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 Zatwierdzam 
 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Bogdan Zdrojewski 
 

Warszawa, dnia …………………… 

 
 

Program  Biblioteki Narodowej 
Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 

 

Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych  

dla bibliotek publicznych w roku 2010 
 

 

 
I. Założenia: 

W programie Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 

planowana na 2010 r. kwota dotacji wynosi 10.000.000 zł. 

 

� Dotacja przeznaczona jest na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ze 

szczególnym uwzględnieniem bibliotek wiejskich, bibliotek działających na obszarach 

marginalizowanych. 

� Uprawnionymi wnioskodawcami są biblioteki publiczne zorganizowane w formie 

instytucji kultury (wpisane do księgi rejestrowej instytucji kultury) lub stanowiące część 

innej instytucji kultury (wpisanej do księgi rejestrowej instytucji kultury). 

 

II.Kryteria podziału dotacji 

W podziale dotacji na poziomie 16 województw proponuje się utrzymanie kryteriów 

stosowanych w ubiegłych latach, tzn. kryterium czytelniczego (wg liczby czytelników), 

kryterium demograficznego (wg liczby ludności) oraz kryterium wg wysokości PKB na 

jednego mieszkańca w województwach.  

W ramach każdego z województw przy podziale dotacji na poszczególne biblioteki wyżej 

wymienione kryteria mogą być uzupełnione o inne ujmujące specyfikę regionu, sytuację w 

środowiskach lokalnych, czy też sytuację w poszczególnych bibliotekach, w tym: księgozbiór 

w wol., czytelnicy i wypożyczenia na 100 mieszkańców, budżet j.s.t. w przeliczeniu na 1 

mieszkańca.  

Mogą też być uwzględnione inne indywidualne kryteria odnoszące się do szczególnych 

sytuacji zaistniałych w ostatnim okresie (roku) na danym terenie lub w danej bibliotece. 
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III. Zasady podziału dotacji 

1. W 2010 r. 10 mln zł podzielone jest na dotację podstawową (9 mln zł) oraz dotację 

wyrównawczą (1 mln zł) wg następujących zasad 

a) Dotacja podstawowa w wysokości 9 000 000 zł: 

 - 1/3 (3.000.000 zł) według liczby ludności (wg danych GUS stan w dniu 31.12.2008 

r.)”, przelicznik na jednego mieszkańca – 0,078666 zł 

 - 2/3 (6.000.000 zł) według liczby czytelników (wg rocznika Biblioteki Publiczne w 

Liczbach 2008); przelicznik na  jednego czytelnika -  0,9188426 zł 

 

Dotacja wyrównawcza w wysokości 1 000 000 zł, przeznaczona dla 10 województw o 

najniższym wskaźniku PKB na 1 mieszkańca, tj. mających PKB poniżej średniej 

arytmetycznej 91,5 (wg danych GUS za rok 2007, źródło: ”Produkt Krajowy Brutto - 

Rachunki Regionalne w 2007 r.”), przelicznik na jednego mieszkańca  – 0,0579956 zł 

 

I grupa województw ( PKB 61 - 70) 

lubelskie – 67,7; podkarpackie – 67,5 

 

II grupa województw ( PKB 71 - 80): 

podlaskie-74,2; świętokrzyskie- 76,9; warmińsko-mazurskie – 74,4 

 

III grupa województw ( PKB 81 – 91,5): 

kujawsko-pomorskie – 86,8; lubuskie – 88,6; małopolskie – 85,7; opolskie – 82,9; 

zachodniopomorskie – 89,8 

 

Z III grupy województw odjęto 50% dotacji wyrównawczej i tak uzyskaną kwotę 

263.590 zł przydzielono 2 województwom z I grupy (lubelskie, podkarpackie) wg 

liczby ludności, przelicznik –  0,0618563 zł 

 

Cała dotacja w wysokości 10 mln zł jest podzielona wg ww kryteriów bez pozostawienia 

środków na rezerwę. 

 

2. Zasady szczegółowe: 

a) Udział środków własnych zagwarantowanych w budżecie biblioteki z dotacji 

organizatora lub innych źródeł na zakup nowości wydawniczych na 2010 r.  nie może 

być mniejszy niż 25% całości zadania;  

b) Dotacja dla biblioteki – instytucji kultury - nie może być niższa niż 700 zł; 
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c) Dotacja dla biblioteki wojewódzkiej w miastach wojewódzkich, w których funkcjonuje 

także sieć bibliotek miejskich nie może przekraczać 5% dotacji przydzielonej dla 

województwa (w województwach kujawsko-pomorskim i lubuskim kwoty przydzielone 

dla dwóch wbp nie mogą przekroczyć 7,5% dotacji przydzielonej dla województwa); 

d) Łączna kwota dotacji na realizację funkcji wojewódzkich i miejskich w mieście 

wojewódzkim nie może przekroczyć 10% środków przeznaczonych na dane 

województwo (w województwach kujawsko-pomorskim i lubuskim dotacja dla dwóch 

wbp nie może przekroczyć 13% środków przyznanych dla danego województwa). 

e) Wkład własny instytucji nie może być mniejszy niż 25% dotacji BN; 

f) W ramach dotacji biblioteki mogą nabywać każdą publikację, która ukazała się drukiem 

lub na innym nośniku (książki mówione, pisane alfabetem Braille’a, książki 

elektroniczne, wydawnictwa multimedialne, wydawnictwa nutowe i kartograficzne), 

dostępną na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy 

wznowienie, a także niezależnie od roku wydania. 

Ze środków dotacji nie można kupować czasopism, programów i gier komputerowych, 

filmów i nagrań muzycznych, dokumentów ikonograficznych, kolekcji historycznych 

pozyskiwanych od osób prywatnych lub z innych instytucji, a także książek i innych 

dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1: Podział dotacji w 2010 r. wg województw (dotacja podstawowa i 

wyrównawcza) 

Załącznik Nr 2: Podział dotacji w 2010 r. w kwocie 10 mln zł -  maksymalne kwoty dla wbp i 

bibliotek w miastach wojewódzkich 

Załącznik Nr 3: Zestawienie podziału dotacji wg województw w latach 2006-2009 

 

 


