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U C H WA Ł A  N R  1 8 0 / 2 0 2 0  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa” 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.1)) oraz art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. 

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 

zmienionej uchwałą nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r., uchwałą 

nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. oraz uchwałą nr 117/2020 Rady 

Ministrów z dnia 20 sierpnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:  

1) w dziale „ZAŁOŻENIA I CELE NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU 

CZYTELNICTWA”: 

a) w części „IX. UKŁAD INSTYTUCJONALNY PROGRAMU” w rozdziale 

„Szczegółowe zadania jednostek tworzących układ instytucjonalny Programu” 

w ust. 4 „Beneficjenci – biblioteki publiczne/samorządowe instytucje kultury/szkoły, 

szkoły w ORPEG, biblioteki pedagogiczne i inni partnerzy uczestniczący w realizacji 

zadań Programu, zgodnie ze specyfiką danego Priorytetu” w pkt 6 na końcu dodaje 

się odnośnik nr 33a w brzmieniu: 

„33a)  W Priorytecie 2, w przypadkach, w których z przyczyn spowodowanych 

ograniczeniami w funkcjonowaniu bibliotek publicznych związanymi z epidemią 

SARS-CoV-2 doszło do nieosiągnięcia wymaganych standardów 

obowiązkowych i/lub kryteriów punktowanych, dopuszcza się możliwość 

wydłużenia czasu potrzebnego do osiągnięcia/utrzymania wymaganych 

                                                 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 

i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175. 
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standardów i kryteriów do 12 miesięcy po ogłoszeniu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii.”, 

b) w części „XI. MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ”: 

– w rozdziale „Opis podmiotów odpowiedzialnych za monitoring” po akapicie 

drugim dodaje się akapit trzeci w brzmieniu: 

„W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, skutkującym 

czasowym zamknięciem bibliotek publicznych i wprowadzonymi 

ograniczeniami w ich funkcjonowaniu, oraz w związku z umożliwioną realizacją 

zadań przez beneficjentów Priorytetu 2 – Infrastruktura bibliotek 2016–2020 

w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. minister właściwy do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r. 

przekaże Radzie Ministrów uzupełnienie do zbiorczego sprawozdania 

z realizacji Programu za rok 2020 po uprzednim uzyskaniu stosownych 

informacji od operatorów priorytetów.”, 

– w rozdziale „Kontrole w ramach Programu” po akapicie pierwszym dodaje się 

akapit drugi w brzmieniu: 

„W Priorytecie 2, w przypadkach, w których z przyczyn spowodowanych 

ograniczeniami w funkcjonowaniu bibliotek publicznych związanymi 

z epidemią SARS-CoV-2 doszło do nieosiągnięcia wymaganych standardów 

obowiązkowych i/lub kryteriów punktowanych, dopuszcza się możliwość 

wydłużenia czasu potrzebnego do osiągnięcia/utrzymania wymaganych 

standardów i kryteriów do 12 miesięcy po ogłoszeniu odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Odpowiednio tym samym zostaje 

wydłużony okres kontroli trwałości projektu.”, 

c) w części „XII. WSKAŹNIKI MIERZĄCE CELE PROGRAMU” w tabeli 22. 

„Wskaźniki realizacji Priorytetu 2: Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” w kolumnie 

dotyczącej roku 2020 przy liczbie „2020” dodaje się odnośnik nr 49a w brzmieniu:  

„49a)  Możliwość kontynuacji zadań w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. pod 

warunkiem finansowania zadań wyłącznie z wkładu własnego (środki budżetu jst 

realizowane w roku 2021). Niniejsze nie wpływa na zmianę wartości 

planowanych wskaźników w roku 2020, a jedynie ostateczne ich osiągnięcie 

może nastąpić w 2021 r.”,  
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d) w części „XIV. KOSZTY I SPODZIEWANE EFEKTY PROGRAMU”: 

– w tabeli 25. „Finansowanie Programu w latach 2016–2020” w kolumnie 

dotyczącej roku 2020 w wierszu „Razem wkład własny beneficjentów (w zł)” 

przy liczbie „67 567 714” dodaje się odnośnik nr 50a w brzmieniu:  

„50a) Dopuszcza się możliwość w Priorytecie 2: Infrastruktura Bibliotek  

2016–2020 przesunięcia wydatkowania środków z wkładu własnego do 

dnia 31 grudnia 2021 r.”, 

– w tabeli 29. „Łączna wartość środków przeznaczonych na Priorytet 2: 

Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” w kolumnie dotyczącej roku 2020 

w wierszu „wkład własny beneficjentów (z budżetu jst, minimalnie)” przy 

liczbie „13 333 333” dodaje się odnośnik nr 50ab w brzmieniu:  

„50ab) Dopuszcza się możliwość w Priorytecie 2: Infrastruktura Bibliotek  

2016–2020 przesunięcia wydatkowania środków z wkładu własnego do 

dnia 31 grudnia 2021 r.”; 

2) w dziale „PRIORYTET 1: ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK 

PUBLICZNYCH”: 

a) w części „III. PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA” po akapicie drugim dodaje się 

akapit trzeci w brzmieniu: 

„W roku 2020 dopuszcza się zakup usług dostarczania drogą elektroniczną 

publikacji, o których mowa powyżej, w ramach części dotacji wydzielonej na ten cel 

przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Koszt zakupu takich usług nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez 

beneficjentów.”, 

b) w części „IV. ZAKRES CZASOWY” w akapicie pierwszym dodaje się zdanie 

w brzmieniu: 

„W przypadku części dotacji wydzielonej przez ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na zakup usług dostarczania drogą 

elektroniczną publikacji realizacja zadania będzie się odbywała do dnia 31 grudnia 

2020 r.”,  

c) w części „VI. PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE” 

w tabeli 33. „Etapy ubiegania się o dotacje z Priorytetu 1: Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych” w kolumnie czwartej „Szacunkowy czas” 
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w lp. 10 po wyrazach „Do 30 listopada danego roku” dodaje się odnośnik nr 50abc 

w brzmieniu: 

„50abc) W przypadku części dotacji wydzielonej przez ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na zakup usług dostarczania drogą 

elektroniczną publikacji realizacja zadania będzie się odbywała do dnia 

31 grudnia 2020 roku.”;  

3) w dziale „PRIORYTET 2: INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016–2020”:  

a) w części „I. CELE I ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE PRIORYTETU 2” w tabeli 

34. „Wskaźniki względne Priorytetu 2: Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” 

w kolumnie dotyczącej roku 2020 przy liczbie „2020” dodaje się odnośnik nr 52a 

w brzmieniu: 

„52a)  Możliwość kontynuacji zadań w wydłużonym terminie do dnia 31 grudnia 

2021 r. pod warunkiem finansowania zadań wyłącznie z wkładu własnego (środki 

budżetu jst realizowane w roku 2021). Niniejsze nie wpływa na zmianę wartości 

planowanych wskaźników w roku 2020, a jedynie ostateczne ich osiągnięcie 

może nastąpić w 2021 r.”,  

b) w części „IV. ZAKRES CZASOWY”: 

– w akapicie pierwszym zdania „Wszystkie zadania muszą być zakończone do 

dnia 31 grudnia 2020 r. bez względu na czas ich realizacji. Jeżeli projekt 

obejmuje dłuższy okres niż rok kalendarzowy, beneficjent otrzyma transzę 

środków w kolejnym roku.” zastępuje się zdaniami „Wszystkie zadania muszą 

być zakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym realizacja zadań od dnia 

1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. musi być finansowana wyłącznie z wkładu 

własnego. Jeżeli projekt obejmuje dłuższy okres niż rok kalendarzowy, 

beneficjent otrzyma transzę środków w kolejnym roku (nie dotyczy zadań 

realizowanych od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.).”,  

– po akapicie czwartym dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadku zadań realizowanych do dnia 31 grudnia 2021 r. nie jest możliwe 

wydatkowanie w 2021 r. środków z dotacji przyznanych w roku poprzednim.”, 

c) w części „VI. PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE”: 

– w akapicie trzecim na końcu dodaje się odnośnik nr 53a w brzmieniu: 

„53a) W przypadkach, w których z przyczyn spowodowanych ograniczeniami 

w funkcjonowaniu bibliotek publicznych związanymi z epidemią  
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SARS-CoV-2 doszło do nieosiągnięcia wymaganych standardów 

obowiązkowych i/lub kryteriów punktowanych, dopuszcza się możliwość 

wydłużenia czasu potrzebnego do osiągnięcia/utrzymania wymaganych 

standardów i kryteriów do 12 miesięcy po ogłoszeniu odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”,  

– po tabeli 35. „Etapy ubiegania się o dotację Priorytetu 2: Infrastruktura Bibliotek 

2016–2020” dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W przypadkach, w których z przyczyn spowodowanych ograniczeniami 

w funkcjonowaniu bibliotek publicznych związanymi z epidemią SARS-CoV-2 

doszło do nieosiągnięcia wymaganych standardów obowiązkowych i/lub 

kryteriów punktowanych, dopuszcza się możliwość wydłużenia czasu 

potrzebnego do osiągnięcia/utrzymania wymaganych standardów i kryteriów do 

12 miesięcy po ogłoszeniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii. Odpowiednio okres trwałości i kontroli trwałości projektu zostanie 

tym samym wydłużony.”,  

d) w części „VIII. KRYTERIA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKÓW” 

w akapicie drugim po wyrazach „Certyfikacie Biblioteka+” dodaje się odnośnik 

nr 53ab w brzmieniu:  

„53ab) W przypadkach, w których z przyczyn spowodowanych ograniczeniami 

w funkcjonowaniu bibliotek publicznych związanymi z epidemią SARS-CoV-2 

doszło do nieosiągnięcia wymaganych standardów obowiązkowych i/lub 

kryteriów punktowanych, dopuszcza się możliwość wydłużenia czasu 

potrzebnego do osiągnięcia/utrzymania wymaganych standardów i kryteriów do 

12 miesięcy po ogłoszeniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii.”, 

e) w części „IX. TRWAŁOŚĆ PROJEKTÓW” w akapicie pierwszym na końcu zdania 

pierwszego dodaje się odnośnik nr 54a w brzmieniu: 

„54a) W przypadkach, w których z przyczyn spowodowanych ograniczeniami 

w funkcjonowaniu bibliotek publicznych związanymi z epidemią SARS-CoV-2 

doszło do nieosiągnięcia wymaganych standardów obowiązkowych i/lub 

kryteriów punktowanych, dopuszcza się możliwość wydłużenia czasu 

potrzebnego do osiągnięcia/utrzymania wymaganych standardów i kryteriów do 
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12 miesięcy po ogłoszeniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

MATEUSZ MORAWIECKI 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


