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Miejsce na pieczęć Państwa instytucji 

____________________ 

(pieczęć wnioskodawcy)          Załącznik nr 1 

Program  Biblioteki Narodowej 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

 

I.  Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2012 roku  

ze środków finansowych Biblioteki Narodowej 

 

 

1. 

Pełna nazwa 

wnioskodawcy – 

instytucji kultury 

Proszę podać pełną nazwę instytucji 

Usytuowanie terytorialne wnioskodawcy  

 
Województwo 

(wpisać nazwę)  

Proszę podać nazwę województwa 

 
Powiat 

(wpisać nazwę)  

Proszę podać nazwę powiatu 

2. 

Adres 

wnioskodawcy - 

instytucji kultury 

(miejscowość, kod 

pocztowy, ulica, nr 

tel. i fax’u, e-mail) 

Proszę podać wszystkie dane teleadresowe instytucji  

3. 
NIP wnioskodawcy 

- instytucji kultury 

Proszę podać NIP 

4. 

REGON 

wnioskodawcy - 

instytucji kultury 

Proszę podać REGON 

5. 

Nr i data wpisu do 

Księgi rejestrowej 

instytucji kultury 

Proszę pamiętać o podaniu daty i numeru wpisu do księgi 

6. 

Osoby 

reprezentujące 

wnioskodawcę - 

instytucję kultury 
(podać osoby które 

będą podpisywać 

umowę) - imię, 

nazwisko, funkcja 

Proszę wymienić te osoby, które są uprawnione do podpisywania 

dokumentów instytucji (są wymienione w statucie lub posiadają 

upowaŜnienia). Jeśli instytucja ma reprezentację jednoosobową – 

proszę podać nazwisko jednej osoby. Jeśli dwuosobową np. 

dyrektor i gł. księgowy – proszę podać nazwiska dwóch osób). 

Jeśli w okresie od złoŜenia wniosku do przesłania przez Bibliotekę 

Narodową umowy do podpisu zmienią się osoby na stanowiskach 

– proszę zgłosić ten fakt do Zespołu ds. Programu BN „Zakup 

nowości wydawniczych” 

7. 

Osoba 

odpowiedzialna za 

kontakty z 

Biblioteką 

Narodową – Imię 

nazwisko, funkcja, 

nr tel. 

Proszę podać nazwisko, telefon i email osoby, która zajmuje się 

wypełnianiem dokumentów oraz prowadzeniem całości spraw 

związanych z programem w Państwa instytucji. 

 

 

 



 2 

 

8. 

Status prawny biblioteki publicznej (zaznacz właściwą odpowiedź) proszę zaznaczyć 

a) Biblioteka samodzielna zorganizowana w formie instytucji kultury (wpisana do 

rejestru instytucji kultury) 

b) Biblioteka stanowi część innej instytucji kultury (wpisanej do rejestru instytucji 

kultury). Podać nazwę biblioteki, która otrzyma dofinansowanie: 

Jeśli biblioteka stanowi część innej instytucji kultury – proszę o podanie nazwy 

samej biblioteki. 

9. 

 

Wnioskowana kwota 

dofinansowania 

 

Proszę podać kwotę z tabeli podziału dotacji ustalonego przez bibliotekę 

wojewódzką 

--------------------------------------------------------------------------

słownie: ……proszę wpisać tę kwotę słownie………………  

 

10 

Wkład własny w 

realizację zadania 

(kwota, którą instytucja 

zrealizuje na zakup 

nowości wydawniczych w 

2012 r.) 

Proszę podać kwotę wkładu własnego  

--------------------------------------------------------------------------

słownie: ………… proszę wpisać tę kwotę słownie …………...  

(Uwaga: wkład własny nie moŜe być mniejszy niŜ 25% całości zadania. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt. Prosimy o deklarowanie takich 

wysokości kwot, z których będzie moŜna się wywiązać, gdyŜ 

zmniejszenie wkładu własnego zadeklarowanego we wniosku skutkuje 

zwrotem proporcjonalnie obliczonej części dotacji. ) 

11 

Łączne środki na zakup 

nowości wydawniczych w 

2012 r. z zastrzeŜeniem 

pkt. 13 (czyli z 

uwzględnieniem) 

Proszę  podać kwotę  podsumowania rubryk 9 i 10) 

--------------------------------------------------------------------------

słownie: …… proszę wpisać tę kwotę słownie ……………. 
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Szczebel organizatora 

instytucji  

(jednostki samorządu 

terytorialnego)  

 

Rozdział klasyfikacji budŜetowej instytucji kultury  

(podkreślić właściwy):      92116 - biblioteka 

                                          92109 - ośrodek kultury 

                         Inny, jaki …………………………………… 

Organizator  instytucji (podkreślić właściwy): 
                                             -gmina,  

                                             -powiat, 

                                             -województwo 

 

Kwota 1/3 dotacji przeznaczona na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieŜy: 

13 1/3  kwoty przyznanej 

dotacji z przeznaczeniem 

na zakup nowości dla 

dzieci i młodzieŜy 

Proszę wpisać kwotę 1/3 dotacji  - obliczoną dla Państwa przez 

bibliotekę wojewódzką w wykazie podziału dotacji. Jest to kwota jaką 

trzeba wydać na ksiąŜki  dla dzieci i młodzieŜy. MoŜna wydać więcej, 

ale nie mniej. 

-------------------------------------------------------- 

słownie: ……… proszę wpisać tę kwotę słownie … 

 

II. INFORMACJA O STANIE CZYTELNICTWA I SYTUACJI FINANSOWEJ 

INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZATORA - JEDNOSTKI SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO (JST) w 2011 r. proszę wypełnić 

 
Dane dotyczące biblioteki Dane dotyczące j.s.t. 

Liczba czytelników 

na 100 mieszkańców  

Liczba zakupionych 

ksiąŜek  

 a) ogółem w wol. 

b) na 100 mieszkańców 

Liczba 

wypoŜyczeń 

ogółem na 100 

mieszkańców * 

BudŜet j.s.t. w 

przeliczeniu na 

jednego mieszkańca 

Liczba 

mieszkańców  

 

 

a) b)     

NaleŜy podać wskaźniki wg liczby mieszkańców głównego organizatora instytucji 

* Łączna liczba wypoŜyczeń księgozbioru na zewnątrz i udostępnień na miejscu na 100 mieszkańców 
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(w razie wątpliwości co do wypełnienia całego załącznika dot. VAT – 
prosimy o kontakt) 

 

……………………………………. 
(pieczęć wnioskodawcy)  

 

III. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT 
składane w związku z aplikowaniem do programu „Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek” w roku 2012 

 

Niniejszym oświadczam, Ŝe  ………………………………………………………………….. 
(nazwa wnioskodawcy) 

………………………………………………………………………………………………… 
        

a) TAK  � -  jest podatnikiem podatku VAT       

b)  NIE   � - nie jest podatnikiem podatku VAT   

 
(Proszę zakreślić odpowiednią odpowiedź znakiem �) 

 

UWAGA: W przypadku zakreślenia odpowiedzi „TAK” – proszę wypełnić poniŜszą 

tabelę.   
 
Lp    

1. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT ale nie jest zarejestrowany jako podatnik 

VAT czynny we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym 

 

TAK � NIE � 

2. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT i jest zarejestrowany we właściwym dla 

siebie urzędzie skarbowym jako podatnik VAT zwolniony 
TAK � NIE � 

3. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, ale nabycia objęte 

dofinansowaniem związane są z czynnościami zwolnionymi przedmiotowo z 

opodatkowania VAT. 

TAK � NIE � 

4. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale wykonuje wyłącznie czynności 

zwolnione przedmiotowo z VAT 
TAK � NIE � 

5. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale korzysta ze zwolnienia podmiotowego TAK � NIE � 
6. Zachodzą inne przyczyny: ………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

TAK � NIE � 

7. 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 

równieŜ czynności zwolnionych przedmiotowo z opodatkowania VAT?  

TAK � NIE � 

7a. JeŜeli w pozycji 7 zaznaczono odpowiedź „TAK”, proszę podać proporcję obliczoną 

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

 

 UWAGI: ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Proszę pamiętać o złoŜeniu podpisu osób uprawnionych do reprezentacji 

 

 

Data…………………..            ………………………………… 
Osoby upowaŜnione do reprezentacji  

       (podpis i pieczątka)  
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W razie wątpliwości i pytań, prosimy o KONTAKT : 

Zespół ds. Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" 

 

BoŜena Wojtas 

Kierownik  

tel. (22)608 22 50 

e-mail:b.wojtas@bn.org.pl 

Biblioteka Narodowa 

al. Niepodległości 213 

02-086 Warszawa 

 

Stefania Kwiatkowska 

tel. 022 608 2898 

 

Anna Andryszek 

tel. 022 608 2237 
   


