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patterns of Dutch Professor Geert Hofstede and American scientist Edward Hall. 

According to these models the cultural parameters of national groups such as 
collectivism vs. individualism, feminism vs. masculinity, power distance, 
uncertainty avoidance and high vs. low-context communication were studied. 

The study found that the Ukrainian and Polish have similar cultural values. 
Both countries have middle level of power distance and slightly elevated level of the 
desire to avoid uncertainty. Representatives of both nations prefer collectivist 

principles and moderate feminism and follow middle-context communication style. 
Despite the overall similarity, some difference in the behavioral culture of the two 
nations was marked. Thus, in Poland the uneducated persons have revealed the 
highest level of power distance while  the same social stratum in Ukraine have 
demonstrated the lowest level of this indicator. Young Ukrainian behave in more 
individualistic way compared to older people, while in Poland, by contrast, the trend 

from individualism (of the older generation) to collectivism (of young) is developed. 
Based on the performed analysis the authors have given the general 

characteristic of social groups of the two countries classified in terms of age, 
education and gender. 

Thus, the authors have proved the relative identity of the cultural features of 
the two peoples, which is a reliable resource and guarantee of the mutual 

understanding and trust in the relations of countries - neighbors. 

 

 

ROZLICZANIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE 
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska) 
 

Środki europejskie to środki finansowe, które są wykorzystywane, aby 
zrealizować cel, który ma na celu wspieranie i restrukturyzację gospodarek krajów 
członkowskich Unii Europejskiej. Budżet Unii Europejskiej tworzą dochody, 
które przede wszystkim pochodzą z tych państw. Budżety roczne są ustalane w 

granicach, które wyznaczane są przez długoterminowy plan finansowy. Skutkiem 
tego jest przewidywalność ponoszonych wydatków. Obecny plan finansowy 
obowiązuje do 2020 r [1]. 

Produkt krajowy brutto to główne kryterium stanowiące o podziale środków 
finansowych Unii na poszczególne państwa członkowskie wspólnoty. Zawdrażanie 
Funduszy Europejskich w Polsce odpowiada Minister Rozwoju [2]. 

Za obsługę płatności wykonywanych w ramach realizacji programów 
finansowanych przy udziale środków europejskich odpowiada Minister 
Finansów [3], a za obsługa bankowa płatności jest prowadzona przez Bank 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
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Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym krokiem w celu dokonania płatności na 

rzecz beneficjenta jest zlecenie takowej płatności, które wystawiane jest przez 
instytucję, z którą zawarta została wcześniej umowa w celu dofinansowania 
określonego projektu przy jego realizacji. Przy tym działaniu musi zostać również 
wyrażona pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie takiej 
płatności. Instytucja o charakterze pośredniczącej lub zarządzającej jest 
zobligowana do dostarczania i przekazywania odpowiednich informacji 

dotyczących zleceń płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedniemu 
dysponentowi. Płatności te mogą być udzielne w formie zaliczki na określony 
wydatek bądź bezpośrednią refundację wydatków. Środki pochodzące 
z budżetu Unii Europejskiej oraz środki, które są środkami pochodzenia 
zagranicznego zaliczane są przez jednostki budżetowe do dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego [4]. 
 

1.  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-

funduszy/czym-sa-fundusze-europejskie, dostęp: 31.03.2017 r. 

2. https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/dowiedz-sie-wiecej-o-

funduszach-europejskich, dostęp: 31.03.2017 r. 

3. Art. 187 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

5. Zasady prowadzenia ewidencji środków europejskich w jednostce budżetowej, Dodatek nr 12 do 

Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 01.09.2011 r., wyd. Wydawnictwo Podatkowe Gofin. 
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Торгівля з міжнародними партнерами має вплив від різноманітних 
факторів, найважливішими з яких є: загальний стан економіки країни; 
кон'юнктура світового ринку; економічний стан основних торговельних 

партнерів; рівень державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Розвиток інтеграційної зовнішньоекономічної політики України в значній мірі 
залежить від розвитку інтеграційних процесів в умовах глобалізації світового 
господарства та домінування відкритих економічних систем.  

Зовнішня торгівля країни перебуває під впливом різноманітних 
факторів, з яких експорт є одним із таких, що визначає стратегічний напрямок 

міжнародної економічної інтеграції. Як зазначено в Концепції створення 
системи державної підтримки експорту України «важливою складовою 
успішної інтеграції України у світовий економічний простір є створення 


