
BUDŻET ŚRODKÓW 
EUROPEJSKICH



ART. 117 UST. 1 UFP

Budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów
i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na
realizację programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na
realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których
mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013.

• ROCZNY PLAN DOCHODÓW I PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI WYDATKÓW

• CEL PRZEZNACZENIA WYDATKÓW: REALIZACJA PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH (ART. 2 UST. 5 UFP)

• WYŁĄCZENIA: środki przeznaczone na realizację projektów pomocy technicznej oraz
środków, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013 ws. Wspólnej Polityki
Rolnej (wydatki Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na promocję produktów
rolnych, tworzenie i utrzymywanie systemów informacyjnych rachunkowości rolniczej,
systemy badań rolnych)



• Wydatki budżetu środków europejskich stanowią
wydatki, które podlegają refundacji i są
przeznaczone na realizację programów
finansowanych z udziałem środków europejskich.
Wydatki budżetu środków europejskich, zgodnie z
przepisem art. 112 ust. 1 pkt 9 UFP, stanowią wkład
krajowy na realizację programów finansowanych z
udziałem środków europejskich.



ART. 118 UFP

• 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu środków
europejskich stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu środków
europejskich albo deficyt budżetu środków europejskich.

• 2. Deficyt budżetu środków europejskich albo nadwyżka
środków europejskich nie są wliczane do, odpowiednio, deficytu
albo nadwyżki budżetu państwa.

• 3. Deficyt budżetu środków europejskich jest finansowany
w ramach potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

• 4. Nadwyżka budżetu środków europejskich jest źródłem spłaty
zobowiązań budżetu państwa zaciągniętych na pokrycie
deficytu budżetu środków europejskich.



•Czy budżet środków 
europejskich jest częścią 

budżetu państwa?
(znajdź podstawę prawną w UFP)



BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
• Jest częścią budżetu państwa. Stanowi o tym m.in. przepis art. 110 pkt 6 UFP: 

„Budżet państwa określa:

1) łączną kwotę prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów
budżetu państwa;

2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa;

2a) kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust. 1, oraz
kwotę planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3;

3) kwotę planowanego deficytu budżetu państwa wraz ze źródłami jego pokrycia;

4) łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich;

5) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich;

6) wynik budżetu środków europejskich.

• Zgodnie z przepisem art. 111 pkt 16 UFP Dochodami podatkowymi
i niepodatkowymi budżetu państwa są (…) środki europejskie.



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI, ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I ZAŁOŻEŃ POLITYKI PIENIĘŻNEJ W 2012 ROKU, S. 16. 

HTTPS://WWW.NIK.GOV.PL/PLIK/ID,5061.PDF

• „Dochody budżetu środków europejskich wyniosły 64,7 mld zł, tj. 89,1% planu
i pozwoliły na sfinansowanie 94,7% wydatków tego budżetu. Budżet środków
europejskich zamknął się deficytem w wysokości około 3,7 mld zł, mimo że Minister
Finansów dysponował wystarczającymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii
Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na pokrycie wydatków budżetu środków
europejskich. Na prowadzonych w NBP rachunkach bankowych programów
Narodowej Strategii Spójności (bez Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna),
Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 na
koniec 2012 r. pozostały środki w kwocie 2,5 mld euro. Zdaniem NIK postępowanie
takie było niewłaściwe i naruszało zasadę kasowego ujęcia wydatków. Deficyt
budżetu środków europejskich nie wynikał więc z rzeczywistego braku środków na
wydatki tego budżetu, lecz był wynikiem przyjętego przez Ministra Finansów sposobu
dysponowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej”.

https://www.nik.gov.pl/plik/id,5061.pdf




WYKONYWANIE BUDŻETU 
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Art. 184 UFP

1. Wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są dokonywane zgodnie z
procedurami określonymi w umowie międzynarodowej lub innymi procedurami
obowiązującymi przy ich wykorzystaniu.

2. Przy wydatkowaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
lit. c i d, a także środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych
z tych środków, stosuje się odpowiednio zasady rozliczania określone dla dotacji z
budżetu państwa.

Art. 185 UFP

W trakcie wykonywania budżetu środków europejskich wydatki dokonywane w
ramach płatności są klasyfikowane w podziale na części, działy, rozdziały i
paragrafy klasyfikacji wydatków.



Art. 186 UFP

Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;

2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

3. dotacje celowe dla beneficjentów;

4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;

5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Art. 187

Za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów.

Art. 188 UST. 1 UFP

Podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione
przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna
zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w
przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca
będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia
płatności są wystawiane przez zarząd województwa.



BANKOWA OBSŁUGA BŚE
Art. 192 UST. 1 UFP

Minister Finansów przekazuje na rachunki w Banku Gospodarstwa
Krajowego środki na płatności na rzecz beneficjentów, a w
przypadku Wspólnej Polityki Rolnej - na rzecz agencji płatniczych, o
których mowa w odrębnych ustawach.

Art. 202 UFP

1. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są
gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

2. Obsługę bankową rachunków, o których mowa w ust. 1,
prowadzi Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego
na podstawie umów rachunku bankowego.



VIREMENT W BŚE
Art. 194 ust. 1 UFP

Minister Finansów, na wniosek ministra właściwego do
spraw rozwoju regionalnego, zaopiniowany przez
właściwego dysponenta części budżetowej, dokonuje
przeniesień między częściami i działami budżetu
państwa wydatków przeznaczonych na realizację
programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, z wyłączeniem Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu
Rybackiego oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 4.



REZERWA CELOWA W BŚE

Art. 120 UFP

W budżecie środków europejskich ujmuje się
rezerwę celową na wydatki związane
z realizacją programów finansowanych
z udziałem środków europejskich, o której
mowa w art. 140 ust. 2 pkt 3, w zakresie, w jakim
wydatki te podlegają refundacji.


