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grudzie 2009 r.
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Misja i zadania
Banku Gospodarstwa Krajowego

• Misj Banku Gospodarstwa Krajowego jest sprawna i efektywna realizacja
dzia alno ci zleconej przez Pa stwo, uzupe niona przez rozwój atrakcyjnej
oferty dzia alno ci w asnej dla wybranych segmentów rynku, w których Bank
mo e wykorzysta swoje naturalne przewagi.

• Bank Gospodarstwa Krajowego jako pa stwowa instytucja finansowa o du ej
wiarygodno ci, specjalizuje si w obs udze sektora finansów publicznych.

• Bank zapewnia wspieranie pa stwowych programów spo eczno-
gospodarczych oraz samorz dowych programów rozwoju regionalnego.

• Bank zosta ustawowo wskazany do obs ugi wydatków z funduszy UE
po 1 stycznia 2010 r., BGK dzia a w tym zakresie na zlecenie Ministra
Finansów.
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Podstawy formalne nowego systemu

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (UFP) –
Dzia III Wieloletni Plan Finansowy Pa stwa i ustawa bud etowa,
Rozdzia 6 Wykonywanie bud etu rodków europejskich, Art. 187 – 192,

• Rozporz dzenie Ministra Finansów w sprawie p atno ci w ramach
programów finansowanych z udzia em rodków europejskich oraz
przekazywania informacji dotycz cych tych p atno ci – wydane na podstawie
art. 188 UFP (projekt rozporz dzenia podlega ko cowym uzgodnieniom
mi dzyresortowym),

• Umowa mi dzy BGK a Ministrem Finansów – dotycz ca obs ugi przez
Bank p atno ci ze rodków europejskich

• Umowy mi dzy BGK a w ciwymi dysponentami cz ci bud etowych –
dotycz ce obs ugi p atno ci w ramach krajowego wspó finansowania
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Wybrane elementy ustawy
o finansach publicznych

• Za obs ug atno ci w ramach programów finansowanych
z udzia em rodków europejskich odpowiada Minister Finansów (art. 187)

• Podstaw dokonania p atno ci jest zlecenie p atno ci wystawione przez
instytucj (zleceniodawc ), z któr beneficjent zawar umow
o dofinansowanie projektu oraz pisemna zgoda dysponenta cz ci bud etowej
na dokonanie p atno ci (art. 188)

• P atno ci mog by przekazywane na rachunek beneficjenta, podmiotu
upowa nionego przez beneficjenta lub wykonawcy (art. 188)

• Zleceniodawca mo e wystawi zlecenie dokonania atno ci zaliczkowej na
rzecz beneficjenta (art. 188)



5Wybrane elementy ustawy o finansach publicznych

Wybrane elementy ustawy
o finansach publicznych (2)

• Minister Finansów, w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw
rozwoju regionalnego oraz ministrem w ciwym do spraw rybo ówstwa,
okre li w drodze rozporz dzenia wzór zlecenia p atno ci oraz zasady
sprawozdawczo ci (art. 188).

• Minister Finansów przekazuje na rachunki w BGK rodki na p atno ci
na rzecz beneficjentów; kwota rodków przekazywanych na rachunki BGK
nie mo e by wy sza ni czny limit wydatków dla programów
finansowanych z udzia em rodków europejskich, okre lony w bud ecie
rodków europejskich (art. 192).

• BGK mo e prowadzi obs ug wyp at na wspó finansowanie z udzia em
rodków europejskich, w ramach umowy zawartej z w ciwym dysponentem

cz ci bud etowej (art. 192).
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Kluczowe za enia nowego systemu

• Zlecenia p atno ci b sk adane przez instytucje wskazane przez
Ministerstwo Finansów (MF) na podstawie informacji od dysponentów,
tj. instytucje zarz dzaj ce, po rednicz ce i wdra aj ce oraz niektórych
beneficjentów b cych pa stwowymi jednostkami bud etowymi.

• Zlecenia p atno ci b sk adane drog elektroniczn poprzez portal
internetowy udost pniony przez BGK.

• Dost p do portalu zostanie zapewniony na podstawie umowy zawieranej
mi dzy instytucj wskazan przez MF a BGK (wzór tej umowy zosta
zatwierdzony przez MF).

• P atno ci b dokonywane z otwartego w BGK rachunku MF wed ug
okre lonego harmonogramu (planowane jest 4 – 5 terminów p atno ci
w miesi cu).

• MF b dzie zasila swój rachunek w BGK na podstawie zbiorczych
zapotrzebowa na rodki UE przekazywanych przez Bank.
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Schemat
nowego systemu przep ywów – rodki UE
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Za enia obs ugi krajowego
wspó finansowania

• Art. 192 ustawy o finansach publicznych – BGK mo e prowadzi obs ug
wyp at na wspó finansowanie z udzia em rodków europejskich,
w ramach umowy zawartej z w ciwym dysponentem cz ci bud etowej.

• Za enia:
– stworzenie systemu analogicznego do p atno ci UE,
– sekwencyjne zasilanie przez dysponenta swojego rachunku w BGK,
– przekazywanie rodków krajowego wspó finansowania beneficjentowi

tego samego dnia, co rodków UE,
– zasady sprawozdawczo ci analogiczne do rodków UE.

• Korzy ci dla dysponentów (ministerstw):
– potencjalne przyspieszenie procesu przekazywania rodków,
– oszcz dno czasu pracowników,

atwiejsza identyfikacja p atno ci i zwrotów,
– jednolita sprawozdawczo .
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Schemat
nowego systemu przep ywów – 2 strumienie rodków
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Niektóre pytania i obawy zwi zane
z nowym systemem p atno ci

• Czy nowy system wyd y oczekiwanie beneficjentów na rodki? – Nie
powinien, czas oczekiwania beneficjenta na rodki w g ównej mierze zale y
od czasu weryfikacji wniosku o p atno / wniosku o zaliczk ; nowy system
powinien wr cz przyspieszy przekazywanie rodków – nie powinny
wyst powa zatory w przep ywach pomi dzy instytucjami.

• Czy kopie wszystkich dokumentów (umów, faktur itp.) maj by
przekazywane do BGK? – Nie, do BGK sp ywaj jedynie elektroniczne
zlecenia p atno ci wystawiane przez upowa nione instytucje.

• Minie kilka miesi cy zanim system b dzie uruchomiony w praktyce? –
Nie, system ma osi gn gotowo operacyjn do ko ca 2009 r.

• Czy nowy system spowoduje dodatkowe obowi zki dla beneficjentów
(otwarcie nowego rachunku bankowego, dostarczanie dodatkowych
dokumentów, ponoszenie dodatkowych kosztów) – Nie.
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Stan przygotowa w BGK
– wybrane elementy

• Stworzony w BGK informatyczny system sk adania zlece atno ci jest
obecnie testowany.

• Rozpocz to podpisywanie umów technicznych ze wskazanymi przez
MF, ponad 120 instytucjami z terenu ca ego kraju, które b mog y
zleca atno ci.

• Zosta przygotowany i przes any do dysponentów cz ci bud etowych
projekt umowy dotycz cej obs ugi krajowego wspó finansowania.

• BGK przeprowadza praktyczne szkolenia dla pracowników instytucji
sk adaj cych zlecenia p atno ci, którzy b korzystali z nowego systemu

atno ci.
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Dzi kuj za uwag .

www.bgk.com.pl

http://www.bgk.com.pl/

