
KANCELARIA 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

RM 111-240-11 

UCHWAŁA Nr 238/2011 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "KULTURA+" 

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1
) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ l. W uchwale nr 176/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. 

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "KULTURA+" wprowadza się 

następujące zmiany: 

l) w § 3 zestawienie tabelaryczne otrzymuje brzmienie: 

" 
2011 2012 2013 2014 2015 Razem: 

Łącznie 36 839 000 zł 164 661 000 zł 129 500 000 zł 129 500 000 zł 55 750 000 zł 5 16 250 000 zł 

w tym z budżetu 
państwa- 27 188 000 zł 79 812 000 zł 65 000 000 zł 65 000 000 zł 33 000 000 zł 270 000 000 zł 

MKiDN 

w tym z budżetu 
jednostek 

7 389 000 zł 78 111 000 zł 60 000 000 zł 60 000 000 zł 19 500 000 zł 225 000 000 zł 
samorządu 

terytorialnego 

w tym wkład 
własny 2 262 000 zł 6 738 000 zł 4 500 000 zł 4 500 000 zł 3 250 000 zł 21 250 000 zł" 

wnioskodawców 

2) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

a) w dziale "ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU KULTURA+": 

- w rozdziale IV "Cele szczegółowe Programu KULTURA+": 

-- pkt l otrzymuje brzmienie: 



"l. wzmocnienie potencj ału i roli gminnych bibliotek 

publicznych oraz bibliotek publicznych 

wchodzących w skład innej instytucji kultury;", 

schemat 3. Schemat celów Programu KULTURA+ 

otrzymuje brzmienie: 

"Schemat 3. Schemat celów Programu KULTURA+ 

Cel strategiczny Programu KULTURA+ 

Poprawa dostępu do kultury i zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościac h lokalnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. 

r----------------~-----~ ~--~-------------------~ 

1 Priorytet "Digitalizacja" · 1
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Wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibl iotek 
publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących 

w sk ład innej instytucji kultury 

l . dostosowanie bazy infrastrukturalnej do 
zmieniających się potrzeb i standardów; 

2. stworzenie warunków lokalowych do 
rozwijania nowych funkcji bibliotek 
publiczn ych; 

3. zwiększenie poziomu atrakcyjności usług 

bibliotecznych. 

Poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych 

zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za 

pośrednictwem Internetu mieszkańcom Polski, 

zwłaszcza wsi i małych miast 

I. zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych 
w Centrach Kompetencji i innych dużych 
ośrodkach , która znacząco przyśpieszy 
digitalizację zasobów kulturowych; 

2. stworzenie sieci profesjonalnych repozyton ów 
cyfrowych w Centrach Kompetencji 
i innych dużych ośrodkach umożliwiających 

właściwe przechowywanie zdigitalizowanych 
zbiorów; 

3. udostępnienie zbiorów za pośrednictwem 
Internetu w postaci cyfrowych muzeów, 
bibliotek, archiwów i wartali audiowizualn ych; 

4. zwiększenie dostępności zbiorów polskich 
muzeów, bibliotek, archiwów oraz zbiorów 
audiowizualnych." 

l ' 
L..------------------- ----- ..J 

Zródło: opracowanie własne 

w rozdziale V "Priorytety Programu KULTURA+" pkt l 

otrzymuje brzmienie: 

" 1. Priorytet "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" - celem 

Priorytetu jest rozwój bazy lokalowej oraz wyposażenia 

gminnych bibliotek publicznych oraz bibliotek 
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publicznych wchodzących w skład InneJ instytucji 

kultury;", 

w rozdziale VI "Adresaci Programu KULTURA+" akapit 

trzeci otrzymuje brzmienie: 

"Zakres uprawnionych wnioskodawców zmiema się 

w zależności od Priorytetu Programu KULTURA+. 

W Priorytecie "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" 

uprawnionymi wnioskodawcami są jedynie samorządowe 

instytucje kultury (biblioteki publiczne oraz biblioteki 

publiczne wchodzące w skład innej instytucji kultury), dla 

których organizatorem jest gmina wiejska, miejsko-wiejska 

lub mała gmma miejska do 15 000 mieszkańców. 

W Priorytecie "Digitalizacja" lista uprawnionych wniosko

dawców obejmuje zarówno samorządowe, jak i państwowe 

instytucje kultury, a także archiwa państwowe i instytucje 

filmowe .", 

- w rozdziale XI "Układ instytucjonalny Programu 

KULTURA+" akapit po pkt 2 otrzymuje brzmienie : 

"Rekomenduje się również wykorzystanie w procesie 

monitorowania rezultatów Programu KULTURA+, 

w Priorytecie "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek", 

potencjału kompetencji wojewódzkich bibliotek 

publicznych, w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru 

merytorycznego nad realizacją zadań przez gminne biblioteki 

publiczne oraz biblioteki publiczne wchodzące w skład innej 

instytucji kultury województwa.", 

- w rozdziale XV "Wskaźniki mierzące cele Programu 

KULTURA+": 

- - tabela 4 otrzymuje brzmienie: 
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" 
T b l 4 M a e a atryca og1czna p rogramu KULTURA+ 

CELE ,;, ~~~~~~00~IĄGNIĘĆ ZRÓDLA WERYFIKACJI 
,:; ( l <Y .. X • SJ%) ' 

Cel strategiczny Programu KULTURA+ 

Poprawa dostępu do W skali całego Programu KUL TURA+ Nie dotyczy 
kultury i zwiększenie możliwe jest zahamowanie spadku liczby 

uczestnictwa w kulturze w czytelników w Polsce o ok. 0,0 l punktu 

społecznościach procentowego w roku 2015 w stosunku do roku 

lokalnych, ze bazowego2 

szczególnym W skali całego Programu KUL TURA+ 
uwzględnieniem gmin możliwe jest zwiększenie liczby obiektów 
wiejskich i miejsko- przystosowanych do osób poruszających się na 

-wiejskich wózkach w Polsce o ok. l O, l O punktu 

procentowego w roku 2015 w stosunku do roku 

bazowego3 

Cele szczegółowe i rezultaty Programu KULTURA+ 

Wzmocnienie potencjału i Liczba projektów objętych Programem Ewidencja projektów prowadzona 
roli gminnych bibliotek KUL TURA+, Priorytetem "Biblioteka+. przez Operatora Priorytetu 

publicznych oraz Infrastruktura bibliotek" 

bibliotek publicznych 

wchodzących w skład 

innej instytucji kultury 309-343 

Udział gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i GUS oraz ewidencja projektów 
miejskich do 15.000 mieszkańców w ogóle prowadzona przez Operatora 

gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce 
Priorytetu 

objętych Programem KUL TURA+ 4 

14,17-15,75%5 

Odsetek bibliotek wśród bibliotek objętych GUS oraz ewidencja projektów 
Programem KUL TURA+, które zostaną prowadzona przez Operatora 

przystosowane do osób poruszających się na Priorytetu 
wózkach inwalidzkich6 

33% 

Wzrost liczby czytelników w bibliotekach GUS oraz ewidencja projektów 
objętych Programem KUL TURA+ prowadzona przez Operatora 

Priorytetu 
2% rocznie 

Poszerzenie i ułatwienie Liczba pracowni digitalizacyjnych Ewidencja projektów prowadzona 

dostępu do cyfrowych 
36-41 przez Operatora Priorytetu 

zasobów polskiego 

dziedzictwa kulturowego Liczba wyposażonych Centrów Kompetencji Ewidencja projektów prowadzona 
za pośrednictwem 

przez Operatora Priorytetu 
Internetu mieszkańcom 4 

Polski, zwłaszcza wsi i 

małych miast 
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CELE 
,,, 

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ ZRÓDLA WERYFIKACJI 

Cele operacyjne i produkty Programu KULTURA+ 

Dostosowanie bazy - Liczba czytelników bibliotek objętych 

infrastrukturalnej do Programem KUL TURA+ 

zmieniających się potrzeb 136,2-151,4 tys, osób 

i standardów 
w tym dzieci i młodziez -

40,8-45,4 tys. osób7 

Stworzenie warunków 

lokalowych do rozwijania 

nowych funkcji bibliotek - Liczba wyremontowanych, rozbudowanych Sprawozdawczość beneficjentów 

publicznych oraz lub przebudowanych i wyposażonych lub 
bibliotek publicznych nowo wybudowanych i wyposażonych 
wchodzących w skład 

obiektów objętych wsparciem 
innej instytucji kultury 

185-206 obiektów 

Zwiększenie poziomu 

atrakcyjności usług 

bibliotecznych 

Zorganizowanie sieci - Liczba skanów8 

pracowni 

digitalizacyjnych w 

Centrach Kompetencji i 14.403 tys.- 16.003 tys. 

innych duzych ośrodkach, - Liczba skanów udostępnionych przez 
która znacząco Internet 

przyśpieszy digitalizację 

zasobów kulturowych 

Stworzenie sieci 12.242 tys.- 13.602 tys. 

profesjonalnych - Liczba godzin zdigitalizowanych 
repozytori ów cyfrowych materiałów aud iowizualnych 

w Centrach Kompetencji i 

innych duzych ośrodkach 

umożliwiających 450-500 godzin 

właściwe Sprawozdawczość beneficjentów·· 

przechowywanie 

zdigitalizowanych 

zbiorów 

Udostępnienie zbiorów za 

pośrednictwem Internetu 

w postaci cyfrowych 

muzeów, bibliotek, 

archiwów i wortali 

audiowizualnych 

Zwiększenie dostępności 

zbiorów polskich 

muzeów, bibliotek, 

archiwów oraz zb iorów 

audiowizualnych 
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tabele 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

"T a bela 6 w k s Y b aźm l l d ezwzg ę r .. p. ne rea IZaCJI norytetu " l w te k a+. I fr n astru k tura bibliotek" 
,,:; I:Wfi < :\j ;; ;. i + < Razem Razem >:; 

Lp. Wskaióik Założenia 012 2013 2014 2015 wartości wartości 
: l< optymalne minimalne 

Liczba projektów 

1.1. 
objętych Na podstawie Programu 

6 
Programem KULTURA+ 

158 222 313 343 343 309 

KULTURA+ 

Program KULTURA+ 
adresowany jest wyłącznie do 

Liczba gmin 
bibliotek zlokalizowanych na 
terenie gmin wiejskich i 

wiejskich 
miejsko-w iej skic h. Ponadto 

1.2. 
i miej sko-wiejskich 

przyjęto , iż preferowany 6 15 8 222 3 l 3 343 343 309 objętych 
będzie jeden projekt z jednej 

Programem 
gminy, co zostanie 

KULTURA + 
uwzględni one 

w kryteriach na etapie 
ogłoszenia konkursu 

Udział gmin 
wiejskich 

i miejsko-
-wiejskich 

Porównano liczbę gmin z pkt 
uczestniczących 

1.2. do całkowitej liczby 
1.3. 

w Programie 
gmin wiejskich i miejsko- 0,28% 7,28% 10, 17% 14,36% 15,75% 15,75% 14,17% KULTURA+ 

w stosunku do 
-wiejskic h w Polsce (zgodnie 

całkowitej liczby 
z danymi GUS) 

gmin wiejskich i 
miejsko-wiejskich 
w Połsce 

Przyjęto, i ż z całkowitej 

liczby bibliotek 
uczestniczących w Programie 
KULTURA+ 17,64%jest 

Liczba bibliotek przystosowanych do osób 
przystosowanych poruszających s i ę na 

1.4. 
do osób 
poruszających się 

wózkach - zgodnie z danymi 
GUS w ogó lnej liczbie 

l 28 39 55 60 60 54 

na wózkach bibliotek zlokalizowanych na 
inwalidzkich terenie gmin wiejskich i 

miejsko-w iejskich l 7,64% 
jest przystosowanych do osób 
poruszających się na 
wózkach inwalidzkich 

Liczba bibliotek, 
Jest to całkowita liczba 
projektów pomniejszona o 

które nie są 
liczbę bibliotek , które są 

1.5 . 
przystosowane do 

przystosowane do osób 5 130 l 83 258 282 282 254 osób poruszających 
poruszających się na 

s ię na wózkach 
wózkach inwalidzkich 

inwalidzkich 
(l. l .-1.4.) 

Przyjęto, iż 40% z całkowitej 
liczby bibliotek, które nie są 

Liczba bibliotek, przystosowane, zostanie 
którym Program przystosowanych w wyniku 
KULTURA+ realizacj i Programu 

1.6. 
umożliwi KULTURA+. Jednym z 

2 
przystosowanie do kryteriów merytorycznych 

52 73 103 l l 3 l l 3 102 

osób poruszających będzie przystosowanie 
się na wózkach obiektu do potrzeb osób 
inwalidzkich niepełnosprawnych -

projekty takie będą 
promowa ne (1.5 . x 40%) 
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,, " Razem Razem 

Wskainik "'"' 
J 

l013 Lp. Założenia ' 20ll 2012 2014 lO l S wartości wartości 
,_ ~ . l optymalne minimalne 

Odsetek bibliotek 
Odsetek stanowi wartość 

wśród bibliotek 
dodaną Programu 

objętych 
KUL TURA+. Porównano 

Programem 
liczbę bibliotek 

1.7. 
KUL TURA+, które 

przystosowanych w wyniku 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 
zostaną 

Programu KUL TURA+ do 
przystosowane do 

ogółu bibliotek 
osób poruszających 

uczestniczących w Programie 
się na wózkach 

KUL TURA+ (L6/ L l ) 
inwalidzkich 

Przyjęto, zgodnie z danymi 

Liczba czytelników GUS, iż średnio na bibliotekę 

w bibliotekach w gminach wiejskich i 

L8. objętych miejsko-wiejskich przypadają 2 598 68 662 96 002 135 59 1 148 457 148 457 133 61 1 

Programem 433 osoby. Pomnożono 

KULTURA+ całkowitą liczbę projektów 

(L 1.) przez 433 osoby 

Za łożono, że w bibliotekach 

Wzrost liczby 
objętych Programem 

czytelników w 
KUL TURA+ będą 

ciągu roku, w 
prowadzone działania 

L9. bibliotekach 
stymulujące wzrost 

5 1 l 374 1 920 2 712 2 969 2 969 2 672 

objętych 
aktywności mieszkańców. a 

Programem 
tym samym wzrost 

KULTURA+ 
czytelników- wprowadzone 

zostaną odpowiednie kryteria 

merytoryczne 

Wzrost liczby 
czytelników 

LI O. 
w bibliotekach Wiersz wskazuje przyjęty 

1,99% 
objętych coroczny wzrost 

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Programem 

KULTURA+ 

Przez liczbę czytelników 

objętych Programem 

Liczba czytelników 
KUL TURA+ należy 

w bibliotekach po 
rozumieć liczbę czytelników 

1.11 
realizacji Programu 

bibliotek objętych 2 649 70 036 97 922 138 303 151 426 151 426 136 284 

KULTURA+ 
Programem KUL TURA+ w 

ogóle powiększoną o 

zaprogramowany wzrost 

(L8 .+L9) 

Przyjęto, iż spośród liczby 

czytelników objętych 

Programem KUL TURA+ 

30% stanowić będą dzieci i 

młodzież. Założenie oparto 

na dwóch zmiennych: 

l) zgodnie z danymi GUS w 

L 12. 
w tym dzieci i gminach wiejskich i miejsko-

795 2 1 Ol l 29 377 41 491 45 428 45 428 40 885 
młodzież -wiejskich odsetek osób w 

wieku przedprodukcyjnym 

wynosi 2 1%; 

2) wprowadzone zostanie 

kryterium merytoryczne 

oceny projektów motywujące 

do adresowania oferty do 

dzieci i młodzieży 

Liczba Zak łada się wprowadzenie 

wyremontowanych, kryterium, zgodnie z którym 

rozbudowanych łub nie można będzie finansować 

przebudowanych i wyłącznie wyposażenia z 

wyposażonych łub wyjątkiem tworzenia 

1.1 3. nowo pracowni komputerowych. 4 95 l 33 188 206 206 185 

wybudowanych i Przyjęto, iż projekty 

wyposażonych modernizacyjne bądź 

obiektów objętych odnoszące się do budowy 

Programem nowego obiektu wraz z 

KULTURA+ wyposażeniem stanowić będą 
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l Założeni~' '" l 
Razem Razem . kaźnik 2011 20P •on 2014 2015 wartości wartości ·. 

UiJI •. !i! optymalne minimalne 

60% całkowitej liczby 
projektów - wskaźnik nie 
uwzględnia projektów 

obejmujących wyłącznie 

wyposażenie (mogą to być 
tylko pracownie 

komputerowe). Ponadto nie 

jest moż l iwe finansowanie 

samej modernizacj i lub 

wyłącznie budowy obiektu -
konieczne j est połączenie 

tych dzia łań z wyposażeniem 

(I.L x60%) 

Zrodło: opracowame własne na podstaw w danych Głownego Urzędu Statystycznego 

Tbł7Wk'Yb a e a s azm l l d ezwzg ę ·· p·rytt r ne rea tzaCJI no e u" r 1g1 a tzacJa 

Y l1i.',j' ! .. ~ :~li . • .. '''"'!+. Razem Razem 
Lp. Wskaźnik Zalożeni·a 1\ ;li 2012 . 2013 2014 2015 wa.rtości wartości . 

_._.c •. ];c optymal~e minimalne . 

Wskaźniki dla Centrów Kompetencji 

11. 1 Liczba skanów l 994 600 l 900 000 2 400 000 2 900 000 3 400 000 12 594 600 Ił 335 140 

Liczba godzin 

112. 
zdi gitali zowanych 

100 100 100 100 100 500 450 
materi a łów 

audiowizualnych 

Wskaźniki dla konkursów na digitalizację 

Przyjęt o, iż od 
20 12 r. ok. 50% 
budżetu na 
projekty 
konkursowe 

113 Konkurs 
dotyczyć będzi e 

5 882 000 9 161 500 9 000 000 9 000 000 6 500 000 39 543 500 
di gitalizacj i. 
Pozostałe 50% 
dotyczyć będzi e 

pracowni 
di gi talizacyjnych 

Wskaźnik stanowi 
cena za jedną stronę 

zdi gitalizowaną bez 

względu na treść i 
przedmiot na 
podstawie dotacji 

li A. udzielonych przez 15,22598406 
MKiDNw 

poprzednim roku 
(lO 000 000 zł 

budżet programu, 
656.772- liczba 

skanów) 

11.5 . Liczba skanów 386 313 601 701 591 095 591 095 426 902 2597106 2 337 396 

Wydatki dla konkursów na pracownie digitalizacyjne 

11.6. Konkurs Przyjęto, i ż od 8 822 000 9 161 500 9 000 000 9 000 000 6 500 000 42 483 500 
20 12 r. ok. 50% 
budżetu na 
projekty 
konkursowe 

Udział wydatków w dotyczyć będzie 
11.7. danym roku do pracowni 20,77% 21,57% 21,1 8% 21,18% 15,30% 100,00% 

ogółu digitalizacxjnych. 
Pozostałe 50% 
dotyczyć będzie 

digi talizacji 
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'),, ! 

.• [,;;·~014 R azem c- R azem 

Lp. > Wskaźnik Zaloien i~ 2011 2012 2013 2015 wa rtości wartości 

l·· . . '' optymalne minimalne 
' .. . 

Zgodnie z 

Programem 
KULTURA+ 

łącznie ma 

Liczba stworzonych 
powstać 41 

ł L8. 
pracowni w latach9 pracowni 8,5ł 8,84 8,69 8,69 6,27 4ł 36 

digita ł izacyj nych 

-rozk ł ad roczny 

przyjęto w 

oparciu obudiet 

Priorytetu 

Założono że 

rezultaty każdego 
projektu 

dotyczącego 

pracowni 

digitalizacyjnej 

tn.vać muszą co 

11.9. 
Liczba wykonanych najmniej 5 lat po 

168 576 175 064 171 977 17 1 977 124 206 81 1 800 730 620 
skanów zakupie pracowni 

digitalizacyjnej 
(na jedną 

pracownię 

przypada średnio 

ok. 19.800 

skanów-
pkt IL 15.) 

Założenia dla jednego pracownika d i gitalizującego przez 6 miesięcy 

Liczba dni w ciągu 

l LI O. 
6 miesięcy na 

przygotowanie 
l 5 

stanowiska pracy 

Liczba dni w ciągu 

6 miesięcy 

pozostała do 

l LII digitalizacji po 110 

zmniejszeniu o 
urlopy i inne 
sytuacje losowe 

Liczba godzin do 
660 

11.12. digitalizacji (ok. 6 
godz. dziennie) 

IL 13 . 
Liczba minut do 

39 660 
digitalizacji 

Czas niezbędny do 

digitzalizacji jednej 

strony w minutach 

11.14. 
( caly proces 
digitalizacji• skan, 

2 

obróbka, opis, zapis 
pliku, sca lanie 

pliku) 

Potencja lna liczba 

11.15. 
skanów na 6 

19 800 
m iesięcy na 
jednego pracownika 

RAZEM li czba 

11.16. wykona nych 2 549 489 2 676 765 3 163 072 3 663 072 3 951 108 16 003 506 14 403 156 

ska nów 

Liczba skanów 
11 .17. ud os tę pnion ych w 2 167066 2 275 250 2 688 611 3 113 611 3 358 442 13 602 980 12 242 682 

Internecie 

RAZEM liczba 
godzin 

11.1 8. zd igita lizowanyc h 100 100 100 100 100 500 450" 

materi a lów 

a ud iowizua ln yc h 

Zrodło: opracowame własne 
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w rozdziale XVII "Koszty i spodziewane efekty Programu 

KULTURA+" pkt l "Koszty" otrzymuje brzmienie: 

"1. KOSZTY 

Realizacja Programu KULTURA+ będzie wymagała 

zwiększenia środków finansowych pochodzących 

z budżetu państwa, w części 24 - Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego. 

Tabela 8 F' . p 
mans owa me rag ram u KULTURA + w a tac h 2011 2015 -

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 RAZEM 

Razem środki z budżetu państwa 27 188 000 zł 79 812 000 zł 65 000 000 zł 65 000 000 zł 33 000 000 zł 270 000 000 z ł 

Udział w danym roku 10,07% 29,56% 24,07% 24 ,07% 12,23% 100,00% 

Razem wkład własny beneficjentów 9 65 1 000 zł 84 849 000 zł 64 500 000 zł 64 500 000 zł 22 750 000 zł 246 250 000 z ł 

Udział w danym roku 3,92% 34,46% 26, 19% 26 ,19% 9,24% 100,00% 

Łączne fi nansowanie Programu Kul tura+ 36 839 000 zł 164661 OOOzł 129 500 000 zł 129 500 000 zł 55 750 000 zł 516 250 000 zł 

Udzi a ł w danym roku 7,14% 31,90% 25,08% 25,08% 10,80% 100,00% 

Zrodło: opracowame własne 

. p Tabela 9. Fmans owame rog r a mu KULTURA + z b d u żetu pans twa z po d . ł Zia em n a pno ryte!i:_ 

Priorytet Budżet 2011" % 2012 11 % 2013 % 2014 % 2015 
Biblioteka+. 

Infrastruktura 150 000 000 zł 2 5 l l000zl 1,67% 54 489 000 zł 36,32% 40 000 000 zł 26,67% 40 000 000 zł 26,67% 13 000 000 zł 

bibliotek 

Digitalizacja 120 000 000 zł 24 677 000 zł 20,56% 25 323 000 zł 21,11 % 25 000 000 zł 20,83% 25 000 000 zł 20,83% 20 000 000 z1 

RAZ EM 270 000 000 z1 27 188 000 zł 79 812 000 z1 - 65 000 000 zł 65 000 000 zł 33 000 000 zł 

Zrodło: opracowame własne 

T b l 10 L a e a ączna wartosc sro dk ' ow przeznaczonyc h na P . ryt t B ' b l' k + I fr no e 
" 

l 1ote a n k a s tru tura b ' blio t e k " l 

Rodzaj 

Priorytet środków 2011 2012 2013 2014 2015 RAZEM 

ś rodki 
54 489 000 ISO 000 000 

budżetu 2 SI l 000 zł 
z l 

40 000 000 zl 40 000 000 zl 13 000 000 zl 
zł 

państwa 

w tym 
17 025 000 

wydatki 75 000 zł 12 000 000 z ł 12 000 000 z ł 3 900 000 z ł 45 000 000 zł 
Biblioteka+. zł 

Infrastr uktura 
bieżące 

bibliotek w tym 
37 464 000 105 000 000 

wydatki 2 436 000 zł 
zł 

28 000 000 zł 28 000 000 zł 9 100 000 zł 
zł 

mają tkowe 

wkład włas ny 

beneficjentów 
7 389 000 zl 

78 III 000 
60 000 000 zl 60 000 000 zl 19 500 000 z ł 

225 000 000 

(z budżetu z l z l 
jst) 

Zrodło: opracowame własne 

lO 

% 

8.67% 

16.67% 



Tbł IIPd . ł d k. b .. a e a o zm na wy1 at 1 w raz tctu na r ata rea tzaCJI w ramac hP. norytetu " o· · r . " tgtta tzacJ a 

Priorytet 

Digitałizacja 

W tym budżet 

Centrów 

Kompetencji 

Rodzaj 
środków 20ll 2012 2013 2014 2015 RAZEM 

środki budżetu 
24 677 000 zł 25 323 000 zł 25 000 000 zł 25 000 000 zł 20 000 000 z ł 120 000 000 z ł 

państwa 

w tym wydatki 
9 959 000 zł 12 661 000 zł 12 500 000 z ł l 2 500 000 zł lO 000 000 zł 57 620 000 zł 

bieżące 

w tym wydatki 
1 47 18 000zł 12 662 000 zł 12 500 000 zł l 2 500 000 zł lO 000 000 z ł 62 380 000 zł 

majątkowe 

wkład własny 
2 262 000 zł 6 738 000 z ł 4 500 000 zł 4 500 000 zł 3 250 000 zł 2 l 250 000 zł 

beneficjentów 

ś rodki budżetu 

państwa 
9 973 000 zł 7 000 000 zł 7 000 000 zl 7 000 000 zł 7 000 000 zł 37 973 000 zl" 

Zrodło: opracowame własne 

b) w dziale "PRIORYTET BIBLIOTEKA+. INFRASTRUKTURA 

BIBLIOTEK": 

rozdział I "Założenia i cele Priorytetu" otrzymuje brzmienie: 

"1. ZAŁOŻENIA I CELE PRIORYTETU 

W ramach Priorytetu wspierany będzie remont, 

przebudowa, rozbudowa budowa budynków bibliotek 

głównych oraz bibliotek publicznych wchodzących 

w skład innej instytucji kultury w małych gminach. 

Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie, wdrożenie 

i realizację Priorytetu jest Instytut Książki w Krakowie. 

Cel główny Priorytetu 

Priorytet "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" realizuje 

pierwszy cel szczegółowy Programu KULTURA+, jakim 

jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek 

publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących 

w skład innej instytucji kultury. Priorytet ma na celu 

przekształcenie bibliotek gminnych oraz bibliotek 

publicznych wchodzących w skład inneJ instytucji 

kultury w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury 

oraz ośrodki życia społecznego. 
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Cele operacyjne Priorytetu 

Jako cele operacyjne Priorytetu należy wskazać: 

l. dostosowanie bazy infrastrukturalnej do zmieniających 

się potrzeb i standardów; 

2. stworzenie warunków lokalowych do rozWIJama 

nowych funkcji bibliotek publicznych oraz bibliotek 

publicznych wchodzących w skład innej instytucji 

kultury; 

3. zwiększenie 

bibliotecznych. 

pozwmu atrakcyjności usług 

Schemat 6. Schemat celów Priorytetu 

Cel główny Priorytetu "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" 
Wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz bib liotek publicznych wchodzących w skład 

innej instytucji kultury 

• 
l l l 

Dostosowanie bazy Stworzenie warunków Zwiększenie poziomu 

infrastrukturalnej do lokalowych do rozwijania atrakcyjności usług 

zmieniających się potrzeb nowych funkcji bibliotek bibliotecznych 
i st;mrl;mińw publicznych oraz bibliotek 

publicznych wchodzących 

w skład innej instytucji 

kultury 

Tabela 12. Matryca logiczna Priorytetu 

T; '%,_ _ Hl'. . .t ··'• ZRÓDLA 
CELE ' 

.(<l WSKĄZNIKI OSIĄGNIĘĆ 
, ,,('C' WERYFIKACJI 

,, 
•; ' 'i 

Cel główny Priorytetu 

Wzmocnienie potencjału i roli Liczba projektów objętych Programem 

gminnych bibliotek publicznych oraz KUL TURA+, Priorytetem "Biblioteka+. 
Ewidencja projektów 

bibliotek publicznych wchodzących w Infrastruktura bibliotek'' 
prowadzona przez 

skład innej instytucji kultury 
Operatora Priorytetu 

309-343 

12 



!;~ ,',~\'«~1''~~::~ ~~; c:;~: ~i ... * 1i~:, , .. /!i l ~~{··.: w~ii~nlo;~~~d 

l:s\"' :· ·"' :.,· . .. , . ~. )/."'".! 1 "'' : : , . 
" 

[\ 

Udział gmin wiej skich, miejsko-wiejskich i 

miejskich do 15.000 mieszkańców w ogóle 

gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 

Polsce objętych Programem KULTURA+ 12 

14,17-15,75%13 

Odsetek bibliotek wśród bibliotek objętych 

Programem KULTURA+, które zostaną 

przystosowane do osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich 14 

32,9% 

Wzrost liczby czytelników w bibliotekach 

objętych Programem KUL TURA+ 

2% rocznie 

•· Cele operacyjne Priorytetu15 
." 

Dostosowanie bazy infrastrukturalnej do -

zmieniających się potrzeb i standardów 
Liczba czytelników bibliotek objętych 

Programem KUL TURA+ 

Stworzenie warunków lokalowych do 

rozwijania nowych funkcji bibliotek 

publicznych oraz bibliotek publicznych 

wchodzących w skład innej instytucji 
kultury 

Zwiększenie poziomu atrakcyjności 

usług bibliotecznych 

136,2-1 51 ,4 tys. osób 

w tym dzieci i młodzież 
40,8-45,4 tys. osób16 

Liczba wyremontowanych, 

rozbudowanych lub przebudowanych i 

wyposażonych lub nowo 

wybudowanych i wyposażonych 

obiektów objętych wsparciem 

185-206 obiektów 

, , ZRóDLA:j~10'' ·. L 
' ł 

WERYFIKACJI 
; ; ' .,. ·• , ,> 

GUS oraz ewidencja 

projektów prowadzona 

przez Operatora Priorytetu 

GUS oraz ewidencja 

projektów prowadzona 

przez Operatora Priorytetu 

GUS oraz ewidencja 

projektów prowadzona 

przez Operatora Priorytetu 

Sprawozdawczość 

beneficjentów 

Powyżej przedstawione wskaźniki maJą charakter 

bezwzględny odnoszą się do zakresu objętego 

Programem KULTURA+. W celach poglądowych 

w poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki względne, 

tj. wskaźniki obrazujące wpływ Programu KULTURA+ 

na otoczenie, tj. na dane publikowane przez GUS (są to 

wskaźniki dla celu strategicznego całego Programu 

13 



KULTURA+). W związku z tym dla każdego wskaźnika 

pokazano: 

l. wariant zaniechania, tj. wariant zmian wskaźnika 

zgodnie z tendencjami z ostatniego roku; 

2. wariant realizacji , tj . wariant uwzględniający wariant 

zaniechania wraz z określeniem wpływu projektu na 

wskaźnik ; 

3. wariant różnicowy pokazujący możliwy wpływ 

projektu na zmianę wskaźnika publikowanego przez 

GUS. 

Prezentowane dane mają charakter wyłącznie poglądowy, 

co wynika z następujących przesłanek: 

l. żaden z podmiotów uczestniczących w Programie 

KUL TURA+ me ma wpływu na metodologię 

obliczenia wskaźników przez GUS, a każda zmiana 

w tym zakresie może wpłynąć na wielkość 

wskaźnika; 

2. na wartość wskaźnika dla danego roku wpływa szereg 

okoliczności zlokalizowanych poza Programem, na 

które podmioty uczestniczące w Programie nie mają 

wpływu próba oceny wpływu Programu 

KULTURA+ na otoczenie miała miejsce w roku 

20 l O, a wskaźniki będą podlegać ciągłej zmianie 

niezależnie od samego Programu KULTURA+. 

W związku z powyższym przedstawione wskaźniki 

stanowią jedynie próbę oceny wpływu Programu 

KULTURA+ na otoczenie i nie mają charakteru 

zobowiązującego. Wartość bazowa będzie weryfikowana 

co roku. 

14 



• 

Tabela 13. Wskaźniki względne Priorytetu 17 

Lp. Nazwa Wariant Wartość 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Wartość 

wskaźnika docelowa 

bazowa 

-rok 

2009 

l. Liczba Wariant 2 742 2 715 2 688 2 661 2 634 2 608 2 582 2 582 

czytelników we zaniechania 878 449 295 412 798 450 366 366 

wszystkich 

bibliotekach w Zmiana -1,00% -1 ,00% -1 ,00% -1 ,00% -1 ,00% -1 ,00% -4 ,90% 

Polsce 
Wariant 2 742 2 715 2 688 2 662 2 635 2 609 2 582 2 582 

realizacji 878 449 390 287 673 324 626 626 

Zmiana - - - - - -

1,0000% 0,9965% 0,9710% 0,9997% 0,9997% 1,0232% -4 ,89% 

Wariant 

różnicowy o 95 875 875 874 260 

Zmiana 0,01% 

W skali całego Programu KUL TURA+ możliwe jest zahamowanie spadku liczby czytelników o ok. 0,0 l punktu procentowego w roku 

2015 w stosunku do roku bazowego 

2. Liczba obiektów Wariant 
1118 1352,8 1636,9 1980,6 2396,5 2899,8 3508,8 3508,8 

przystosowanych zaniechania 
do osób 

Zmiana 21,00% 2 1,00% 21,00% 21 ,00% 21,00% 21,00% 213,85% 
poruszających się 

na wózkach 
Wariant 

realizacji 1118 1352,8 1640,9 2017,6 2466,5 3003,8 3621 ,8 3621,8 

Zmiana 21,00% 2 1,30% 22,96% 22,25% 21,78% 20,57% 223,95% 

Wariant 

różnicowy o o 4,0 37,0 70,0 104,0 113,0 

Zmiana 10,10% 

W skali całego Programu KUL TURA+ możliwe zwiększenie liczby obiektów przystosowanych do osób poruszających się na wózkach 

wyniesie l 0,10 punktu procentowego w roku 2015 w stosunku do roku bazowego 

Zrodlo: opracowame własne 

W związku z tym każdy beneficjent na etapie wniosku 

o dofinansowanie określi dla celów statystycznych 

następujące informacje: 

l . czy biblioteka jest przystosowana do osób 

niepełnosprawnych i w jakim zakresie; 

2. jaka jest liczba czytelników biblioteki, w tym dzieci 

i młodzieży; 

3. jakajest liczba ludności. 

15 



Dla monitoringu Programu KULTURA+ istotna będzie 

zmiana wskaźników. 

Zalecane wskaźniki dla beneficjentów Priorytetu: 

l. rezultaty: 

2. 

a) liczba czytelników biblioteki objętej projektem, 

w tym dzieci i młodzież (wskaźnik obowiązkowy 

bez względu na rodzaj projektu), 

b) liczba zmodernizowanych obiektów objętych 

wsparciem, 

c) liczba nowo wybudowanych obiektów objętych 

wsparciem, 

d) liczba obiektów wyposażonych w ramach 

Priorytetu, 

e) liczba obiektów przystosowanych do osób 

poruszających się na wózkach, 

f) liczba pracowni komputerowych; 

produkty: 

a) powierzchnia zmodernizowanych obiektów 

objętych wsparciem, 

b) powierzchnia nowo wybudowanych obiektów 

objętych wsparciem, 

c) liczba zakupionych komputerów, 

d) liczba zakupionego wyposażenia. ", 

w rozdziale II "Forma wsparcia" akapit pierwszy otrzymuje 

brzmienie: 

"Dofinansowanie przekazywane będzie beneficjentom 

w ramach pomocy finansowej budżetu państwa w formie 

dotacji celowej . Dotacja z budżetu państwa stanowić może 

maksymalnie 40 % kosztów zadania. Gminna biblioteka 

16 

• 



publiczna oraz biblioteka publiczna wchodząca w skład innej 

instytucji kultury - wnioskodawca zobowiązany będzie do 

zapewnienia środków własnych na inwestycje w wysokości 

60 % wszystkich kosztów, które łącznie z dotacją z Programu 

KULTURA+ stanowić będą 100 % kosztów inwestycji.", 

w rozdziale III "Przedmiot dofinansowania" akapit drugi 

i trzeci otrzymują brzmienie: 

"Dofinansowaniem mogą być objęte projekty realizowane 

tylko w bibliotekach (siedziby bibliotek głównych lub filii) 

oraz bibliotekach wchodzących w skład innej instytucji , 

mających status instytucji kultury. 

Projekt musi być realizowany w obiekcie (nieruchomość) , 

którą biblioteka oraz biblioteka wchodząca w skład innej 

instytucji kultury ma prawo dysponować na cele budowlane. 

Preferowane będą projekty dotyczące obiektów należących 

bezpośrednio do bibliotek lub bibliotek wchodzących w skład 

innych instytucji kultury. Docelowo po zakończeniu 

inwestycji obiekt pow1men należeć do biblioteki oraz 

biblioteki wchodzącej w skład innej instytucji kultury.", 

- rozdział V "Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje" 

otrzymuje brzmienie: 

"0 dotację będą mogły ubiegać s1ę gminne biblioteki 

publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz 

biblioteki publiczne wchodzące w skład innej instytucji 

kultury.", 

- w rozdziale VII "Kryteria merytorycznej oceny wniosków" 

akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

"Osiągnięcie celów Priorytetu uzależnione jest bezpośrednio 

od spełnienia przez nowo wybudowane lub wyremontowane, 

przebudowane rozbudowane biblioteki wysokich 

standardów związanych z zagadnieniem obsługi 
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użytkowników. Stąd założenie, że w momencie zakończenia 

inwestycji, obiekty bibliotek dofinansowane w ramach 

Priorytetu będą spełniały przynaJmnieJ wyroagama 

zdefiniowane w Certyfikacie Biblioteka+, w tym m.in.:", 

c) w dziale PRIORYTET: "DIGITALIZACJA": 

użyte w różnym przypadku wyrazy "Krajowy Ośrodek Badań 

Dokumentacji Zabytków" zastępuje s1ę użytymi 

w odpowiednim przypadku wyrazami "Narodowy Instytut 

Dziedzictwa", 

w rozdziale I "Założenia 

otrzymuje brzmienie: 

cele Priorytetu" tabela 14 

"Tabela 14. Matryca logiczna Priorytetu 

CELE "~ WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ ZRÓDLA WERYFIKACJI 
' ,1' ' ,, " ~' ! } T 

:0, 
'" 

Cel główny Priorytetu 

Poszerzenie i ułatwienie dostępu do Liczba pracowni digitalizacyjnych Ewidencja projektów 

cyfrowych zasobów polskiego 
36-41 prowadzona przez Operatora 

dziedzictwa ku lturowego za 
Priorytetu 

pośrednictwem Internetu 
Liczba wyposażonych Centrów Ewidencja projektów 

mieszkańcom Polski, zwłaszcza 

wsi i małych miast 
Kompetencji prowadzona przez Operatora 

4 Priorytetu 

Cele operacyjne Priorytetu 

Zorganizowan ie sieci pracowni - Liczba skanów 
digitalizacyjnych w Centrach 

14.403 tys, - 16.003 tys. Kompetencji i innych dużych 
ośrodkach, która znacząco przyśpieszy - Liczba skanów udostępnionych przez 

digitalizację zasobów kulturowych Internet 

12.242 tys.- 13 .602 tys. 
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CELE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ ZRÓDLA WERYFIKACJI 
,, ' 

Stworzenie sieci profesjonalnych l- Liczba godzin zdigitalizowanych 

repozytoriów cyfrowych w Centrach materiałów audiowiz ualnych 

Kompetencji 450-500 godzin 

i innych dużych ośrodkach 

umożliwiających właściwe 

przechowywanie zdigitalizowanych 

zbiorów 

Udostępnienie zbiorów za Sprawozdawczość 

pośrednictwem Internetu w postaci beneficjentów'· 
cyfrowych muzeów, bibliotek, 

archiwów i wortali audiowizualnych 

Zwi ększenie dostępności zbiorów 

polskich muzeów, bibliotek, archiwów 

oraz zbiorów audiowizualnych 

w rozdziale III "Przedmiot dofinansowania" ostatni akapit 

otrzymuje brzmienie: 

"Przewiduje się, że Narodowy Instytut Audiowizualny, jako 

Operator Priorytetu oraz instytucja wyspecjalizowana 

w digitalizacji zbiorów audiowizualnych, będzie korzystać ze 

środków Priorytetu - 20 000 tys. zł w przeciągu 5 lat 

(4 000 tys. zł rocznie) . Pozostałe Centra Kompetencji, jako 

instytucje wspierające, będą korzystać ze środków Priorytetu 

w następującej wysokości: 

l. Biblioteka Narodowa - 6 000 tys. zł w przeciągu 5 lat 

(w pierwszym roku 2 000 tys. zł, w latach kolejnych 

l 000 tys. zł rocznie); 

2. Narodowe Archiwum Cyfrowe 6 400 tys. zł 

w przeciągu 5 lat (w pierwszym roku 2 400 tys. zł, 

w latach kolejnych l 000 tys. zł rocznie); 

19 



3. Narodowy Instytut Dziedzictwa 5 573 tys. zł 

w przeciągu 5 lat (w pierwszym roku l 573 tys. zł, 

w latach kolejnych l 000 tys. zł rocznie).". 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2011 r. 

PREZES RADY MINISTRÓW 

w z. WICEPREZES RADY MINISTRÓW 

Waldemar Pawlak 

1 Zmiany wymienionej ustawy wstały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, 
poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 429. 

2 W skaźnik ma charakter poglądowy niewywiązanie się z niego me stanowi o braku realizacji 

Programu KULTURA+. 
3 W skaźnik ma charakter poglądowy niewywiązanie się z niego nie stanowi o braku realizacji 

Programu KULTURA+. 
4 Zgodnie ze statystyką GUS gminy w Polsce dzielą się na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie. 

Statystyka nie wyróżnia gmin do 15.000 mieszkańców. Uprawnionym beneficjentem Programu będą 
również gminy miejskie do 15 .000 mieszkańców. Nie wyróżniano tej kategorii gmin we wskaźnikach 
z uwagi na brak odpowiedniej statystyki GUS . Należy podkreślić, iż liczba tych gmin w Polsce jest 
niewielka i ich udział nie będzie mieć istotnego wpływu na osiągnięcie wskaźników Programu. 

5 Preferowany będzie wybór jednego projektu z jednej gminy- na etapie oceny merytorycznej ranking 
projektów będzie uwzględniał jeden projekt z jednej gminy. Jeżeli alokacja na dany nabór nie zostanie 
wyczerpana, wówczas kolejny projekt z tej samej gminy będzie dopuszczony do oceny. 

6 Na etapie oceny merytorycznej punkty będą przyznawane m.in. za kryterium przystosowania obiektu 
do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
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7 Na etapie oceny merytorycznej punkty będą przyznawane m.in. za kryterium skierowania oferty 

biblioteki do dzieci i młodzieży , w tym organizację dodatkowych zajęć . 

8 Przez skan należy rozumieć obraz cyfrowy (dla książk i jest to jedna lub dwie strony, dla obiektów 

- jedno zdjęcie) . 

9 Przyjęto średnią arytmetyczną liczby pracowni na rok, co daje miejsce po przecinku. Z uwagi na równy 

budżet i przyjętą metodologię wyceny jednej pracowni konieczne jest pozostawienie na tym etapie 

- dla zachowania spójności - liczby ułamkowej . 
10 Zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 3 wrześn ia 2010 r. środki finan sowe na finansowanie 

Priorytetu "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" oraz "Digitalizacja" w 2011 r. zostały zabezpieczone 

w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Jednocześnie 

w przypadku Priorytetu "Digitalizacja" środki będą przeznaczone na digitalizacj ę i udostępnienie 

w sieci obiektów o uregulowanych prawach autorskich . 
11 Środki na finansowanie Priorytetu "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" oraz "Digitalizacja" 

w 2012 r. zostały zabezpieczone w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 
12 Zgodnie ze statystyką GUS gminy w Polsce dzielą się na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie . 

Statystyka nie wyróżnia gmin do 15 .000 mieszkańców. Uprawnionym beneficjentem Programu będą 

również gminy miejskie do 15 .000 mieszkańców . Nie wyróżniano tej kategorii gmin we wskaźnikach 

z uwagi na brak odpowiedniej statystyki GUS. Należy podkreślić, iż liczba tych gmin w Polsce jest 

niewielka i ich udział nie będzie mieć istotnego wpływu na osiągnięcie wskaźników Programu. 
13 Preferowany będzie wybór jednego projektu z jednej gminy - na etapie oceny merytorycznej ranking 

projektów będzie uwzględniał jeden projekt z jednej gminy. Jeżeli alokacja na dany nabór nie zostanie 

wyczerpana, wówczas kolejny proj ekt z tej samej gminy będzie dopuszczony do oceny. 
14 Na etapie oceny merytorycznej punkty będą przyznawane m.in . za kryterium przystosowania obiektu 

do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
15 Wskaźniki zakładają wartość min imalną oraz wartość optymalną. Możliwe jest osiągnięcie wyższych 

wskaźników od proponowanych. 
16 Na etapie oceny merytorycznej punkty będą przyznawane m.in . za kryterium skierowania oferty 

biblioteki do dzieci i młodzieży , w tym organizację dodatkowych zajęć . 

17 Wskaźniki mają charakter poglądowy i niewywiązan ie się z nich nie stanowi o braku realizacji 

Programu KUL TURA+. 
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