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KRYTERIA I ZASADY ROZDZIAŁU DOTACJI
NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
W ROKU 2020

I. Założenia:
W Priorytecie 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych kwota dotacji na 2020
r. wynosi 26 500 000 zł.
1.

Dotacja przeznaczona jest na zakup nowości wydawniczych wyłącznie do bibliotek
publicznych.

2.

Uprawnionymi wnioskodawcami są:
•

biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury
(wpisane do rejestru instytucji kultury),

•

inne samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne
(wpisane do rejestru instytucji kultury).

II. Kryteria podziału dotacji:
W podziale dotacji na poziomie 16 województw proponuje się następujące kryteria: kryterium
czytelnicze (wg liczby czytelników) i kryterium demograficzne (wg liczby ludności).
W ramach każdego z województw przy podziale dotacji na poszczególne biblioteki proponuje
się kryterium demograficzne (wg liczby ludności) oraz kryterium czytelnicze (odmiennie
niż na poziomie ogólnokrajowym określone przez wskaźnik: liczba czytelników na 100
mieszkańców).

Biblioteka wojewódzka może też zastosować uzupełniające, indywidualne kryteria
uwzględniające specyfikę regionu lub odnoszące się do szczególnych sytuacji zaistniałych
w ostatnim okresie (roku) na danym terenie lub w danej bibliotece. W tym celu biblioteka
wojewódzka może wydzielić odrębną kwotę z dotacji przeznaczonej na dane województwo.
III. Podział dotacji na województwa:
1. W 2020 r. dotacja ogółem (26,5 mln zł) podzielona jest wg następujących zasad:

•

1/3 (8 833 333 zł) według liczby ludności (wg danych GUS – stan w dniu
31.12.2018 r.), przelicznik na jednego mieszkańca - 0,2299679509709 zł

•

2/3 (17 666 667 zł) według liczby czytelników (wg danych GUS – stan w dniu
31.12.2018 r.); przelicznik na jednego czytelnika - 2,96763159486118zł

Szczegółowy podział dotacji dla województw zawiera załącznik nr 1.
2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji dla bibliotek:

1) Wkład własny beneficjentów (liczony ze środkami z innych źródeł) na zakup
nowości wydawniczych na 2020 r., jest różnicowany w zależności od zamożności
organizatorów bibliotek (jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie gmin,
powiatów, województw), według podziału jst poszczególnych szczebli na trzy
grupy „zamożności”, dokonanego z uwzględnieniem wskaźników dochodów
podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Do ustalenia grup
„zamożności” zastosowano procentowe odniesienie wielkości dochodów
podatkowych jednostki do średnich dochodów podatkowych obliczonych
odpowiednio dla gmin, powiatów i województw. Do wyliczenia dochodów na rok
2020 podstawę wyliczeń stanowią dane ze sprawozdań jst za 2018 r. opublikowane
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Wyodrębniono dla każdej z kategorii samorządów (gmin, powiatów i województw)
po trzy grupy „zamożności”:
• I. grupa (do 60,00% średnich dochodów podatkowych w kraju);
• II. grupa (powyżej 60,00%, ale nie więcej niż 100,00% średnich dochodów
podatkowych w kraju);
• III. grupa (powyżej 100,00% średnich dochodów podatkowych w kraju);
Ustala się w 2020 r. stopniowanie wysokości minimalnego wymaganego wkładu
własnego beneficjentów w zależności od zaszeregowania gminy, powiatu,
województwa do odpowiedniej kategorii „zamożności” jst, odpowiednio dla:
• I. grupy – minimum 50% wszystkich środków finansowych przeznaczonych
na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie,
• II. grupy – minimum 65% wszystkich środków finansowych przeznaczonych
na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie,
• III. grupy – minimum 80% wszystkich środków finansowych przeznaczonych
na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie.

2) Dotacja dla biblioteki/instytucji kultury – nie może być niższa niż 1 500 zł.
3) W ramach dotacji biblioteki mogą nabywać:
a.

książki, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (książki mówione,
pisane alfabetem Braille’a, książki elektroniczne), multimedia, publikacje
nutowe i kartograficzne, które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie,
czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie.

b.

drukowane bieżące czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne
o charakterze ogólnopolskim, o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika
do rocznika.

4) Środki pozyskane z dotacji nie mogą zostać przeznaczone na zakup podręczników
szkolnych, bryków, skrótów i streszczeń lektur szkolnych, programów i gier
komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, dokumentów ikonograficznych,
kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub z innych instytucji,
książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym, licencji na
dostęp do baz danych, gazet, czasopism regionalnych, czasopism elektronicznych,
czasopism ukazujących się częściej niż miesięcznik, a także nie można opłacać
prenumeraty.
5) Do wkładu własnego beneficjentów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 34.
Załączniki:
Załącznik Nr 1: Podział dotacji w 2020 r. dla województw.

