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Obieg środków finansowych w ramach POIiŚ



Ogólny schemat przepływów finansowych dla państwowych jednostek 

budżetowych:

1. Beneficjent będący państwową jednostką budżetową (pjb) otrzymuje od wykonawcy

fakturę za wykonaną usługę/dostarczony towar.

2. Beneficjent (pjb) – upoważniony przez instytucję zawierającą z nim umowę

o dofinansowanie – przesyła drogą elektroniczną zlecenie płatności do BGK

opiewające na kwotę wynikającą z faktury w podziale na wkład UE

i współfinansowanie krajowe (jeśli dysponent zawarł umowę z BGK na obsługę

wypłat współfinansowania krajowego przez BGK, o której mowa w art. 192 ust. 3

ufp), do określonego limitu wynikającego z ustawy budżetowej.

3. BGK po otrzymaniu zlecenia płatności postępuje wg dwóch schematów:

• Finansowanie w części odpowiadającej wkładowi UE – w określonym dniu

występuje do Ministra Finansów z zapotrzebowaniem na środki odpowiadające

wkładowi UE;

• Finansowanie w części odpowiadającej wkładowi krajowemu - w określonym

dniu występuje do właściwego dla danej pjb dysponenta części budżetowej

z zapotrzebowaniem na środki odpowiadające współfinansowaniu krajowemu.
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Obieg środków finansowych w ramach POIiŚ

1. System finansów publicznych wyłącza środki UE z budżetu państwa i

tworzy dla nich budżet środków europejskich.

2. Beneficjenci nie będący pjb otrzymują środki z budżetu środków

europejskich w formie płatności i z budżetu państwa w formie dotacji

celowej.

3. Beneficjenci będący pjb – korzystają ze środków objętych planem

finansowym.

4. Podstawą udzielenia dofinansowania jest umowa o dofinansowanie w

terminach, wysokości i na warunkach w niej określonych.

5. Wydatki na realizację poszczególnych priorytetów POIiŚ planowane są w

częściach budżetowych właściwych dysponentów głównych, będących

odpowiednimi IP oraz beneficjentów będących pjb.



4. Minister Finansów oraz właściwy dysponent części budżetowej na podstawie

zapotrzebowania BGK przekazują do jego dyspozycji (przelewają na właściwe rachunki):

a) na rachunek Ministra Finansów w BGK – środki odpowiadające wkładowi UE;

b) na rachunek właściwego dysponenta części budżetowej w BGK – środki

odpowiadające części współfinansowania krajowego.

5. W tym samym dniu BGK dokonuje dwóch przelewów (część wkładu UE, część

współfinansowania krajowego) na rzecz wykonawcy, który wystawił fakturę

beneficjentowi.

6. W przypadku niezawarcia umowy, o której mowa w art. 192 ust. 3 ufp, beneficjent

wypłaca wykonawcy współfinansowanie krajowe ze środków zgromadzonych na

rachunku własnym.

Opracowano na podstawie: Zaleceń w zakresie obiegu środków finansowych w ramach

POIiŚ z dnia 23.08.2011 r.
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