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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadaƒ z zakresu kultury,
trybu sk∏adania wniosków oraz przekazywania Êrodków z Funduszu Promocji Kultury

Na podstawie art. 47e ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca
1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) inwestycjach — rozumie si´ przez to roboty bu-
dowlane, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z póên. zm.2)), oraz wy-
posa˝enie w urzàdzenia niezb´dne dla potrzeb kul-
tury i ochrony dziedzictwa narodowego, a tak˝e za-
kup wartoÊci niematerialnych i prawnych s∏u˝à-
cych realizacji celów okreÊlonych w programach;

2) programach — rozumie si´ przez to Programy ope-
racyjne, w tym programy stypendialne, realizujàce
cele zawarte w Narodowej Strategii Rozwoju Kultu-
ry lub projekty, o których mowa w art. 47e ust. 4
pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏a-
dach wzajemnych, które sà og∏aszane przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”;

3) Êrodkach — rozumie si´ przez to wp∏ywy z dop∏at
do stawek w grach stanowiàcych monopol Paƒ-
stwa, przekazane na wyodr´bniony rachunek Fun-
duszu Promocji Kultury, o którym mowa w art. 47e
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏a-
dach wzajemnych;

4) zadaniach — rozumie si´ przez to zadania okreÊlo-
ne w art. 47e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach i zak∏adach wzajemnych;

5) wnioskodawcach — rozumie si´ przez to, z zastrze-
˝eniem § 4 ust. 3, podmioty ubiegajàce si´ o dofi-
nansowanie, realizowanych w ramach poszcze-
gólnych programów, zadaƒ ze Êrodków: paƒstwo-
we i samorzàdowe instytucje kultury, paƒstwowe
i samorzàdowe instytucje filmowe, archiwa, pu-
bliczne i niepubliczne szko∏y artystyczne, paƒ-
stwowe i niepaƒstwowe uczelnie, jednostki samo-
rzàdu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje
i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych prowadzàce dzia∏alnoÊç w dziedzinie
kultury oraz osoby fizyczne.

§ 2. 1. Ârodki przeznacza si´, z zastrze˝eniem
ust. 2, na dofinansowanie zadaƒ, w tym zadaƒ inwe-
stycyjnych, które b´dà wykonywane w ramach reali-
zacji programów.

2. Ze Êrodków minister mo˝e równie˝ przyznawaç,
indywidualne lub zbiorowe, nagrody dla twórców
i animatorów kultury.

§ 3. 1. Dofinansowanie, majàce na celu promowa-
nie i wspieranie zadaƒ, mo˝e nastàpiç z inicjatywy
wnioskodawcy, po z∏o˝eniu w tej sprawie wniosku do
ministra, z zastrze˝eniem § 4 i § 10, albo z zastosowa-
niem procedur wynikajàcych z ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177, z póên. zm.3)).

2. Wsparcie dla przedsi´biorców mo˝e byç udzie-
lane wy∏àcznie jako pomoc de minimis, o której mowa
w rozporzàdzeniu nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy
w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10
z 13.01.2001), i mo˝e byç udzielone konkretnemu
przedsi´biorcy, pod warunkiem ˝e ∏àcznie z innà po-
mocà de minimis, otrzymanà w ciàgu kolejnych trzech
lat z ró˝nych êróde∏ i w ró˝nych formach, nie przekro-
czy kwoty 100 000 euro brutto, z uwzgl´dnieniem
art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powa-
niu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej
(Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

§ 4. 1. Minister, na podstawie pe∏nomocnictwa,
mo˝e upowa˝niç dyrektora instytucji kultury, której
jest organizatorem, zwanego dalej „podmiotem upo-
wa˝nionym”, do dokonywania wszelkich czynnoÊci
zwiàzanych z zarzàdzaniem programem, w tym do za-
wierania umów, rozliczania, kontroli oraz monitoro-
wania programu. 

2. Podmiot upowa˝niony, o którym mowa w ust. 1,
wskazywany jest w og∏oszeniu programu. 

3. Paƒstwowa instytucja kultury podleg∏a mini-
strowi, której dyrektor jest podmiotem upowa˝nio-
nym, nie mo˝e byç wnioskodawcà ubiegajàcym si´
o dofinansowanie zadaƒ w ramach tego programu. 

§ 5. Og∏oszenie programu zawiera w szczególnoÊci
informacj´ o:
1) rodzaju zadania realizowanego w ramach programu;
2) wysokoÊci Êrodków przeznaczonych na realizacj´

programu;
3) terminie i warunkach realizacji zadania;
4) terminie i miejscu sk∏adania wniosków;

———————
1) Minister Kultury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881,
Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703.



5) terminie udzielenia odpowiedzi;

6) kryteriach wyboru wniosku;

7) wymaganych za∏àcznikach do wniosku;

8) wnioskodawcach uprawnionych do realizacji zada-
nia.

§ 6. 1. Wniosek, z zastrze˝eniem ust. 2, zawiera
w szczególnoÊci:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
wnioskodawcy lub nazw´, siedzib´ i adres jed-
nostki organizacyjnej b´dàcej wnioskodawcà;

2) okreÊlenie adresata wniosku;

3) rodzaj zadania i nazw´ programu;

4) wysokoÊç wnioskowanego dofinansowania;

5) harmonogram realizacji zadania;

6) oÊwiadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zaso-
bów rzeczowych i kadrowych zapewniajàcych pra-
wid∏owe wykonanie zadania;

7) preliminarz ca∏kowitych kosztów zadania.

2. Wniosek o przyznanie nagrody zawiera:

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody;

2) informacje dotyczàce ca∏okszta∏tu dotychczasowej
dzia∏alnoÊci lub informacje o osiàgni´ciu, za które
nagroda ma byç przyznana;

3) uzasadnienie wniosku.

§ 7. Wniosek o dofinansowanie ze Êrodków, zaak-
ceptowany przez ministra albo podmiot upowa˝niony,
stanowi podstaw´ do zawarcia z wnioskodawcà umo-
wy lub porozumienia.

§ 8. Umowa lub porozumienie, o którym mowa
w § 7, zawiera w szczególnoÊci:

1) szczegó∏owy opis zadania i termin jego realizacji;

2) kwot´ dofinansowania oraz termin i tryb przekazy-
wania Êrodków, z uwzgl´dnieniem § 9;

3) zobowiàzanie wnioskodawcy do poddania si´ kon-
troli realizowanej przez ministra lub podmiot upo-
wa˝niony;

4) sposób rozliczenia Êrodków na dofinansowanie;

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanych Êrod-
ków na dofinansowanie albo Êrodków na dofinan-
sowanie wykorzystanych niezgodnie z przeznacze-
niem.

§ 9. Przekazywanie Êrodków na dofinansowanie
odbywa si´:

1) w terminach zapewniajàcych finansowanie zobo-
wiàzaƒ wynikajàcych z realizacji zadania lub jako
refundacja poniesionych wydatków;

2) na wydzielony rachunek bankowy wnioskodawcy.

§ 10. 1. Wnioskodawcy ubiegajàcy si´ o przyznanie
nagród, o których mowa w § 2 ust. 2, mogà sk∏adaç do
ministra wnioski w dowolnym terminie. 

2. Przekazywanie Êrodków na nagrody odbywa si´,
na podstawie wniosków zaakceptowanych przez mini-
stra, na rachunek bankowy nagrodzonego lub w for-
mie wyp∏at gotówkowych w kasie urz´du obs∏ugujà-
cego ministra. W przypadku nagrody zespo∏owej dla
zespo∏u dzia∏ajàcego przy instytucji kultury przekaza-
nie mo˝e nastàpiç na rachunek bankowy tej instytucji.

§ 11. Wnioski z∏o˝one na podstawie § 4 rozporzà-
dzenia Ministra Kultury z dnia 18 lipca 2003 r. w spra-
wie warunków promowania i wspierania zadaƒ z zakre-
su kultury finansowanych lub dofinansowywanych ze
Êrodków pochodzàcych z dop∏at do stawek w grach sta-
nowiàcych monopol Paƒstwa, trybu sk∏adania wnio-
sków oraz przekazywania Êrodków na realizacj´ zadaƒ
i ich rozliczania (Dz. U. Nr 130, poz. 1194) i nierozpatrzo-
ne do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia
zostanà rozpatrzone na dotychczasowych zasadach. 

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

Minister Kultury: W. Dàbrowski

Dziennik Ustaw Nr 24 — 1576 — Poz. 200 i 201

201
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Kultury

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.

Nr 15, poz. 148, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

———————
1) Minister Kultury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1

ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594,
Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123,
poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.


