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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. 

o finansowaniu wspólnej polityki rolnej 

 

(druk nr  917) 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm.) 

 

Art. 5. 

1. Środkami publicznymi są: 

1)   dochody publiczne; 

2)   środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z 

pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA); 

3)   środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż 

wymienione w pkt 2; 

4)   przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: 

a)  ze sprzedaży papierów wartościowych, 

b)  z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu 

terytorialnego, 

c)  ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, 

d)  z otrzymanych pożyczek i kredytów, 

e)  z innych operacji finansowych; 

5)   przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez 

nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł. 

1a. Do przychodów budżetu państwa, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. e, zalicza się także 

środki przekazane z rachunków depozytowych Ministra Finansów, o których mowa w art. 

83a, na inne rachunki Ministra Finansów. 

2. Dochodami publicznymi są: 

1)   daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku 

przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne 

świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek 

sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw; 

2)   inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 

jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub 

umów międzynarodowych; 
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3)   wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów 

publicznych; 

4)   dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w 

szczególności: 

a)  wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, 

b)  odsetki od środków na rachunkach bankowych, 

c)  odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych, 

d)  dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych; 

5)   spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów 

publicznych; 

6)   odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych; 

7)   kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu udzielonych 

poręczeń i gwarancji; 

8)   dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w 

rozumieniu ust. 1 pkt 4 lit. a i b. 

3. Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się: 

1) środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b; 

2) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o 

których mowa w pkt 5 lit. c i d: 

a)  Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 

b)  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

c)  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 

3)   środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki 

Przejściowe; 

[4)   środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej: 

a)  Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji", 

b)  Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na wydatki, o których mowa w: 

–  art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. 

w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 

11.08.2005, str. 1), 

–  art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. 

w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, 

c)  Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;] 

<4)  środki na realizację wspólnej polityki rolnej;> 

5)   środki przeznaczone na realizację: 

a)  programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, 

b)  programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne 

w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. 
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Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa, 

c)  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, 

d)  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009; 

5a)  środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; 

5b) środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 

5c) środki pochodzące z instrumentu "Łącząc Europę", o którym mowa w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 

ustanawiającym instrument "Łącząc Europę", zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 

913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. 

Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.); 

6)   inne środki. 

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, środki publiczne niezaliczane do 

środków, o których mowa w ust. 3 pkt 6, oraz termin, w którym środki te powinny być 

wydatkowane, uwzględniając źródło ich pochodzenia, przeznaczenie oraz beneficjentów 

tych środków. 

[5. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, środki publiczne niezaliczane do 

środków, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie, oraz tryb i termin, w którym 

środki te powinny być wydatkowane, uwzględniając źródło ich pochodzenia, przeznaczenie 

oraz beneficjentów tych środków.] 

 

Art. 111. 

Dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są: 

1)   podatki i opłaty, w części, która zgodnie z odrębnymi ustawami nie stanowi dochodów 

jednostek samorządu terytorialnego, przychodów państwowych funduszy celowych oraz 

innych jednostek sektora finansów publicznych; 

2)   cła; 

3)   wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu 

Państwa; 

4)   wpłaty z tytułu dywidendy; 

5)   wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego; 

6)   wpłaty nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczych; 

7)   dochody pobierane przez państwowe jednostki budżetowe, o ile odrębne ustawy nie 

stanowią inaczej; 

8)   dochody z najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, dotyczące 

składników majątkowych Skarbu Państwa, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej; 

9)   odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

budżetowych lub organów władzy publicznej, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej; 

10)  odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym 

rachunku bieżącym budżetu państwa; 

11)  odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych; 

12)  grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej; 
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13)  spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa; 

14)  dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu 

art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. a i b, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej; 

15)  inne dochody określone w odrębnych ustawach lub umowach międzynarodowych; 

[16)  środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację 

projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b 

tiret drugie, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów 

budżetu państwa;] 

<16) środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na 

realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 

3 pkt 5 lit. c i d i pkt 6 oraz w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz 

uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 

2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 

347 z 20.12.2013, str. 549), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1306/2013”, po ich 

przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa;> 

17)  odsetki wykupywane przez nabywców obligacji skarbowych lub nadwyżka wynikająca z 

różnicy pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną zbywanych obligacji 

skarbowych. 

 

Art. 117. 

[1. 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. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie.] 

<1. 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.> 

2. W budżecie środków europejskich ujmuje się: 

1) dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich; 

2) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 

części podlegającej refundacji. 
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USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W 

ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI FINANSOWANYCH W PERSPEKTYWIE 

FINANSOWEJ 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378)  

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

(pkt 1-29 pominięto) 

[30)  współfinansowanie krajowe z budżetu państwa - środki budżetu państwa niepochodzące 

z budżetu środków europejskich, o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wypłacane na rzecz beneficjenta albo 

wydatkowane przez państwową jednostkę budżetową w ramach projektu, z wyłączeniem 

podlegających refundacji przez Komisję Europejską środków budżetu państwa 

przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej, projektów w ramach 

programów EWT oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;] 

<30) współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – środki z budżetu państwa 

niepochodzące z budżetu środków europejskich, o którym mowa w art. 117 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wypłacane na rzecz 

beneficjenta albo wydatkowane przez państwową jednostkę budżetową w ramach 

projektu, z wyłączeniem podlegających refundacji przez Komisję Europejską 

środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektów pomocy 

technicznej i projektów EWT;> 

31)  współfinansowanie UE: 

a)  środki pochodzące z budżetu środków europejskich, o którym mowa w art. 117 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz podlegające 

refundacji przez Komisję Europejską środki budżetu państwa przeznaczone na 

realizację projektów pomocy technicznej, wypłacane na rzecz beneficjenta albo 

wydatkowane przez państwową jednostkę budżetową w ramach projektu - w 

przypadku krajowego lub regionalnego programu operacyjnego, 

b)  środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pochodzące z budżetu 

programu EWT, wypłacane na rzecz beneficjenta w ramach projektu - w przypadku 

programu EWT; 

32)  wytyczne - instrument prawny określający ujednolicone warunki i procedury wdrażania 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności skierowane do instytucji uczestniczących 

w realizacji programów operacyjnych oraz stosowane przez te instytucje na podstawie 

właściwego porozumienia, kontraktu terytorialnego albo umowy oraz przez 

beneficjentów na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o 

dofinansowaniu projektu. 

 

 


