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Adnotacje Operatora (nie wypełniać) 

 

Data wpływu:   
Nr 

wniosku: 
Z-I.07210. 

ID beneficjenta 

.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………………. 

   (pieczęć nagłówkowa wnioskodawcy) 

 
 

WNIOSEK 

o udzielenie dofinansowania w 2021 roku  

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025  

Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych  

Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 

 
 

CEL ZŁOŻENIA FORMULARZA:  ☐   złożenie wniosku    ☐   korekta wniosku 

 

 

CZĘŚĆ A.  DANE WNIOSKODAWCY 

1. Pełna nazwa wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) 

 

2. Województwo 3. Powiat 

  

4. Gmina 5. Miejscowość  

  

6. Kod pocztowy (XX-XXX) 7. Poczta (jeśli inna niż miejscowość) 

  

8. Ulica  9. Nr domu 10. Nr lokalu 

   

 

 

Objaśnienia
właściwe pole należy zaznaczyć znakiem Xw zależności czy jest to złożenie wniosku czy korekta wniosku

Notatka
należy wpisać dokładną nazwę zgodnie ze statutem i odpisem pełnym z Rejestru Instytucji Kulturynp.: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie

Objaśnienia
należy wpisać województwo właściwe dla siedziby instytucji

Notatka
należy wpisać powiat właściwy dla siedziby instytucji, zgodnie z zasadami pisowni, np. gostyniński, pszczyński, miński itd.

Notatka
należy wpisać gminę właściwą dla siedziby instytucji

należy wpisać miejscowość, w której znajduje się siedziba instytucji (główna placówka w przypadku, gdy instytucja posiada filie)

Notatka
należy wpisać kod pocztowy przypisany do miejscowości lub placówki pocztowej właściwej dla adresu instytucji;oficjalny spis kodów pocztowych: https://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/02/spispna.pdf

Notatka
należy wypełnić tylko wtedy, jeśli  właściwa adresowo placówka pocztowa znajduje się w innej miejscowości niż siedziba instytucji, w innym przypadku wstawić  -  (kreskę)

Notatka
nazwa ulicy, przy której znajduje się siedziba instytucji

m.sokolowska
Objaśnienia
Completed ustawione przez m.sokolowska

m.sokolowska
Objaśnienia
None ustawione przez m.sokolowska
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11. REGON  12. Identyfikator TERYT 13. NIP  

   

14. Numer pierwszego 

wpisu do RIK 

15. Data pierwszego wpisu 

do RIK  
16. Numer telefonu wnioskodawcy 

   

17. Adres strony www wnioskodawcy 18. Adres e-mail wnioskodawcy 

  

19. Osoba/-y reprezentująca/-e wnioskodawcę (która/e zgodnie ze statutem reprezentuje/-ą i podpisuje/-ą umowę) 

      A.1 Imię i nazwisko (1 osoby)     A.2 Funkcja 

  

       B.1 Imię i nazwisko (2 osoby)  
              – jeśli z dokumentów wynika podwójna reprezentacja 

    B.2 Funkcja 

  

20. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku 

      A.  Imię i nazwisko      B. Funkcja 

  

      C.  Numer telefonu      D. Adres e-mail 

  

21. Status prawny wnioskodawcy (zaznaczyć właściwe A lub B) 

     A.   ☐  samodzielna biblioteka 

       B.    ☐  w strukturach innej instytucji kultury (podać nazwę biblioteki, która otrzyma dofinansowanie) 

 

                              ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

22. Typ wnioskodawcy  

      ☐ biblioteka wojewódzka                                     ☐ biblioteka powiatowa     

      ☐ biblioteka miasta na prawach powiatu              ☐ biblioteka gminy miejskiej   

      ☐ biblioteka gminy miejsko-wiejskiej                  ☐ biblioteka gminy wiejskiej                     

      ☐ inna biblioteka publiczna                                  ☐ inna biblioteka publiczna zaliczona do OSB                                                                                                                                                                                                                                                                 

23. Organizator instytucji (jednostka samorządu terytorialnego) 

                  ☐   gmina                              ☐     powiat                     ☐   województwo 

24. Ukierunkowanie interwencji (typ gminy)  

     ☐ gmina wiejska                                                               ☐ gmina miejsko-wiejska 

     ☐ gmina miejska lub miasto do 100 tys. mieszkańców          ☐ pozostałe 

 

Notatka
dziewięciocyfrowy identyfikator nadany podmiotowi w tym rejestrze;należy wpisać w postaci XXXXXXXXX, łącznie z cyfrą 0, jeżeli występuje na początku, np.: 000265987, 002658179, 012558763, 124578983

Notatka
identyfikator z Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju przypisany do obszaru, na którym działa instytucja;dostępny w wyszukiwarce na stronie GUS: https://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza_teryt/uzytkownicy_indywidualni/przegladanie/przegladanie.aspx?contrast=default

Notatka
dziesięciocyfrowy kod (numer identyfikacji podatkowej), służący do identyfikacji podatników w Polsce;należy wpisać w postaci XXXXXXXXXX;

Notatka
numer pod jakim w Rejestrze Instytucji Kultury (RIK) prowadzonym przez organizatora, została wpisana instytucja (wnioskodawca) po raz pierwszy ;np. 1 lub 1/1992 lub 5/2005 itp.

Notatka
należy wpisać datę z RIK odpowiadającą pierwszemu wpisowi, o którym mowa w poz.14 wniosku

Notatka
należy wpisać numer telefonu kontaktowego do instytucji w formacie: XXXXXXXXXnp. 226082250; 665293340, 312256789 wew.22 itp.

Notatka
należy wpisać adres strony intranetowej głównej,jeśli wnioskodawca nie posiada - wpisuje: "NIE POSIADA"

Notatka
adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, w formacie nazwa@domena;np. biblioteka@warszawa.pl; z wykorzystaniem tego adresu (oraz adresu e-mail podanego w pkt. 20 D) prowadzona będzie korespondencja z Operatorem

Notatka
imię i nazwisko osoby, która zgodnie ze statutem uprawniona jest do reprezentacji oraz została wymieniona w dziale II Organizacja instytucji kultury , kol. 4 Księgi rejestrowejlub innej osoby upoważnionej do reprezentacji instytucji kultury na podstawie upoważnienia /pełnomocnictwa  w przypadku, gdy podmiot reprezentuje inna osoba niż wymieniona w statucie lub odpowiednim rejestrze;**w przypadku braku osoby, która zgodnie ze statutem reprezentuje instytucję kultury (np. nierozstrzygnięty konkurs na dyrektora) należy wpisać organizatora lub osobę przez niego wyznaczoną na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa;*** w przypadku upoważnienia/pełnomocnictwa powinno ono zawierać dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko oraz funkcję sprawowaną w instytucji), zakres czynności, do których została upoważniona oraz okres obowiązywania upoważnienia/pełnomocnictwa. Ponadto czytelny podpis i pieczęć osoby, która udzieliła upoważnienia/pełnomocnictwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami.

Notatka
funkcja jaką piastuje osoba wymieniona w pkt. 19.A.1.;np. Dyrektor, Kierownik; p.o. Dyrektora, wz. Dyrektora, z up. Dyrektora itp.

Notatka
należy wpisać imię i nazwisko drugiego reprezentanta,  jedynie wtedy, gdy występuje druga osoba wyznaczona do reprezentacji (podwójna reprezentacja) zgodnie ze statutem oraz została wymieniona w dziale II Organizacja instytucji kultury , kol. 5 Księgi rejestrowej;

Notatka
należy wpisać funkcję osoby wymienionej w pkt. 19.B.1;np. główna księgowa, główny księgowy * nazwa funkcji  musi być identyczna jak ta zapisana na pieczęci imiennej tej osoby

Notatka
należy wpisać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku, osoby wypełniającej wniosek, która posiada również wiedzę w kwestii danych zawartych we wniosku, a w przypadku kontaktu ze strony BN będzie w stanie udzielić merytorycznych odpowiedzi

Notatka
funkcja osoby wypełniającej wniosek

Notatka
należy wpisać numer telefonu osoby wypełniającej wniosek w formacie XXXXXXXXX lub XXXXXXXXX wew. XX

Notatka
należy wpisać adres e-mail do korespondencji INNY NIŻ w pkt. 18;z wykorzystaniem również tego adresu prowadzona będzie korespondencja z Operatorem,

Notatka
pkt. A zaznacza znakiem X wnioskodawca prowadzący samodzielną bibliotekę;pkt. B zaznacza znakiem X wnioskodawca (inny niż samodzielna biblioteka - np. ośrodek kultury) w którego strukturach znajduje się biblioteka oraz wpisuje nazwę biblioteki, dla której przeznaczone zostanie dofinansowanie

Notatka
należy zaznaczyć właściwe pole znakiem X *OSB - Ogólnokrajowa Sieć Biblioteczna 

Notatka
należy zaznaczyć właściwe pole znakiem X, odpowiadające organizatorowi instytucji

Notatka
należy zaznaczyć właściwe pole znakiem X, określające typ gminy w której działa  wnioskodawca, i w której uzyskane przez wnioskodawcę dofinansowanie będzie miało wpływ na zahamowanie spadku lub wzrost czytelnictwa
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25. Rozdział klasyfikacji budżetowej instytucji kultury 

                  ☐   92116 biblioteka                           

                  ☐   92109 ośrodek kultury    

                  ☐   inny,  jaki? ……………………………………………………………………………………… 

26. Numer rachunku bankowego (XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX) 

 

27. Nazwa banku prowadzącego rachunek  

 

 

 

CZĘŚĆ B.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

B.1 DOFINANSOWANIE ze środków NPRCz 2.0 (wnioskowana kwota) 

28. Kwota dofinansowania w zł 29. Kwota z poz. 28 słownie 30. Procent zadania 

                  zł 
 

 

 
    % 

B2. WKŁAD WŁASNY wnioskodawcy w realizację zadania 

31.  WKŁAD WŁASNY w realizację zadania w zależności od zaszeregowania gminy, powiatu, województwa  

        do odpowiedniej kategorii „zamożności” j.s.t. nie może być mniejszy niż: (wybrać jedno odpowiednie pole) 

         

       ☐  50% (I grupa)                   ☐  65% (II grupa)                ☐  80% (III grupa) 

 

32. Kwota wkładu własnego  

      w zł 
33. Kwota z poz. 32 słownie 34. Procent zadania 

                  zł 
 

 

 
   % 

B.3 RAZEM ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADANIA (B.1 + B.2) 

35.  Razem  

   (suma kwot z poz.28 i poz.32) 
36. Kwota z poz. 35 słownie  

37. Procent całości zadania  

(suma z poz. 30 i poz. 34) 

                 zł 

 

 

 

 

100   % 

 
 

 

 

Objaśnienie
należy zaznaczyć właściwe pole znakiem X uwzględniające posiadany przez wnioskodawcę budżet;pole 25 określa budżet instytucji kultury na podstawie klasyfikacji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;wnioskodawcy K.I. 1.1. zostali ujęci w  Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:[...]92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby92113 Centra kultury i sztuki92114 Pozostałe instytucje kultury92116 Biblioteki[...]

Notatka
numer rachunku bankowego wnioskodawcy, na które Operator przekaże środki w ramach dofinansowania MKDNiS po podpisaniu umowy;numer rachunku bankowego (26 cyfr) w układzie: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Notatka
nazwa banku który prowadzi wskazany w pkt. 26 rachunek bankowy wnioskodawcy

Notatka
należy wpisać kwotę wnioskowanego dofinansowania, DOKŁADNIE taką jaka została uzgodnione z biblioteką wojewódzką;

Notatka
należy wpisać słownie wnioskowaną kwotę dofinansowania z poz. 28;np. jeśli w poz. 28 podano wnioskowaną kwotę w zapisie liczbowym: 1 657,00 złnależy w poz. 29 słownie wpisać: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt siedem złotych zero groszy

Notatka
należy zaznaczyć właściwe pole znakiem X, w zależności w której grupie "zamożności" znajduje się wnioskodawca;grupę zamożności podaje biblioteka wojewódzka wraz z kwotą proponowanego dofinansowania;wyodrębnione grupy zamożności zostały szczegółowo opisane w par. 6 Regulaminu K.I. 1.1. na 2021 rok;

Notatka
kwota wpisanego wkładu własnego nie może być mniejsza niż kwota minimalnego wkładu własnego dla wnioskowej kwoty dofinansowania wpisanego w poz. 28;wpisana kwota z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;sposób obliczania minimalnego wkładu własnego dla dofinansowania z poz. 28: Kwota minimalnego wkładu własnego = (kwota dofinansowania z poz. 28  x  % wkładu własnego z poz. 31 ) : (100 %  -  % wkładu własnego z poz. 31)  

Notatka
Przykład:Kwota wnioskowanego dofinansowania 20 000,00 zł (poz. 28)Wyliczenie kwoty minimalnego wkładu własnego dla poszczególnych grup zamożności, w zależności którą z grup zaznaczono w poz. 31:*    wkład własny: 50% - I grupa (poz. 31)  ---> kwota wkładu własnego = (20 000,00 zł x 50%) : (100% - 50%) = 20 000,00 zł  **  wkład własny: 65% - II grupa (poz. 31) ---> kwota wkładu własnego = (20 000,00 zł x 65%) : (100% - 65%) = 37 142,86 zł *** wkład własny: 80% - III grupa (poz. 31) ---> kwota wkładu własnego = (20 000,00 zł x 80%) : (100% - 80%) = 80 000,00 złZatem w poz. 32 należy wpisać adekwatnie kwotę wkładu własnego, która NIE MOŻE BYC MNIEJSZA NIŻ wyliczona kwota MINIMALNEGO wkładu własnego (może być większa).

m.sokolowska
Notatka
Accepted ustawione przez m.sokolowska

Notatka
należy wpisać słownie kwotę wkładu własnego z poz. 32;

Notatka
należy wpisać sumę jaką daje kwota wnioskowanej dotacji (z poz. 28) oraz deklarowana kwotę wkładu własnego (z poz. 31) 

Notatka
należy wpisać słownie kwotę z poz. 35

Notatka
należy wpisać % jaki stanowi wnioskowana kwota dofinansowania (z poz. 28) w kwocie przeznaczonej na całe zadanie;sposób obliczania % zadania:(kwota dofinansowania z poz.28 x 100) : kwota przeznaczona na całe zadanie z poz. 35

Notatka
Przykład:kwota dofinansowania w poz. 28 - 20 000,00 złkwota wkładu własnego w poz. 32 - 80 000,00 złRazem (kwota przeznaczona na całe zadanie) w poz. 35 - 100 000.00 złObliczamy % jaki stanowi kwota dofinansowania w całym zadaniu wg wzoru:(kwota dofinansowania z poz.28 x 100) : kwota przeznaczona na całe zadanie z poz. 35(20 000,00 zł x 100) : 100 000,00 zł =20,00% 20,00% wpisujemy w poz. 30

Notatka
należy wpisać % jaki stanowi kwota wkładu własnego z poz. 32) w kwocie przeznaczonej na całe zadanie;sposób obliczania % zadania:(kwota wkładu własnego z poz. 32 x 100) : kwota przeznaczona na całe zadanie z poz. 35

Notatka
Przykład:kwota dofinansowania w poz. 28 - 20 000,00 złkwota wkładu własnego w poz. 32 - 80 000,00 złRazem (kwota przeznaczona na całe zadanie) w poz. 35 - 100 000.00 złObliczamy % jaki stanowi kwota wkładu własnego w całym zadaniu wg wzoru:(kwota wkładu własnego z poz. 32 x 100) : kwota przeznaczona na całe zadanie z poz. 35(80 000,00 zł x 100) : 100 000,00 zł =80,00% 80,00% wpisujemy w poz. 30

Notatka
Przykład *:kwota dofinansowania w poz. 28 - 20 000,00 złkwota wkładu własnego w poz. 32 - 90 000,00 złRazem (kwota przeznaczona na całe zadanie) w poz. 35 - 110 000.00 złObliczamy % jaki stanowi kwota dofinansowania w całym zadaniu wg wzoru:(kwota dofinansowania z poz.28 x 100) : kwota przeznaczona na całe zadanie z poz. 35(20 000,00 zł x 100) : 110 000,00 zł =18.18% 18,18 % wpisujemy w poz. 30

Notatka
Przykład *:kwota dofinansowania w poz. 28 - 20 000,00 złkwota wkładu własnego w poz. 32 - 90 000,00 złRazem (kwota przeznaczona na całe zadanie) w poz. 35 - 110 000.00 złObliczamy % jaki stanowi kwota wkładu własnego w całym zadaniu wg wzoru:(kwota wkładu własnego z poz. 32 x 100) : kwota przeznaczona na całe zadanie z poz. 35(90 000,00 zł x 100) : 110 000,00 zł =81,82% 81,82 % wpisujemy w poz. 30

Notatka

m.sokolowska
Objaśnienia
None ustawione przez m.sokolowska
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CZĘŚĆ C.   INFORMACJA O STANIE CZYTELNICTWA I SYTUACJI  

FINANSOWEJ INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZATORA – JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST) w 2021 roku  
 

Proszę podać dane według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku  

(tożsame z danymi ze sprawozdania K-03) 

C.1 Dane JST       

38.  

     Budżet (wydatki) JST w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
zł 

39.  

     Liczba mieszkańców  

C.2 Dane dotyczące biblioteki (razem biblioteka główna i filie za rok poprzedzający rok ubiegania się  

       o dofinansowanie) 
40.  

     Liczba użytkowników zarejestrowanych (RB_1) 
 

41.  

     Liczba czytelników/użytkowników aktywnie wypożyczających (RB_2)  

42.  

     Liczba wypożyczeń na zewnątrz (RB_3) 
 

43.  

     Liczba zorganizowanych konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych itp.,     

      wydarzeń bibliotecznych (RB_4) 
 

44.  

      Liczba uczestników zorganizowanych konkursów, imprez, lekcji   

      bibliotecznych itp. wydarzeń (RB_1 dodatkowy) 
 

45.  

     Czy w bibliotece uruchomiono koła lub kluby czytelnicze?  

      (RB_2 dodatkowy) 

☐ TAK, w ilości …… 

☐  NIE 

46.  

     Czy w bibliotece uruchomiono koła lub kluby inne niż czytelnicze? 

     (RB_3 dodatkowy) 

☐ TAK, w ilości …… 

☐  NIE 

47.  

     Łączny wolumen publikacji, z wyłączeniem podręczników (K_1)  

 

 

CZĘŚĆ D.  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMOGÓW UPRAWNIAJĄCYCH                 

                    WNIOSKODAWCĘ DO DOFINANSOWANIA  
48. Wnioskodawca na dzień składania wniosku o dofinansowanie korzysta z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej  

      ACADEMICA 

    ☐  TAK, liczba terminali –  ……… 

    ☐  NIE  

 

CZĘŚĆ E. OŚWIADCZENIE O ROZLICZENIU UDZIELONYCH DOFINANSOWAŃ  

                      W LATACH 2018-2020 
49. Wnioskodawca oświadcza, że w latach 2018-2020 był beneficjentem dofinansowania w ramach NPRCz lub innych  

      Programów MKDNiS 

☐  TAK                                 ☐  NIE 

50. Został spełniony obowiązek rozliczenia poprzez rozliczenie otrzymanego dofinansowania w całości   

     (zaznaczyć, jeśli w pkt. 49 udzielono odpowiedzi TAK) 

☐  TAK                                ☐  NIE 

 

Notatka
ze sprawozdania finansowego gminy

Podświetlony

Podświetlony

Podświetlony

Podświetlony

Notatka
zaznaczyć właściwe pole znakiem X;w przypadku korzystania z dostępu, należy dodatkowo wpisać liczbę posiadanych terminali we wszystkich lokalizacjach razem;korzystanie z dostępu to posiadanie dostępu (nadany login i hasła dostępu niezbędne do pierwszego logowania) i możliwość skorzystania z CWPN Academica w każdej chwili na zgłoszone zapotrzebowanie czytelnika;

Notatka
należy zaznaczyć znakiem X odpowiednie pole

Notatka
wypełnić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem x, tylko wtedy, gdy w poz. 49 udzielono odpowiedzi TAK

Notatka
koła i kluby czytelnicze, które FUNKCJONOWAŁY w 2020 roku,niezależnie od ich liczby, stażu funkcjonowania oraz tego czy zostały uruchomione w danym okresie sprawozdawczym, czy też wcześniej. Wartość należy podać wg stanu na koniec roku lub – jeśli sprawozdanie jest składane przed ukończeniem roku, dla którego sporządzane jest sprawozdanie - na dzień złożenia sprawozdania; 

Notatka
koła i kluby INNE niż czytelnicze, które funkcjonowały w 2020 roku, niezależnie od ich liczby, stażu funkcjonowania oraz tego czy zostały uruchomione w danym okresie sprawozdawczym, czy też wcześniej. Wartość należy podać wg stanu na koniec roku lub – jeśli sprawozdanie jest składane przed ukończeniem roku, dla którego sporządzane jest sprawozdanie - na dzień złożenia sprawozdania

Notatka
stan inwentarzowy minus ubytki

Notatka
liczba wszystkich wydarzeń zorganizowanych w bibliotece mających odzwierciedlenie w dziale 9 K-03, zgodnie z opisami pół (01-07)

Notatka
Liczba uczestników wydarzeń wymienionych w poz. 43) - w K-03 dział 9 kol. 2

Notatka
wypożyczenia ujęte K-03 w dziale 7.1 rubryka 1 (kolumny-2-8)

Notatka
dane ze sprawozdania organizatora

Notatka
w K-03 dział 6 wiersz 1 (ogółem)

Notatka
w K-03 dział 2 wiersz 2 (ogółem)
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CZĘŚĆ F.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI  

                    PODATKU VAT składane w związku z aplikowaniem do Priorytetu 1  

                    KI 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych  
         (dotyczy roku, w którym wnioskodawca otrzymał dofinansowanie) 

 

F.1 Oświadczenie VAT  

51. Niniejszym oświadczam, że Wnioskodawca, wymieniony w pkt. 1 w części A, podatnikiem podatku 

VAT: 

 

☐ JEST 

 

☐ NIE JEST 

F.2 Szczegółowe oświadczenie VAT 

       – uzupełnić tylko, jeśli zaznaczono poz. 51 odpowiedź „JEST” 

52. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale nie jest zarejestrowany jako 

podatnik VAT czynny we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym 

 

  ☐ TAK 

 

 

     ☐ NIE 

 

53. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT i jest zarejestrowany we 

właściwym dla siebie urzędzie skarbowym jako podatnik VAT zwolniony 

 

  ☐ TAK 

 

 

     ☐ NIE 

 

54. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, ale nabycia objęte 

dofinansowaniem związane są z czynnościami zwolnionymi 

przedmiotowo z opodatkowania VAT 

 

  ☐ TAK 

 

 

     ☐ NIE 

 

55. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale wykonuje wyłącznie 

czynności zwolnione przedmiotowo z VAT 

 

  ☐ TAK 

 

 

     ☐ NIE 

 

56. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale korzysta ze zwolnienia 

podmiotowego 

 

  ☐ TAK 

 

 

     ☐ NIE 

 

57. Zachodzą inne przyczyny 

(wymienić w polu poniżej jakie, jeśli zaznaczono odpowiedź TAK)  

 

  ☐ TAK 

 

 

     ☐NIE 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

58. 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 

 

 

59. Jeżeli zaznaczono poz. 56, proszę podać proporcję obliczoną zgodnie  

z art. 90 Ustawy o podatku od towarów i usług 

 

 …………………….% 

 

 

 

 

 

Notatka
Proszę uzupełnić w porozumieniu z księgowym obsługującym wnioskodawcę

Notatka
zaznaczyć znakiem X odpowiednie pole

Notatka
Część F.2 należy uzupełnić tylko wtedy, gdy w części F.1 poz. 51 udzielono odpowiedzi TAK;jeśli w części F.1 w poz. 51 udzielono odpowiedzi NIE - pola pozostają niewypełnione

Podświetlony

Notatka
jesli wnioskodawca, jest podatnikiem podatku VAT, ale nie odzyskuje podatku z zakupu książek zaznacza  w poz. 51 znakiem X przy odpowiedzi TAK oraz w poz. 54 zaznacza X przy odpowiedzi TAK;Jeśli w poz. 51 zaznaczył X odpowiedź NIE, nie uzupełnia części F.2.
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CZĘŚĆ G. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (zaznaczyć X) 

☐    60. KLAUZULA INFORMACYJNA, podpisana łącznie przez wszystkie osoby 

wymienione w poz. 19 i 20 części A wniosku, tj. osobę/y reprezentującą/e wnioskodawcę 

oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie wniosku, jeśli jest inna niż osoba 

reprezentująca wnioskodawcę 

 

☐    61. KOPIA AKTUALNEGO STATUTU WNIOSKODAWCY, potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

wnioskodawcy zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury 

 

☐    62. AKTUALNY PEŁNY ODPIS Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY zgodnie  

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

26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji 

kultury (Dz.U. 2012 poz. 189). 

 

☐   63. PEŁNOMOCNICTWO dla osób upoważnionych do reprezentacji instytucji kultury - 

jedynie wówczas, gdy podmiot reprezentuje osoba nieuprawniona przez statut lub zapis  

w odpowiednim rejestrze 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
(data sporządzenia 

wniosku) 

 Pieczątka i podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji 

wymienionej w poz. 19 część A.1 Wniosku 

   

 

 

 

 

   
  Pieczątka i podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji 

wymienionej w poz. 19 część B.1 Wniosku jeśli została wymieniona 
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Załącznik nr 1 do Wniosku 

 

Klauzula informacyjna  

dla wnioskodawców Priorytetu 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych  

 Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych  

realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 

w przypadku pozyskiwania danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą 

 

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty będące współadministratorami przy realizacji 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, przyjętego uchwałą Rady Ministrów, 

zwanego dalej także „NPRCz 2.0.”: 

a) Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie 

Przedmieście 15/17, 00-071 w Warszawie, będącego Instytucją Zarządzającą NPRCz 2.0., kontakt z 

inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem współadministratora lub 

iod@kulturaisport.gov.pl, 

b) Operatora Priorytetu 1 – Bibliotekę Narodową z siedzibą w Warszawie przy Alei Niepodległości 

213, 02-086 Warszawa, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod 

adresem współadministratora lub daneosobowe@bn.org.pl, 

c) Operatora Priorytetu 2 – Instytut Książki w Krakowie z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Zygmunta 

Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy 

pod adresem współadministratora lub iod@instytutksiazki.pl , 

d) Operatora Priorytetu 4 – Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Płockiej 

13, 01-231 Warszawa, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem 

współadministratora lub iod@nck.pl . 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa, na podstawie uchwały nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. 

3. Dane osobowe zostały pozyskane przez współadministratorów od administratora: podmiotu ubiegającego 

się o dofinansowanie w ramach NPRCz 2.0   

4. W toku realizacji NPRCz 2.0. współadministrator pozyskuje następujące kategorie danych osobowych 

pracowników, współpracowników lub przedstawicieli administratora podmiotu ubiegającego się o 

dofinansowanie: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, służbowe dane kontaktowe, takie jak numer telefonu 

i adres poczty elektronicznej osób wskazanych przez wnioskodawców i beneficjentów do kontaktów lub 

nadzoru w związku z uczestnictwem w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-

2025” 

5. Informacja o przekazywaniu danych innym odbiorcom lub ich kategoriom: dane osobowe nie będą 

przekazywane, mogą być natomiast udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa. 

6. Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: 

współadministratorzy nie będą przekazywać danych osobowych państwom trzecim ani organizacjom 

międzynarodowym. 

7. Dane będą przechowywane do: dnia zakończenia czynności związanych z wdrażaniem całego NPRCz 

2.0., w tym zwłaszcza związanych z zakończeniem czynności związanych z monitorowaniem i ewaluacją 

 

mailto:iod@kulturaisport.gov.pl
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programu, oraz w okresie trwałości projektów wskazanych indywidualnie dla poszczególnych Kierunków 

interwencji NPRCz 2.0., a następnie będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami 

archiwizacyjnymi, regulującymi przechowywanie dokumentów u współadministratorów. 

8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:  

 - dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia; 

• prawo to podlega ograniczeniu w przypadku żądania kopii danych, której udostępnienie może niekorzystnie 

wpływać na prawa i wolności innych podmiotów danych, 

• w przypadku udostępniania danych osobowych przechowywanych w zasobie archiwum zakładowego 

prawo to podlega ograniczeniu i następuje w zakresie, w jakim dane podlegające udostępnieniu mogą być 

ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych, 

- żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia; 

• prawo to w przypadku żądania uzupełnienia danych jest ograniczane przez cele przetwarzania danych, 

- usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 

rozporządzenia. 

Prawo do bycia zapomnianym jest ograniczone w zakresie: 

• korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, 

• wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa 

państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

• z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, 

• celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów 

statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do bycia zapomnianym, uniemożliwi lub poważnie 

utrudni realizację celów takiego przetwarzania, 

• ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia 

• prawo to jest ograniczone poprzez konieczność wykazania przez wnioskującego swojej szczególnej sytuacji 

oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do 

celów statystycznych, a przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym, 

- żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia 

• prawo to jest ograniczone do przypadków, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody 

osoby lub dla realizacji umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą. Prawo to przysługuje również 

w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Korzystanie z tego prawa nie 

może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. 

9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda 

ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności 

przetwarzania. 
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10. Osobie, której dane są przetwarzane, jeśli uzna, że naruszane są jej prawa, przysługuje prawo złożenia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

11. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane 

lub profilowania. 

 

 

 

 

   
(data)  Pieczątka i podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji 

wymienionej w poz. 19 część A.1 Wniosku 

   

 

 

 

 

   
(data)  Pieczątka i podpis osoby upoważnionej  do reprezentacji 

wymienionej w poz. 19 część B.1 Wniosku 

 

 

 

 

 

   
(data)  Pieczątka i podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku 

wymienionej w poz. 20 część A.1 Wniosku (jeśli jest inna niż wymieniona w poz.19 Wniosku) 
 

 

 




