
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

  

 

Wykaz dokumentów 

składanych przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem o dofinansowanie 

 

 
I. Dla wnioskodawców, którzy brali udział w K.I. 1.1. w 2021 roku 

 

1) KLAUZULA INFORMACYJNA podpisana łącznie przez wszystkie osoby wymienione  

w poz. 19 i 20 części A wniosku, tj. osobę/y reprezentującą/e wnioskodawcę oraz osobę 

odpowiedzialną za przygotowanie wniosku, jeśli jest inna niż osoba reprezentująca 

wnioskodawcę 

2) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O AKTUALNOŚCI DANYCH, podpisane przez 

osobę/osoby wyznaczone do reprezentacji wymienione w poz. 19 części A wniosku oraz 

poświadczone przez uprawnionego przedstawiciela organizatora  

3) PEŁNY ODPIS Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY zgodnie z § 11 i 12 

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w 

sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. 2012 poz. 189) 

- załącznik - składany jedynie wówczas, gdy dokonano nowych wpisów w RIK lub Księdze 

rejestrowej po 16.08.2021  

4) KOPIA AKTUALNEGO STATUTU WNIOSKODAWCY, potwierdzona za oryginałem 

przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wymienione w poz. 19 części A wniosku 

- załącznik - składany jedynie wówczas, gdy nastąpiły zmiany w statucie po 16.08.2021 

5) PEŁNOMOCNICTWO dla osób upoważnionych do reprezentacji instytucji kultury – oryginał 

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą wnioskodawcę 

lub uprawnionego przedstawiciela organizatora - załącznik składany jedynie wówczas,  

gdy podmiot reprezentuje inna osoba niż wymieniona w statucie lub Księdze rejestrowej 

 

 

II. Dla wnioskodawców, którzy nie brali udziału w K.I. 1.1. w 2021 roku 

 

1) KLAUZULA INFORMACYJNA podpisana łącznie przez wszystkie osoby wymienione  

w poz. 19 i 20 części A wniosku, tj. osobę/y reprezentującą/e wnioskodawcę oraz osobę 

odpowiedzialną za przygotowanie wniosku, jeśli jest inna niż osoba reprezentująca 

wnioskodawcę 

2) PEŁNY ODPIS Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY zgodnie z § 11 i 12 

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w 

sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. 2012 poz. 189). 

3) KOPIA AKTUALNEGO STATUTU WNIOSKODAWCY, potwierdzona za oryginałem 

przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wymienione w poz. 19 części A wniosku 

4) PEŁNOMOCNICTWO dla osób upoważnionych do reprezentacji instytucji kultury – oryginał 

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą wnioskodawcę 

lub uprawnionego przedstawiciela organizatora 

 

 

 

 

 


