorczych, 
elastycznych w działaniu, pomysłowych. Dlatego też coraz częściej mówi się, 
że planowanie i realizacja projektów jest ściśle skorelowana z aktywnością 
i przedsiębiorczością ludzi. Im więcej takich osób, tym więcej projektów będzie 
realizowanych i tym bardziej będą one zmieniały naszą rzeczywistość. 

Rozmaitość programów i projektów europejskich oraz skala zaangażo-
wanych w nie środków powodują, że jednym z ważniejszych problemów staje 
się kwestia właściwego sposobu przygotowania przedsięwzięć do realizacji, 
w tym skutecznego i efektywnego ich finansowania. A to oznacza konieczność 
specyficznego sposobu myślenia i działania. Określona metodyka działania 
i postępowania od pomysłu do rozliczenia projektu i jego ewaluacji, nawet 
w okresie kilku lat po realizacji, zmusza do poszerzania wiedzy, logicznego 
myślenia, odpowiedzialności za pomysły i ich skuteczność. Choć Unia Euro-
pejska nie narzuca projektodawcom konkretnej metodyki postępowania, to 
stosowanie wypracowanych wzorców zawsze jest lepiej oceniane. Trzeba 
również podkreślić, że niezależnie od narzuconych wzorów projektodawcy 
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chętnie stosują się do wypracowanych metod działania, bo w praktyce okazują 
się one bardzo dobre. 

Unia Europejska oceniając problemy wdrażania projektów w krajach człon-
kowskich, najwięcej mankamentów dostrzega w obszarze: 

analizy szeroko pojmowanego otoczenia, w tym otoczenia społecznego, 
ekonomicznego, gospodarczego, 

planowania i przygotowania projektu, 
krótkoterminowej wizji działania i nastawienia na działanie, a nie na cel,
weryfikowalności efektów projektu. 

Celem autorów jest stworzenie kompendium wiedzy potrzebnej do zro-
zumienia obszaru, jakim jest zarządzanie finansami projektu europejskiego – 
a w szczególności jego roli i znaczenia, instrumentów oraz procedur składających 
się nań w procesie przygotowania i realizacji projektu – nie tylko potencjalnemu 
beneficjentowi, ale także każdemu interesariuszowi związanemu z projektem. 
W książce położono nacisk na takie zagadnienia, jak: ogólne informacje o fi-
nansowaniu przedsięwzięć w nowej perspektywie czasowej, przygotowanie 
projektu, rola i narzędzia zarządzania finansami projektu, budżetowanie kosz-
tów, planowanie finansowe, analiza, monitoring i ewaluacja, audyt i kontrola.  
Występują tu problemy i dylematy zarządzania finansami oraz ryzyka w obliczu 
procesów decyzyjnych. 

Układ książki pozwala Czytelnikowi na zapoznanie się najpierw z zagadnie-
niami natury ogólnej, a następnie z zagadnieniami szczegółowymi, dotyczącymi 
specyficznych aspektów, roli i znaczenia zarządzania finansami w projekcie. 

W pierwszej kolejności Czytelnik poznaje założenia nowej perspektywy 
finansowej oraz cele postawione przed wsparciem unijnym. Przedmiotem dru-
giego rozdziału są zagadnienia dotyczące kształtowania się procesu przygoto-
wania projektu europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów 
projektu, głównych procesów związanych z zarządzaniem projektem oraz 
analizy celów projektu. Obejmuje szczegółowo zaprezentowaną metodykę po-
stępowania z projektem, logiczną i spójną, widzianą okiem doświadczonego 
praktyka, wraz ze wskazaniem newralgicznych punktów planowania, „sła-
bych ogniw” czy „wąskich gardeł” procesu. Nie ma projektów bez ludzi, ich 
wiedzy i zaangażowania, pomysłów i pracy przy ich realizacji. Bardzo waż-
nym zagadnieniem w procesie zarządzania projektami jest więc właściwy dobór 
kadr, tworzenie efektywnie działających zespołów projektowych, motywowanie 
ludzi, gdyż czas realizacji projektu jest często bardzo długi. Te same kadry 
zaangażowane są często w różne projekty, czasem dwa, a nawet trzy. Umiejęt-
ność tworzenia zespołu, wyodrębnionego z tradycyjnej struktury organizacyjnej, 
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oraz zarządzania nim jest prawdziwym wyzwaniem dla menadżerów, a pra-
widłowa konstrukcja zespołów realizujących projekt daje podstawę do osiąg-
nięcia zamierzonych efektów.

W trzecim rozdziale odniesiono się do procesu zarządzania finansami, 
wskazano na źródła i sposoby dokonywania montażu finansowego oraz pro-
wadzenia konsorcjów finansowych. Szczególną uwagę zwrócono na efektywność 
realizacji projektu europejskiego z finansowego punktu widzenia. Nie bez 
znaczenia pozostają zagadnienia udzielania pomocy publicznej, którą objęta 
jest znaczna część projektów i która jest bardzo silnie skorelowana z procesem 
zarządzania finansami oraz z decyzjami finansowymi.

Skoro każdy podmiot realizuje projekty, a pokaźna ich część jest współfinan-
sowana ze środków Unii Europejskiej, konieczne jest prawidłowe oszacowanie 
kosztów ich realizacji, ocena oczekiwanych efektów, umiejętność zaplanowania 
wydatków, określenia zapotrzebowania na kapitał, odzwierciedlającego pla-
nowane wydatki. Podstawą tych działań jest planowanie i budżetowanie pro-
jektu. Biorąc pod uwagę prawidłowość realizacji projektu, plan i budżet stają 
się istotnym narzędziem jego realizacji i wzmacniania konkurencyjności. Ta 
problematyka jest poruszana w rozdziale czwartym.

W rozdziale piątym odniesiono się do zagadnień planowania finansowego, 
prezentując istotę planowania projektów europejskich, miejsce i rolę instru-
mentów planistycznych w zarządzaniu finansami projektu europejskiego. Pro-
jekty mają swój cykl życia, nastawione są na kreowanie wartości dodanej, 
często są innowacyjne, ale aby przynosić efekty, muszą podlegać procesom 
planowania, następnie są przygotowywane, realizowane i analizowane z punk-
tu widzenia przynoszonych efektów lub ich braku. Dlatego też przedmiotem 
rozdziału szóstego jest analiza finansowa i ekonomiczna, stanowiąca podstawę 
prawidłowych decyzji finansowych, związanych z planowaniem, realizacją i za-
kończeniem projektu. Czytelnik zgłębiając te aspekty, poznaje nie tylko instru-
menty, ale też uzyskuje wiedzę, jak podejmować decyzje.

Rozdziały siódmy i ósmy odnoszą się do oceny projektu, w szczególności 
do oceny ewaluacyjnej, kontroli wewnętrznej, finansowej i kontroli zewnętrznej 
projektu oraz  do audytu. Te zagadnienia przedstawiono z punktu widzenia 
praktyki, tak aby można było uniknąć niepowodzeń w realizacji projektu.

Książka została napisana przez zespół pracowników naukowych, repre-
zentujących różne dyscypliny naukowe, ale będących jednocześnie praktykami 
(konsultantami, wdrażającymi projekty). Zdobyta wiedza praktyczna pozwo-
liła na połączenie sił i zawarcie w książce informacji praktycznych o zagroże-
niach i sposobach ich eliminowania w procesie zarządzania finansami. 
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Do nadania ostatecznego kształtu książki przyczynił się Pan Profesor Bogdan 
Nogalski. Autorzy pragną podziękować za cenne uwagi zawarte w recenzji, 
które pozwoliły udoskonalić pierwotny tekst książki. Szczególne podzięko-
wania kierujemy do osoby, która współpracowała z gronem autorskim przy 
opracowaniu technicznym. Jest nią Pan Paweł Szeremet. Dziękujemy również 
wszystkim osobom, z którymi mogliśmy pracować przy realizacji projektów 
europejskich, a których doświadczenia wpłynęły na nasze postrzeganie rze-
czywistości projektowej. To dzięki nim mogliśmy się z Państwem podzielić 
praktycznymi doświadczeniami.

Zachęcając Czytelnika do lektury tej książki, chcemy podkreślić, że jest 
ona nie tylko rozszerzeniem wiedzy w zakresie obowiązującego podejścia do 
zarządzania projektem europejskim, lecz także pozwala poznać meandry zarzą-
dzania finansami, a w szczególności procesy budżetowania, costingu, audytu, 
analizy finansowej (o jakże innej naturze niż powszechnie obowiązująca 
w praktyce). W  książce przedstawione zostały ważne i skomplikowane kwestie 
natury finansowej, często ujęte w nietypowy i dyskusyjny sposób. Finanse nie 
są trudne, są ważne dla prawidłowej realizacji projektu, dlatego też zespół 
autorski zdecydował się napisać tę książkę, by ułatwić Czytelnikowi poznanie 
zjawisk, procesów i instrumentów, które często przesłaniane są przez samo 
pozyskanie środków UE, a w trakcie realizacji projektu nastręczają dużo trud-
ności. Mamy nadzieję, że książka stanie się lekturą ułatwiającą realizację projektu 
europejskiego oraz umożliwi dobre przygotowanie wniosków pro jek towych.

Mamy nadzieję, że wywoła refleksje nad potrzebą dokonywania zmian 
w podejściu do planowania i realizacji projektu europejskiego. Dedykujemy 
ją nie tylko studentom  kierunków „Finanse i rachunkowość”, „Ekonomia”, „In-
formatyka i ekonometria”, „Europeistyka”, ale adresujemy również do prakty-
ków gospodarczych zajmujących się zarządzaniem i podejmowaniem decyzji 
finansowych w fazie przygotowania i realizacji projektu, jak również do od-
biorców chcących zapoznać się z tą trudną, ale jakże przydatną i pasjonującą 
problematyką.

Życzymy owocnej lektury i dobrych decyzji finansowych podejmowanych 
w praktyce.

W imieniu zespołu autorskiego
dr hab. prof. US Beata Filipiak


