
Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 listo-
pada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu tery-
torialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego mogà
otrzymywaç dotacje na dofinansowanie, obj´tych me-
cenatem paƒstwa w dziedzinie kultury:

1) bie˝àcych zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu
terytorialnego, w ramach programów oraz zadaƒ
realizowanych przez instytucje filmowe i instytu-
cje kultury, które zosta∏y przej´te przez jednostki
samorzàdu terytorialnego w dniu 1 stycznia
1999 r.;

2) zadaƒ realizowanych przez pozosta∏e instytucje fil-
mowe i instytucje kultury, dla których organami
za∏o˝ycielskimi lub organizatorami sà jednostki sa-
morzàdu terytorialnego;

3) zadaƒ realizowanych w ramach projektów, w tym
inwestycyjnych, wspó∏finansowanych z funduszy
europejskich realizowanych przez instytucje filmo-
we i instytucje kultury, dla których organizatorami
lub organami za∏o˝ycielskimi sà jednostki samo-
rzàdu terytorialnego.

§ 2. 1. Programy, w ramach których instytucje fil-
mowe i instytucje kultury, przej´te przez jednostki sa-
morzàdu terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999 r., re-
alizowaç b´dà zadania obj´te mecenatem paƒstwa
w dziedzinie kultury, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

2. Zakres zadaƒ obj´tych mecenatem paƒstwa
w dziedzinie kultury wykonywanych przez instytucje
filmowe i instytucje kultury, dla których organem za∏o-
˝ycielskim lub organizatorem jest jednostka samorzà-
du terytorialnego, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzà-
dzenia.

3. Zakres projektów, o których mowa w § 1 pkt 3,
realizowanych przez instytucje filmowe i instytucje
kultury, dla których organami za∏o˝ycielskimi lub or-
ganizatorami sà jednostki samorzàdu terytorialnego,
wspó∏finansowanych z funduszy europejskich okreÊla-
jà programy operacyjne. 

§ 3. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego, w ter-
minie 30 dni od dnia og∏oszenia ustawy bud˝etowej
na dany rok, z zastrze˝eniem § 5, sk∏adajà ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, zwanemu dalej „Ministrem”, wnioski
o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadaƒ, o któ-
rych mowa w § 1, wraz z uzasadnieniem oraz informa-

cjami dotyczàcymi jednostki samorzàdu terytorialne-
go, wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 3 do roz-
porzàdzenia, a tak˝e instytucji filmowych oraz instytu-
cji kultury, wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 4
do rozporzàdzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç: 

1) nazw´ jednostki samorzàdu terytorialnego wraz
z oznaczeniem (województwo, nr NIP, nr REGON),
adres urz´du jednostki samorzàdu terytorialnego,
imi´ i nazwisko osoby upowa˝nionej do reprezen-
towania jednostki samorzàdu terytorialnego, na-
zw´ programu, zadania lub projektu, nazw´ insty-
tucji filmowej lub instytucji kultury wykonujàcej
program, zadanie lub projekt;

2) opis programu, zadania lub projektu uwzgl´dniajà-
cy termin, cykl i miejsce realizacji, cel, zasi´g tery-
torialny, liczb´ uczestników i inne wa˝ne zdaniem
wnioskodawcy informacje;

3) szczegó∏owy, ca∏kowity kosztorys programu, zada-
nia lub projektu, uwzgl´dniajàcy êród∏a finanso-
wania wraz z harmonogramem realizacji;

4) podpisy osób wskazanych w pkt 1 oraz skarbnika
jednostki samorzàdu terytorialnego.

§ 4. 1. Minister, rozpatrujàc wnioski, bierze pod
uwag´ wysokoÊç Êrodków okreÊlonych w ustawie bu-
d˝etowej na dany rok, znaczenie proponowanych do
realizacji programów, zadaƒ dla polityki kulturalnej
paƒstwa, w tym szczególnie znaczenie programów re-
alizowanych przez instytucje filmowe i instytucje kul-
tury przej´te przez jednostki samorzàdu terytorialnego
w dniu 1 stycznia 1999 r., uwzgl´dnia terminy i warun-
ki realizacji, a tak˝e sytuacj´ finansowà jednostki sa-
morzàdu terytorialnego i instytucji filmowej albo in-
stytucji kultury. 

2. Po rozpatrzeniu wniosków Minister przedstawia
jednostce samorzàdu terytorialnego do uzgodnienia
propozycj´ przyznania dotacji w uk∏adzie klasyfikacji
bud˝etowej wraz z podzia∏em na poszczególne insty-
tucje filmowe i instytucje kultury.

3. Jednostki samorzàdu terytorialnego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania propozycji, przekazujà Mi-
nistrowi uwagi.

4. Po rozpatrzeniu uwag Minister zawiadamia jed-
nostki samorzàdu terytorialnego o przyznanych kwo-
tach dotacji.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 czerwca 2004 r.

w sprawie zakresu zadaƒ obj´tych mecenatem paƒstwa wykonywanych przez samorzàdowe instytucje 
filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania



§ 5. Termin sk∏adania wniosków, o których mowa
w § 3 ust. 1, na rok 2004 wynosi 21 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Dotacje na zadania, o których mowa w § 1,
sà udzielane na podstawie porozumieƒ zawieranych
przez jednostki samorzàdu terytorialnego z Ministrem.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no okreÊlaç:

1) szczegó∏owy opis programu, zadania lub projektu
oraz termin jego wykonania;

2) kwot´ dotacji przyznanej jednostce samorzàdu te-
rytorialnego oraz tryb i terminy jej przekazywania;

3) sposób kontroli wykonania zadania, o którym mo-
wa w § 1;

4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady
zwrotu niewykorzystanej cz´Êci dotacji. 

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 8 czerwca 2004 r. (poz. 1518)

Za∏àcznik nr 1

PROGRAMY, W RAMACH KTÓRYCH INSTYTUCJE FILMOWE I INSTYTUCJE KULTURY, 
PRZEJ¢TE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZÑDU TERYTORIALNEGO W DNIU 1 STYCZNIA 1999 R., 

REALIZOWAå B¢DÑ ZADANIA OBJ¢TE MECENATEM PA¡STWA W DZIEDZINIE KULTURY

1. Upowszechnianie i promocja twórczoÊci artystycznej.
2. Upowszechnianie i promocja czytelnictwa.
3. Promocja kultury polskiej za granicà.
4. Pomoc twórcom i animatorom kultury.
5. Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego.
6. Wspieranie i ochrona kultur mniejszoÊci narodowych oraz kultur regionalnych.
7. Tworzenie i wdra˝anie systemów informatycznych w sferze kultury.
8. Edukacja kulturalna spo∏eczeƒstwa.

Za∏àcznik nr 2 

ZAKRES ZADA¡ OBJ¢TYCH MECENATEM PA¡STWA W DZIEDZINIE KULTURY WYKONYWANYCH 
PRZEZ INSTYTUCJE FILMOWE I INSTYTUCJE KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZA¸O˚YCIELSKIM 

LUB ORGANIZATOREM JEST JEDNOSTKA SAMORZÑDU TERYTORIALNEGO

1. Realizacja wystaw, spektakli, koncertów; organizacja krajowych i mi´dzynarodowych festiwali, przeglàdów
i konkursów prezentujàcych dokonania twórców profesjonalnych i amatorów.

2. Wspieranie dzia∏aƒ edukacyjnych, skierowanych szczególnie do dzieci i m∏odzie˝y.
3. Zakup sprz´tu niezb´dnego do prowadzenia dzia∏alnoÊci programowej.
4. Zakup nowoÊci wydawniczych, digitalizacja zbiorów bibliotecznych i udost´pnianie ich w Internecie.
5. Tworzenie lokalnych i regionalnych centrów gromadzenia i udost´pniania informacji oraz lokalnych i regio-

nalnych sieci informatycznych.
6. Tworzenie i wzbogacanie poprzez zakupy kolekcji gromadzàcych ró˝nego rodzaju obiekty historyczne i ar-

tystyczne.
7. Renowacja, konserwacja, zabezpieczanie, ochrona oraz inwentaryzacja i digitalizacja zbiorów i obiektów za-

bytkowych, tworzenie zbiorów wirtualnych.
8. Wspieranie rozwoju kultury ludowej i r´kodzie∏a artystycznego, ochrona szczególnie wartoÊciowych zjawisk

kultury lokalnej, ochrona unikalnych zawodów i umiej´tnoÊci artystycznych.
9. Prezentacja kultury mniejszoÊci narodowych.

10. Zapewnianie dost´pu do dóbr kultury osobom niepe∏nosprawnym.
11. Wspieranie dystrybucji i rozpowszechniania filmów o szczególnym znaczeniu dla kultury.
12. Dokumentowanie ˝ycia spo∏ecznego, kulturalnego i artystycznego, promocja wartoÊciowych zjawisk ˝ycia

kulturalnego i artystycznego.
13. Tworzenie i wdra˝anie systemów informatycznych w instytucjach kultury.
14. Wspomaganie realizacji programów z zakresu kultury wspó∏finansowanych z funduszy europejskich.



Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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