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………………………………………………….         

   (pieczęć nagłówkowa wnioskodawcy) 
 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dofinansowania w 2022 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 

     UCZESTNICTWO W NPRCZ 2.0:             ☐   wnioskodawca brał udział w 2021 

 

 

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 

   

 

 



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 

 

  



25. Rozdział klasyfikacji budżetowej instytucji kultury 

                  ☐   92116 biblioteka                           

                  ☐   92109 ośrodek kultury    

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

26. Numer rachunku bankowego  

                                

                                

                                
 

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   % 

 

 

 

 



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  

- w części C.1 tożsame z danymi ze sprawozdania organizatora oraz w części C.2 na 

podstawie danych 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_dodatkowy_1) 

 

45.  

     Czy w bibliotece uruchomiono koła lub kluby czytelnicze?  

      (RB_dodatkowy_2) 

☐ TAK, w liczbie _____ 

☐  NIE 

46.  

     Czy w bibliotece uruchomiono koła lub kluby inne niż czytelnicze? 

     (RB_dodatkowy_3) 

☐ TAK, w liczbie _____ 

☐  NIE 

47. 

     Czy biblioteka brała udział w innych (poza NPRCz 2.0.) programach 

     wspierających czytelnictwo? (RB_dodatkowy_4) 

☐ TAK 

☐  NIE 

48.  

     Łączny wolumen publikacji, z wyłączeniem podręczników (K_1) 
 

 

 

CZĘŚĆ D.  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMOGÓW UPRAWNIAJĄCYCH                 

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

      ACADEMICA 

    ☐  TAK, liczba terminali: ____ 

    ☐  NIE  

50. Dostępność dla czytelnika w soboty (otwarcie co najmniej 4 godziny – w 2022 w 1/4 sobót w roku) 

   ☐   TAK, planowana liczba sobót: _____ 

   ☐   NIE              

 

  



CZĘŚĆ E. OŚWIADCZENIE O ROZLICZENIU UDZIELONYCH DOFINANSOWAŃ  

                      W LATACH 2019-2021 
51. Wnioskodawca oświadcza, że w latach 2019-2021 był beneficjentem dofinansowania w ramach NPRCz lub innych  

      Programów MKiDN 

☐  TAK                                 ☐  NIE 

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

     (zaznaczyć, jeśli w pkt. 51 udzielono odpowiedzi TAK) 

☐  TAK                                ☐  NIE 

 

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  

53. 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. 53 odpowiedź JEST 

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

podatnik VAT czynny we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym 

 

  ☐ TAK 

 

 

     ☐ NIE 

 

55. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT i jest zarejestrowany we właściw6ym 

dla siebie urzędzie skarbowym jako podatnik VAT zwolniony 

 

  ☐ TAK 

 

 

     ☐ NIE 

 

56. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, ale nabycia objęte 

dofinansowaniem związane są z czynnościami zwolnionymi przedmiotowo z 

opodatkowania VAT 

 

  ☐ TAK 

 

 

     ☐ NIE 

 

57. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale wykonuje wyłącznie czynności 

zwolnione przedmiotowo z VAT 

 

  ☐ TAK 

 

 

     ☐ NIE 

 

58. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale korzysta ze zwolnienia 

podmiotowego 

 

  ☐ TAK 

 

 

     ☐ NIE 

 

59. Zachodzą inne przyczyny 
(wymienić w polu poniżej jakie, jeśli zaznaczono odpowiedź TAK): 

 

  ☐ TAK 

 

 

        ☐NIE 

  

60. 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 

 

 

61. Jeżeli zaznaczono w poz. 60 odp. TAK, proszę podać proporcję obliczoną 

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

 

  



 

CZĘŚĆ G. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (zaznaczyć X): 

Nazwa załącznika 

WNIOSKODAWCY, 

KTÓRZY SKŁADALI 

WNIOSEK O 
DOFINANSOWANIE  

W ROKU 2021 

WNIOSKODAWCY, 

KTÓRZY NIE 

SKŁADALI WNIOSKU  
O DOFINANSOWANIE  

W ROKU 2021 

☐    62. 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  

załącznik 

obowiązkowy 

załącznik 

obowiązkowy 

☐    63. OŚWIADCZENIE 

WNIOSKODAWCY O 

AKTUALNOŚCI DANYCH, podpisane 

przez osobę/osoby wyznaczone do reprezentacji 

wymienione w poz. 19 części A wniosku oraz 

poświadczone przez uprawnionego 

przedstawiciela organizatora  

załącznik 

obowiązkowy 
- 

☐    64. 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). 

załącznik - składany 

jedynie wówczas, gdy 

dokonano nowych 

wpisów w RIK lub 

Księdze rejestrowej 

 po 16.08.2021  

(poza sprawozdaniem 

za 2021 i zmianą 

adresową) 

załącznik 

obowiązkowy 

☐    65. KOPIA AKTUALNEGO STATUTU 

WNIOSKODAWCY, potwierdzona za 

oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do 

reprezentowania wymienione w poz. 19 części A 

wniosku 

załącznik - składany 

jedynie wówczas, gdy 

nastąpiły zmiany w 

statucie po 16.08.2021 

załącznik 

obowiązkowy 

☐    66. PEŁNOMOCNICTWO dla osób 

upoważnionych do reprezentacji instytucji kultury 

– oryginał lub kopia poświadczona za zgodność  

z oryginałem przez osobę reprezentującą 

wnioskodawcę lub uprawnionego przedstawiciela 

organizatora 

 

załącznik - składany 

jedynie wówczas, gdy 

podmiot reprezentuje 

inna osoba niż 

wymieniona w 

statucie lub Księdze 

rejestrowej  

załącznik - składany 

jedynie wówczas, gdy 

podmiot reprezentuje 

inna osoba niż 

wymieniona w 

statucie lub Księdze 

rejestrowej  

 

 

 
 

 
   

(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 

 

 


