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kami jego organów zarzàdzajàcych bàdê wspólnikami nie zosta∏a prawomocnie skazana za przest´pstwa, o których mowa w pkt 4;
6) nie znajduje si´ w trudnej sytuacji ekonomicznej,
co oznacza, ˝e nie spe∏nia kryteriów okreÊlonych
w przepisach prawa Unii Europejskiej3);
7) nie znajduje si´ w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.
§ 3. Por´czenie mo˝e byç udzielone po przeprowadzeniu przez podmiot prowadzàcy fundusz por´czeniowy analizy ryzyka niewykonania zobowiàzania zaciàganego przez przedsi´biorc´.
§ 4. 1. Por´czenie jest zabezpieczone wekslem
in blanco.
2. Dodatkowa forma zabezpieczenia mo˝e byç zastosowana, je˝eli potrzeba taka wynika z analizy ryzyka, o której mowa w § 3.
§ 5. 1. WartoÊç por´czenia nie mo˝e przekraczaç
80 % wartoÊci por´czanego zobowiàzania, z wyjàtkiem por´czeƒ, o których mowa w § 8.
2. W przypadku zobowiàzania por´czanego przez
wi´cej ni˝ jeden podmiot prowadzàcy fundusz por´czeniowy ∏àczna wartoÊç tych por´czeƒ nie mo˝e przekroczyç 80 % wartoÊci por´czanego zobowiàzania.
3. ¸àczna wartoÊç zobowiàzaƒ funduszu por´czeniowego z tytu∏u por´czeƒ udzielonych jednemu
przedsi´biorcy lub jednostkom powiàzanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên. zm.4))
nie mo˝e przekroczyç 5 % kapita∏u funduszu por´czeniowego.
———————
3)

Kryteria, o których mowa w pkt 9 — 11 komunikatu Komisji — Wytyczne wspólnotowe dotyczàce pomocy paƒstwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004, str. 2).
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr
96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213,
poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr
267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.
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§ 6. 1. Por´czenie sp∏aty kredytu lub po˝yczki mo˝e dotyczyç wy∏àcznie kredytu lub po˝yczki zaciàganego w instytucji, z którà podmiot prowadzàcy fundusz por´czeniowy zawar∏ umow´ o wspó∏pracy w zakresie dzia∏alnoÊci por´czycielskiej, w szczególnoÊci
w banku, funduszu po˝yczkowym, spó∏dzielczej kasie
oszcz´dnoÊciowo-kredytowej.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, okreÊla
w szczególnoÊci:
1) warunki oraz sposób dokonywania wyp∏at z tytu∏u
udzielonych por´czeƒ;
2) zasady wymiany informacji o udzielonych po˝yczkach lub kredytach oraz por´czeniach.
§ 7. 1. Por´czenie udzielane na mocy niniejszego
rozporzàdzenia jest pomocà de minimis, o której mowa w rozporzàdzeniu (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de
minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 2, str. 138),
z uwzgl´dnieniem art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).
2. WartoÊç pomocy obliczana jest zgodnie z § 4
pkt 7 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu obliczania wartoÊci pomocy publicznej udzielanej w ró˝nych
formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983).
§ 8. W przypadku por´czeƒ udzielanych przez fundusze na inne cele ni˝ sp∏ata kredytu lub po˝yczki,
w szczególnoÊci b´dàcych formà wadium lub zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy, zgodnie
z art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), zastosowanie
majà przepisy § 2—5 oraz 7 rozporzàdzenia.
§ 9. Rozporzàdzenie traci moc z dniem 30 czerwca
2007 r.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki: P. G. Woêniak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 31 sierpnia 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie 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.
———————
1)

Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132,
poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479) zarzàdza si´, co nast´puje:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).
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§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Kultury 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 (Dz. U.
Nr 24, poz. 200) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) programach — rozumie si´ przez to Programy operacyjne, w tym programy stypendialne lub projekty, o których mowa
w art. 47e ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca
1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych, które sà og∏aszane przez ministra w∏aÊciwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”;
3) Êrodkach — rozumie si´ przez to wp∏ywy
z dop∏at do stawek w grach stanowiàcych
monopol Paƒstwa, przekazane na wyodr´bniony rachunek Funduszu Promocji Kultury,
zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w art. 47e ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wnioskodawcach — rozumie si´ przez to,
z zastrze˝eniem § 4 ust. 3, podmioty ubiegajàce si´ o dofinansowanie, realizowanych
w ramach poszczególnych programów, zadaƒ ze Êrodków: paƒstwowe i samorzàdowe
instytucje kultury, paƒstwowe instytucje filmowe, archiwa, publiczne i niepubliczne
szko∏y artystyczne, paƒstwowe i niepaƒstwowe uczelnie, jednostki samorzàdu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje i inne
podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych prowadzàce dzia∏alnoÊç w dziedzinie kultury oraz osoby fizyczne.”;
2) w § 3:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Wnioski o udzielenie dofinansowania sk∏ada si´ w terminach do dnia: 15 lutego,
15 kwietnia, 15 czerwca, 15 wrzeÊnia i 15 listopada roku, w którym ma byç ono udzielone.
1b. Wnioski, o których mowa w ust. 1, b´dà
rozpatrywane w terminie 1 miesiàca od
dnia zakoƒczenia naboru wniosków, okreÊlonego w ust. 1a.”,
b) uchyla si´ ust. 2;
3) po § 9 dodaje si´ § 9a i 9b w brzmieniu:
„§ 9a. 1. Minister jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji umów i porozumieƒ o dofinansowaniu zadaƒ ze Êrodków z Funduszu.
2. Kontroli podlega w szczególnoÊci:
1) przebieg i sposób realizacji zadania;
2) wykorzystanie Êrodków z Funduszu;
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3) sposób prowadzenia dokumentacji
ksi´gowej;
4) prawid∏owoÊç rozliczeƒ.
3. Podmiot, któremu zosta∏y z Funduszu
przyznane Êrodki na dofinansowanie zadaƒ, zwany dalej „beneficjentem Funduszu”, jest obowiàzany do udost´pnienia
ministrowi lub podmiotowi upowa˝nionemu informacji i dokumentów niezb´dnych do przeprowadzenia kontroli.
4. Ustalenia kontroli przedstawione sà
w protokole kontroli, a ocena realizacji
zadania przedstawiana jest w wystàpieniu pokontrolnym.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci wystàpienie pokontrolne zawiera
wnioski i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu ich usuni´cia.
6. Beneficjent Funduszu w terminie 30 dni
od dnia otrzymania wniosków i zaleceƒ
zawiadamia ministra o ich wykonaniu lub
przyczynach ich niewykonania.
§ 9b. 1. Beneficjent Funduszu jest obowiàzany
do przedstawienia ministrowi, albo odpowiednio podmiotowi upowa˝nionemu, rozliczenia realizacji zadania pod
wzgl´dem rzeczowym i finansowym
zgodnie z treÊcià umowy, w terminie do
60 dni od zakoƒczenia zadania, a w przypadku inwestycji — w terminie do 90 dni.
2. Beneficjent Funduszu mo˝e zostaç zobowiàzany do przedstawienia ministrowi,
albo odpowiednio podmiotowi upowa˝nionemu, cz´Êciowych rozliczeƒ realizacji
zadania. Przedstawienie cz´Êciowego
rozliczenia wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia jest obowiàzkowe w przypadku zadaƒ, których wykonywanie wykracza poza rok bud˝etowy.
3. W przypadku niewykorzystania otrzymanych Êrodków beneficjent Funduszu obowiàzany jest do zwrotu niewykorzystanej
kwoty w terminie 15 dni od daty zakoƒczenia zadania, nie póêniej ni˝ do dnia
15 stycznia nast´pnego roku po roku
przekazania Êrodków.
4. W przypadku stwierdzenia wykorzystania
Êrodków niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobrania w nadmiernej wysokoÊci
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169,
poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 104, poz. 708) w zakresie dotyczàcym
dotacji udzielanych z bud˝etu paƒstwa.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
K. M. Ujazdowski

