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System p atno ci rodków
europejskich

w ustawie o finansach publicznych

rodki europejskie
art. 5

rodki europejskie - rozumie si przez to
rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1,

2 i 4;
1) rodki pochodz ce z funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójno ci i
Europejskiego Funduszu Rybackiego,
2) niepodlegaj ce zwrotowi rodki z pomocy
udzielanej przez pa stwa cz onkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA):
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rodki europejskie
art. 5

a) Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014,
b) Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009-2014,
c) Szwajcarsko-Polskiego Programu
Wspó pracy;

4) rodki na realizacj Wspólnej Polityki
Rolnej:

Bud et rodków europejskich
art. 117

Roczny plan dochodów i podlegaj cych
refundacji wydatków przeznaczonych na
realizacj programów finansowanych z
udzia em rodków europejskich,

z wy czeniem rodków przeznaczonych
na realizacj projektów pomocy
technicznej
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Bud et rodków europejskich
art. 117

W bud ecie rodków europejskich
ujmuje si :

dochody z tytu u realizacji programów
finansowanych z udzia em rodków
europejskich,
wydatki na realizacj programów
finansowanych z udzia em rodków
europejskich w cz ci podlegaj cej
refundacji.

Projekt ustawy bud etowej na rok 2010 (za . Nr 3)

RPO…

41 837 167Ogó em Programy

17 429 175Wspólna Polityka Rolna

506 943Program Operacyjny Zrównowa ony Rozwój Sektora Rybo ówstwa i Nadbrze nych
Obszarów Rybackich

108 864Szwajcarsko-Polski Program Wspó pracy

23 792 185Ogó em programy NSRO

349 793Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013

373 138Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolno skiego na lata 2007 - 2013

785 744Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

5 256 855Program Operacyjny Kapita Ludzki

2 318 264Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8 624 780Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko

Dochody bud etu
rodków

europejskich
(cz 87) w tys.

Nazwa Programu
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Bud et rodków europejskich
art. 119

Wydatki bud etu rodków
europejskich ujmuje si w ustawie
bud etowej w podziale na:
1) cz ci i dzia y klasyfikacji wydatków;
2) programy  finansowane z udzia em

rodków europejskich w ramach
cz ci i dzia ów klasyfikacji wydatków.

Bud et rodków europejskich
art. 120

W bud ecie rodków europejskich ujmuje si
rezerw celow na wydatki zwi zane z
realizacj programów finansowanych z
udzia em rodków europejskich, w zakresie w
jakim wydatki te podlegaj refundacji.

W projekcie ustawy bud etowej na 2010 r.
zaplanowana w wysoko ci 27 382 160 tys. z
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Bud et rodków europejskich
art. 118

Ró nica pomi dzy dochodami a wydatkami
bud etu rodków europejskich stanowi
odpowiednio nadwy bud etu rodków
europejskich albo deficyt bud etu rodków
europejskich.
Deficyt bud etu rodków europejskich albo
nadwy ka rodków europejskich nie s
wliczane do, odpowiednio, deficytu albo
nadwy ki bud etu pa stwa.

Projekt ustawy bud etowej na rok 2010 (za . Nr 4)

708 34628Razem cz

2 535RAZEM PROGRAMY W DZIALE

2 535Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Administracja publiczna750

705 811RAZEM PROGRAMY W DZIALE

19 846Program Operacyjny Kapita Ludzki

685 965Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Nauka730

28

Wydatki bud etu
rodków

europejskich w
tys. z

Nazwa Programów OperacyjnychDziaCz

Wydatki bud etu rodków europejskich na 2010 r.
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Projekt ustawy bud etowej na rok 2010 (za . Nr 4)

7 857 29934Razem cz

6 792 710RAZEM PROGRAMY W DZIALE

803Granty EFS

7 402Szwajcarsko-Polski Program Wspó pracy

Administracja
publiczna75034

2 977 633RAZEM PROGRAMY W DZIALE

4 430 921Regionalne Programy Operacyjne Ogó em

253 814Regionalny Program Operacyjny …

362 030Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolno skiego na lata 2007 - 2013

2 361 789Program Operacyjny Kapita Ludzki

Ró ne rozliczenia758

9 673RAZEM PROGRAMY W DZIALE

9 673Program Operacyjny Kapita Ludzki
Wymiar

sprawiedliwo ci755

1 046 711RAZEM PROGRAMY W DZIALE

65 198Szwajcarsko-Polski Program Wspó pracy

929 121Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

52 392Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Przetwórstwo
przemys owe150

34

Bud et rodków europejskich
art. 118

Deficyt bud etu rodków europejskich jest
finansowany w ramach potrzeb po yczkowych
bud etu pa stwa.
W projekcie ustawy bud etowej na 2010 r.
zaplanowany w wysoko ci 14 432 905 tys. z
Nadwy ka bud etu rodków europejskich jest
ród em sp aty zobowi za bud etu pa stwa

zaci gni tych na pokrycie deficytu bud etu
rodków europejskich.
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atno ci
art. 187, 200

Za obs ug atno ci w ramach
programów finansowanych z udzia em
rodków europejskich odpowiada

Minister Finansów
Obs ug bankow atno ci prowadzi
Bank Gospodarstwa Krajowego w
ramach umowy rachunku bankowego
zawartej z Ministrem Finansów.

atno ci
art. 192

Minister Finansów przekazuje na rachunki w
Banku Gospodarstwa Krajowego rodki na

atno ci na rzecz beneficjentów
Ogólna kwota rodków 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 w ustawie bud etowej
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atno ci

Minister Finansów przekazuje do BGK
terminarz p atno ci na dany rok
kalendarzowy.

w nim okre lone okresy sk adania zlece i
odpowiadaj ce im terminy p atno ci.
Minister Finansów zasila rachunek bankowy w
BGK rodkami w wysoko ci odpowiadaj cej
warto ci zlece atno ci z onych w danym
okresie do BGK

atno ci
art. 188 ust. 1

Podstaw dokonania p atno ci na rzecz
beneficjenta jest zlecenie p atno ci
wystawione przez instytucj , z któr
beneficjent zawar umow o dofinansowanie
projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta
cz ci bud etowej na dokonanie p atno ci

w przypadku gdy projekt realizuje instytucja
zarz dzaj ca lub instytucja po rednicz ca b ca
zarz dem województwa lub przez zarz d
województwa upowa niona, zlecenia p atno ci s
wystawiane przez zarz d województwa
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atno ci
art. 188 ust. 2

Dysponent cz ci bud etowej mo e
upowa ni na pi mie instytucj , z któr
beneficjent zawar umow o
dofinansowanie projektu, do wydawania
zgody na dokonywanie p atno ci

atno ci

Upowa niona przez dysponenta instytucja
przekazuje do BGK zlecenie p atno ci w
formie elektronicznej za po rednictwem
portalu komunikacyjnego „BGK –Zlecenia”

BGK zawrze z ka upowa nion instytucj
umow o wiadczenie us ug w portalu
komunikacyjnym
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atno ci
art. 189 ust. 1 i 2

Zlecenie p atno ci mo e dotyczy kwoty
wydatków kwalifikowalnych (…), wynikaj cej
z wniosku o p atno , zweryfikowanego
pozytywnie przez instytucj , z któr
beneficjent zawar umow o dofinansowanie
projektu
Instytucja mo e wystawi zlecenie dokonania

atno ci zaliczkowej dla beneficjenta, przed
eniem przez beneficjenta wniosku o

atno .

atno ci
art. 188 ust. 6

6. 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:
1) wzór zlecenia p atno ci,
2) zakres, terminy i tryb przekazywania

przez Bank Gospodarstwa Krajowego
informacji dotycz cych p atno ci,
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atno ci cd.

3) wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania
informacji przez instytucj , o której mowa w ust.
1, do dysponenta cz ci bud etowej lub do
zarz du województwa

– maj c na wzgl dzie sprawno realizacji p atno ci,
wymogi prowadzenia przez dysponentów cz ci
bud etowych ewidencji ksi gowej wydatków w
ramach programów oraz zapewnienie skutecznej
kontroli nad rodkami przekazanymi do Banku
Gospodarstwa Krajowego.

atno ci
art. 185

W trakcie wykonywania bud etu
rodków europejskich wydatki

dokonywane w ramach p atno ci s
klasyfikowane w podziale na cz ci,
dzia y, rozdzia y i paragrafy klasyfikacji
wydatków.
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Wspó finansowanie
art. 112 ust. 1 pkt 9

Wydatki bud etu pa stwa s
przeznaczone w szczególno ci na:
9) wk ad krajowy na realizacj
programów finansowanych z udzia em
rodków europejskich (…).

Wspó finansowanie
art. 192 ust. 3 i 4

ciwy dysponent cz ci bud etowej mo e
przekaza na rachunek w Banku
Gospodarstwa Krajowego rodki na realizacj
programu wspó finansowanego z udzia em
rodków europejskich

ciwy dysponent cz ci bud etowej mo e
zleci Bankowi Gospodarstwa Krajowego
dokonywanie wyp at na wspó finansowanie
na rzecz beneficjentów
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Przepisy przej ciowe
art. 94.

1. Z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank
Gospodarstwa Krajowego przejmuje
dokonywanie p atno ci wynikaj cych z
umów o dofinansowanie oraz decyzji o
dofinansowanie, (…) odpowiednio
zawartych lub wydanych przed dniem 1
stycznia 2010 r. Umowy te oraz decyzje
nie wymagaj zmian w tym zakresie.

Przepisy przej ciowe c.d.

2. Przepisy ust. 1 stosuje si odpowiednio do
dokumentów tworz cych systemy realizacji, w
cz ci niepodlegaj cej zatwierdzeniu przez

ciwe organy Komisji Europejskiej.
3. Instytucja, z któr beneficjent zawar umow
o dofinansowanie, informuje beneficjenta o
zmianie instytucji dokonuj cej p atno ci, w
terminie 14 dni od dnia wej cia w ycie
niniejszego przepisu. (wchodzi w ycie z dniem
og oszenia)
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Dzi kuj za uwag !

Departament Instytucji P atniczej
w Ministerstwie Finansów
tel. +48 22 694 58 10


