
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. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego, b´dà-
ce organami za∏o˝ycielskimi instytucji filmowych lub
organizatorami instytucji kultury, mogà otrzymywaç
dotacje z bud˝etu paƒstwa na dofinansowanie zadaƒ
obj´tych mecenatem paƒstwa w dziedzinie kultury:

1) wykonywanych w ramach programów realizowa-
nych przez instytucje filmowe i instytucje kultury,
które zosta∏y przej´te przez jednostki samorzàdu
terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999 r.;

2) okreÊlonych w programach operacyjnych, og∏a-
szanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw kul-
tury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego
dalej „Ministrem”, realizujàcych cele zawarte
w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata
2004—2013.

2. Programy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, okre-
Êla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Zadania, które b´dà realizowane w ramach pro-
gramów operacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
oraz wykaz tych programów okreÊla za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego, w ter-
minie do dnia 10 listopada ka˝dego roku, sk∏adajà,
z zastrze˝eniem ust. 2, Ministrowi wnioski o przyzna-
nie dotacji na dofinansowanie zadaƒ, o których mowa
w § 1 ust. 1, wraz z uzasadnieniem oraz informacjami
dotyczàcymi jednostki samorzàdu terytorialnego, we-
d∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia, a tak˝e instytucji filmowych i instytucji kultury,
wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 4 do rozpo-
rzàdzenia.

2. Minister mo˝e upowa˝niç, na podstawie pe∏no-
mocnictwa, dyrektora instytucji kultury, której jest or-
ganizatorem, zwanego dalej „podmiotem upowa˝nio-
nym”, do przyjmowania wniosków o przyznanie dota-
cji na dofinansowanie zadaƒ, o których mowa w § 1
ust. 1 pkt 2, oraz do przygotowywania wst´pnej oceny
wniosku.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien
zawieraç:

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 lub zadania realizowanego w ra-
mach programu operacyjnego, nazw´ instytucji
filmowej lub instytucji kultury wykonujàcej pro-
gram lub zadanie;

2) opis programu lub zadania, uwzgl´dniajàcy ter-
min, cykl i miejsce realizacji, cel, zasi´g terytorial-
ny, liczb´ uczestników i inne wa˝ne zdaniem wnio-
skodawcy informacje;

3) preliminarz ca∏kowitych kosztów programu lub za-
dania, uwzgl´dniajàcy êród∏a finansowania wraz
z harmonogramem realizacji;

4) podpis osoby wskazanej w pkt 1 oraz skarbnika
jednostki samorzàdu terytorialnego.

§ 3. 1. Minister, rozpatrujàc wnioski, bierze pod
uwag´ wst´pnà ocen´ wniosku przygotowanà przez
w∏aÊciwà merytorycznie komórk´ organizacyjnà urz´-
du obs∏ugujàcego Ministra lub podmiot upowa˝niony,
wysokoÊç Êrodków okreÊlonych w ustawie bud˝eto-
wej na dany rok, znaczenie proponowanych do reali-
zacji programów lub 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. Dotacje na programy lub zadania wykonywane
przez samorzàdowe instytucje filmowe, prowadzàce
dzia∏alnoÊç gospodarczà, mogà byç udzielane wy∏àcz-
nie jako pomoc de minimis, o której mowa w rozpo-
rzàdzeniu nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w spra-
wie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesie-
niu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz.
WE L 10 z 13.01.2001), i mo˝e byç udzielona konkret-
nej instytucji filmowej, pod warunkiem ˝e ∏àcznie z in-
nà pomocà de minimis, otrzymanà w ciàgu kolejnych
trzech lat z ró˝nych êróde∏ i w ró˝nych formach, nie
przekroczy kwoty 100 000 euro brutto, z uwzgl´dnie-
niem art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´-
powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej
(Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

3. Po rozpatrzeniu wniosków Minister informuje
jednostki samorzàdu terytorialnego o przyznaniu do-
tacji w uk∏adzie klasyfikacji bud˝etowej wraz z kwota-
mi oraz podzia∏em na poszczególne instytucje filmo-
we i instytucje kultury, a tak˝e wyznacza termin zawar-
cia porozumienia.

Dziennik Ustaw Nr 74 — 4974 — Poz. 646

646

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 kwietnia 2005 r.

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



4. W przypadku udzielania dotacji, o których mowa
w ust. 2, Minister wydaje w dniu zawarcia porozumie-
nia zaÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e przyznana dotacja
jest pomocà de minimis.

§ 4. 1. Dotacje na programy lub zadania, o których
mowa w § 1, sà udzielane na podstawie porozumieƒ
zawieranych przez jednostki samorzàdu terytorialne-
go z Ministrem.

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

1) szczegó∏owy opis programu lub zadania oraz ter-
min jego wykonania;

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

3) sposób kontroli wykonania programu lub zadania,
o których mowa w § 1;

4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zasady zwro-
tu niewykorzystanej cz´Êci dotacji oraz zasady
zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokoÊci.

§ 5. Wnioski z∏o˝one i nierozpatrzone do dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia b´dà rozpa-
trywane i rozliczane na podstawie tego rozporzàdze-
nia.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu zadaƒ ob-
j´tych mecenatem paƒstwa wykonywanych przez sa-
morzàdowe instytucje filmowe i instytucje kultury
oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. Nr 144,
poz. 1518).

§ 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 Ministrów
z dnia 19 kwietnia 2005 r. (poz. 646)

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 i etnicznych oraz kultur regionalnych.

7. Tworzenie i wdra˝anie systemów informatycznych w sferze kultury.

8. Edukacja kulturalna spo∏eczeƒstwa.

Za∏àcznik nr 2

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH 
ORAZ WYKAZ TYCH PROGRAMÓW

I. Zadania

1. Budowa i rozbudowa sieci i systemów informa-
tycznych samorzàdowych instytucji kultury i sa-
morzàdowych instytucji filmowych, w ramach
programów operacyjnych zgodnych z Narodowà
Strategià Rozwoju Kultury na lata 2004—2013.

2. Wzrost efektywnoÊci funkcjonowania samorzàdo-
wych instytucji kultury i samorzàdowych instytucji
filmowych, w ramach programów operacyjnych
zgodnych z Narodowà Strategià Rozwoju Kultury
na lata 2004—2013.

3. Promocja czytelnictwa poprzez wzrost jakoÊci zbio-
rów, wzrost efektywnoÊci udost´pniania zbiorów,
upowszechnianie czytelnictwa oraz kreowanie no-

wych us∏ug dla czytelników przez samorzàdowe
instytucje kultury, w ramach programów operacyj-
nych zgodnych z Narodowà Strategià Rozwoju
Kultury na lata 2004—2013.

4. Podnoszenie kultury filmowej spo∏eczeƒstwa
i upowszechnianie kultury filmowej oraz ochrona
dziedzictwa kulturowego w sferze filmu przez sa-
morzàdowe instytucje kultury i instytucje filmowe,
w ramach programów operacyjnych zgodnych
z Narodowà Strategià Rozwoju Kultury na lata
2004—2013.

5. Popularyzacja osiàgni´ç w sferze kultury dzieci,
m∏odzie˝y i studentów przez samorzàdowe insty-
tucje kultury i samorzàdowe instytucje filmowe,
w ramach programów operacyjnych zgodnych



z Narodowà Strategià Rozwoju Kultury na lata
2004—2013.

6. Podniesienie jakoÊci us∏ug kulturalnych poprzez in-
westycje: budow´, modernizacj´, adaptacj´ nieru-
chomoÊci na cele kulturalne i filmowe oraz zakup
wyposa˝enia, w ramach programów operacyjnych
zgodnych z Narodowà Strategià Rozwoju Kultury
na lata 2004—2013.

7. Konserwacja, rewaloryzacja dziedzictwa kulturo-
wego oraz zakup kolekcji muzealnych przez samo-
rzàdowe instytucje kultury, w ramach programów
operacyjnych zgodnych z Narodowà Strategià
Rozwoju Kultury na lata 2004—2013.

8. Przygotowanie i wdra˝anie programów (w tym tak-
˝e szkoleƒ i warsztatów) s∏u˝àcych doskonaleniu
zawodowemu z zakresu wiedzy o sztuce, literatu-
rze, muzyce, plastyce, taƒcu, filmie przez samorzà-
dowe instytucje kultury i samorzàdowe instytucje
filmowe, w ramach programów operacyjnych
zgodnych z Narodowà Strategià Rozwoju Kultury
na lata 2004—2013.

9. Dokumentowanie i upowszechnianie dorobku kul-
tury ludowej m.in. êróde∏ fonicznych i wizualnych,
tekstowych oraz ochrona i rozwój specyficznych
dla regionów inicjatyw kulturalnych przez samo-
rzàdowe instytucje kultury i samorzàdowe instytu-
cje filmowe, w ramach programów operacyjnych
zgodnych z Narodowà Strategià Rozwoju Kultury
na lata 2004—2013.

10. Edukacja kulturalna spo∏eczeƒstwa, w tym szcze-
gólnie dzieci, m∏odzie˝y oraz osób zagro˝onych
wykluczeniem spo∏ecznym przez samorzàdowe in-
stytucje kultury i samorzàdowe instytucje filmo-
we, w ramach programów operacyjnych zgod-
nych z Narodowà Strategià Rozwoju Kultury na la-
ta 2004—2013.

11. Rozwój zespo∏ów artystycznych w ramach samo-
rzàdowych instytucji kultury, w ramach progra-
mów operacyjnych zgodnych z Narodowà Strate-
già Rozwoju Kultury na lata 2004—2013.

12. Realizacja prac badawczych i dokumentacyjnych
oraz analiz z zakresu uczestnictwa w kulturze,
ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego
oraz tradycji regionalnych, rynku pracy w kulturze,
finansowania kultury, zarzàdzania kulturà, syste-
mów informacji o kulturze, statystyki kultury przez
samorzàdowe instytucje kultury i samorzàdowe
instytucje filmowe, w ramach programów opera-
cyjnych zgodnych z Narodowà Strategià Rozwoju
Kultury na lata 2004—2013.

13. Budowa, utrzymanie i udost´pnianie specjalistycz-
nych baz danych obejmujàcych ró˝ne dziedziny
kultury przez samorzàdowe instytucje kultury i sa-
morzàdowe instytucje filmowe, w ramach progra-
mów operacyjnych zgodnych z Narodowà Strate-
già Rozwoju Kultury na lata 2004—2013.

14. Wydawanie wydawnictw kulturalnych, w tym
o charakterze naukowym i innych (czasopisma,
ksià˝ki) przez samorzàdowe instytucje kultury i sa-

morzàdowe instytucje filmowe, w ramach progra-
mów operacyjnych zgodnych z Narodowà Strate-
già Rozwoju Kultury na lata 2004—2013.

15. Dzia∏anie na rzecz ochrony j´zyka polskiego (w tym
s∏u˝àce refleksji nad stanem, rozwojem i rolà j´zy-
ka polskiego) przez samorzàdowe instytucje kultu-
ry i samorzàdowe instytucje filmowe, w ramach
programów operacyjnych zgodnych z Narodowà
Strategià Rozwoju Kultury na lata 2004—2013.

16. Popularyzacja polskiej kultury i dziedzictwa kultu-
rowego poprzez organizowanie wydarzeƒ kultural-
nych i ich promocj´ przez samorzàdowe instytucje
kultury i samorzàdowe instytucje filmowe, w ra-
mach programów operacyjnych zgodnych z Naro-
dowà Strategià Rozwoju Kultury na lata 
2004—2013.

17. Prezentacja dorobku polskiej kultury poza granica-
mi Polski podejmowana przez samorzàdowe in-
stytucje kultury i samorzàdowe instytucje filmo-
we, w ramach programów operacyjnych zgod-
nych z Narodowà Strategià Rozwoju Kultury na la-
ta 2004—2013.

18. Popularyzacja polskiej kultury i dziedzictwa kultu-
rowego poprzez dofinansowanie produkcji i pre-
zentacji w Êrodkach masowego przekazu form, ta-
kich jak: filmy i seriale dokumentalne, reporta˝e,
programy artystyczne, audycje radiowe, teledyski,
fonogramy itp. przez samorzàdowe instytucje kul-
tury i samorzàdowe instytucje filmowe, w ramach
programów operacyjnych zgodnych z Narodowà
Strategià Rozwoju Kultury na lata 2004—2013.

19. Promocja i udost´pnianie sztuki wspó∏czesnej,
w tym zw∏aszcza poprzez zakup dzie∏ sztuki wspó∏-
czesnej i tworzenie regionalnych kolekcji dzie∏
sztuki samorzàdowych instytucji kultury, w ra-
mach programów operacyjnych zgodnych z Naro-
dowà Strategià Rozwoju Kultury na lata 
2004—2013.

II. Programy operacyjne

1. Program Operacyjny „Promocja TwórczoÊci”.

2. Program Operacyjny „Rozwój Infrastruktury Kultu-
ry i Szkolnictwa Artystycznego oraz Wzrost Efek-
tywnoÊci Zarzàdzania Kulturà”.

3. Program Operacyjny „Edukacja Kulturalna i Upo-
wszechnianie Kultury”.

4. Program Operacyjny „Obserwatorium Kultury”.

5. Program Operacyjny „Rozwój Inicjatyw Lokal-
nych”.

6. Program Operacyjny „Promocja Kultury Polskiej
za Granicà”.

7. Program Operacyjny „Kultura z Mediami”.

8. Program Operacyjny „Promocja Czytelnictwa”.

9. Program Operacyjny „Promesa Ministra Kultury”.

10. Program Operacyjny „Znaki Czasu”.

11. Program Operacyjny „Dziedzictwo Kulturowe”.
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR

I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKI SAMORZÑDU TERYTORIALNEGO

(w tys. z∏)
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