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Załącznik nr 1  

                                                                                                                                   
………………………………………… 
 Data wpływu do Biblioteki Narodowej 

 

 
 

 

 

Uwaga! Proszę uzupełnić tylko białe pola 
 

 

 

 

 

……………………………   
  (pieczęć wnioskodawcy) 

  

WNIOSEK  

o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku  

ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  

pochodzących z budżetu państwa  

– ZAKUP USŁUG DOSTARCZANIA PUBLIKACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

  

CZĘŚĆ I.  WNIOSEK FORMALNO-FINANSOWY 

1. 

PEŁNA NAZWA 

WNIOSKODAWCY – 

instytucji kultury 
 

Usytuowanie terytorialne wnioskodawcy 

2. WOJEWÓDZTWO (nazwa)  

3. POWIAT (nazwa)  

4. GMINA (nazwa)  

5. 

ADRES 

WNIOSKODAWCY - 

instytucji kultury  

    
(kod pocztowy)  (miejscowość) 

 

 

   
(ulica i nr)  (nr tel.) 

 

e-mail:  
 

6. 
NIP wnioskodawcy - 

instytucji kultury 
          

 

7. 
REGON wnioskodawcy - 

instytucji kultury 
         

 

8. 

NR I DATA WPISU DO 

REJESTRU INSTYTUCJI 

KULTURY 

Nr  z dnia  
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9. 

OSOBY REPREZENTUJĄCE 

WNIOSKODAWCĘ - instytucję 

kultury (osoby, które zgodnie ze 

statutem reprezentują bibliotekę/ 

instytucję kultury podpisują 

umowę)  

 
 

(imię i nazwisko) 

 

 
(funkcja) 

 
 

 

10. 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA 

KONTAKTY z Biblioteką 

Narodową  

 

 

 
(imię i nazwisko) 

 

 
(funkcja) 

 

 
(nr telefonu) 

 

 
(e-mail) 

 
 

11. 

Status prawny biblioteki publicznej (proszę zakreślić właściwą odpowiedź a) lub b) 

a) 
Biblioteka samodzielna zorganizowana w formie instytucji kultury  

(wpisana do rejestru instytucji kultury). 

b) 

Biblioteka stanowi część innej instytucji kultury (wpisanej do rejestru instytucji kultury). 

Nazwa biblioteki, która otrzyma dofinansowanie: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. 

 
Wnioskowana  

KWOTA 

DOFINANSOWANIA 

kwota  
 

zł 
   

kwota słownie:  

 
  

 

13. 

ORGANIZATOR 

INSTYTUCJI 

(jednostki samorządu 

terytorialnego) 

 

Rozdział klasyfikacji budżetowej instytucji kultury (zaznaczyć 

znakiem X właściwe pole):              

 92116 – biblioteka 

 92109 - ośrodek kultury 

 Inny, jaki ………………………………………………………… 

Organizator instytucji (zaznaczyć znakiem X właściwe pole) 

 - gmina,  

 - powiat, 

 - województwo 

 

CZĘŚĆ II. INFORMACJA O STANIE CZYTELNICTWA I SYTUACJI FINANSOWEJ 

INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZATORA - JEDNOSTKI SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO (JST) w 2019 r. (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.)  

DANE DOTYCZĄCE BIBLIOTEKI DANE DOTYCZĄCE J.S.T. 

Liczba czytelników na 100 

mieszkańców 

Liczba zakupionych książek Liczba wypożyczeń 

ogółem na 100 
mieszkańców * 

Budżet j.s.t.                         

w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca 

Liczba mieszkańców a) ogółem w 

wol. 

b) na 100 

mieszkańców 

      

Należy podać wskaźniki wg liczby mieszkańców głównego organizatora instytucji 

* Łączna liczba wypożyczeń zbiorów na zewnątrz i udostępnień na miejscu na 100 mieszkańców 
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…………………………………………………….……. 

                      (pieczęć wnioskodawcy)  

 

 

CZĘŚĆ III. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT  
składane w związku z aplikowaniem do Priorytetu „Zakup nowości wydawniczych  

do bibliotek publicznych” w roku 2020   

 
 

Niniejszym oświadczam, że  

 (nazwa wnioskodawcy) 

 

 

a) TAK*)     
 - jest podatnikiem podatku VAT      

b)  NIE        - nie jest podatnikiem podatku VAT   
 

 (Proszę zakreślić znakiem X odpowiednią odpowiedź) 

 

*) W przypadku zakreślenia odpowiedzi „TAK” – proszę wypełnić poniższą tabelę  

     zaznaczając odpowiednie pole TAK lub NIE.   

 

1. 
Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale nie jest zarejestrowany jako podatnik 

VAT czynny we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym 
TAK  NIE  

2. 
Wnioskodawca jest podatnikiem VAT i jest zarejestrowany we właściwym dla siebie 

urzędzie skarbowym jako podatnik VAT zwolniony 
TAK  NIE  

3. 

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, ale nabycia objęte 

dofinansowaniem związane są z czynnościami zwolnionymi przedmiotowo                                  

z opodatkowania VAT. 
TAK  NIE  

4. 
Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale wykonuje wyłącznie czynności zwolnione 

przedmiotowo z VAT 
TAK  NIE  

5. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale korzysta ze zwolnienia podmiotowego TAK  NIE  

6. 

Zachodzą inne przyczyny: …………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

TAK  NIE  

7. 

Jeśli wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane VAT  

i zwolnione przedmiotowo to czy nabycia objęte wnioskiem o dofinansowanie 

związane są zarówno z wykonywaniem przez podatnika czynności opodatkowanych 

VAT, jak również czynności zwolnionych przedmiotowo z opodatkowania VAT?  

TAK  NIE  

7a. 
Jeżeli w pozycji 7 zaznaczono odpowiedź „TAK”, proszę podać proporcję obliczoną 

zgodnie z art. 90 Ustawy o podatku od towarów i usług.  
                                                                   
          …………….. % 

 

 UWAGI: ……………………………………………………………………………………... 
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IV. Załączniki obowiązkowe  
 

Załącznik 
Forma organizacyjno-prawna 

samorządowa instytucja kultury 

KOPIA AKTUALNEGO STATUTU WNIOSKODAWCY, potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

wnioskodawcy zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury  
TAK 

ODPIS SKRÓCONY Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY zgodnie  

z § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 

stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji 

kultury. 

TAK 

PEŁNOMOCNICTWO dla osób upoważnionych do reprezentacji instytucji 

kultury* 
TAK* 

* należy dostarczyć jedynie wówczas, gdy podmiot reprezentuje osoba nie uprawniona przez statut lub zapis w odpowiednim 

rejestrze. 

 

 

 

 

 

 

 
………………………….…                       ……………………………………………………………………… 
Data sporządzenia wniosku Osoba lub osoby upoważnione do reprezentacji  

 (podpis i pieczątka imienna)  

 


