
Cykl szkoleń mających na celu wzmocnienie 
kompetencji dyrektorów i głównych księgowych 
samorządowych instytucji kultury oraz pracowników 
samorządowych działających w obszarze kultury 
w województwie lubuskim oraz zsieciowanych 
w  lubuskie.kultura

Termin:
10-12 kwietnia 2019
/�roda, czwartek, piątek/

Miejsce:
Hotel Mużakowski 
ul. 1 Maja 8, 68-208 Łęknica
http://hotelgospoda-muzakowski.pl/

Organizator: 
Regionalne Centrum Animacji Kultury
w Zielonej Górze

Partner:
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Łęknicy
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Środa, 10 kwietnia

9.30 - 10.00 przyjazd uczestników, serwis kawowy /Hotel Mużakowski

10.00 - 13.45

NOWE REGULACJE USTAWOWE W PRAKTYCE. 
ORZECZENIA Z ZAKRESU KULTURY.

1. Nowelizacje z 2017 i 2018 r. ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym zmiany 
dotyczące konkursów,

2. Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji 
narodowych dóbr kultury,

3. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,

4. Zmiany w ustawie o muzeach – nowelizacje z lat 
2016-2018,

5. Dozwolony użytek na rzecz osób 
niepełnosprawnych – nowelizacja prawa autorskiego,

6. Zmiany dotyczące opodatkowania twórców 
i artystów (50% koszty uzyskania przychodów),

7. Przegląd wybranych orzeczeń sądowych,

8. Imprezy masowe – no co zwrócić szczególną 
uwagę z punktu widzenia organizatora imprezy 
kulturalnej

Dyskusja podsumowująca.

Prowadzący: Rafał Golat

14.00 - 15.00 obiad 

15.00 - 18.30

NASZE SPRAWY…
Propozycje miejsc i dat wizyt studyjnych w nie-
powtarzalnych instytucjach kultury w Polsce.

Propozycje warsztatów szkoleniowych prowadzonych 
przez pracowników RCAK dla instruktorów instytucji 
kultury. 

Propozycje warsztatów dla kadry oraz pracowników 
instytucji kultury.

19.00 – kolacja integracyjna 

10.00 - 13.45

PODATEK VAT – ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRE-
PROPORCJĄ ORAZ ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2019 
ROKU
PREWSPÓŁCZYNNIK

1. Przepisy ustawy o VAT a orzecznictwo w zakresie 
stosowania różnych metod liczenia prewspółczynnika.

2. Przykłady praktyczne (liczbowe) liczenia pre-
współczynnika VAT.

3. Ryzyko związane z przyjęciem dopuszczalnych 
ustawą o VAT rozwiązań przy ustalaniu prewspół-
czynnika – sposoby minimalizacji ryzyka.

4. Prowadzenie ewidencji księgowej z uwzględnieniem 
wydzielania działalności pod kątem możliwości 
odliczania podatku VAT – dokumentowanie związku 
realizowanych działań z działalnością gospodarczą. 
Przykłady praktyczne.

5. Skutki dla instytucji kultury i kadry zarządzającej 
w sytuacji zakwestionowania przyjętych sposobów 
rozliczania podatku naliczonego VAT.

INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI 
W USTAWIE O VAT I AKTACH WYKONAWCZYCH

1. Kasy rejestrujące w 2019 roku – po zmianie  
rozporządzenia Ministra Finansów i ustawy o VAT
 i zmiany ustawy o VAT planowane na 2019 rok w tym 
zakresie:
- warunki zwolnienia z fiskalizacji w 2019 roku,
- terminy wejścia nowych kas on-line oraz przepisy 
przejściowe,
- zasady wystawiania faktur do paragonów dla 
podatników, rejestr faktur sprzedaży, ewidencja dla 
potrzeb VAT

2. Planowane zmiany dotyczące funkcjonowania kas 
tradycyjnych i on-line.

3. Zmiany ustawy o VAT na 2019 rok dotyczące instytucji 
kultury.

2

CoŚ DLA DYREKTORÓW Z PUNKTU WIDZENIA FINANSOWEGO



3

Środa, 10 kwietnia

- wprowadzenie nomenklatury scalonej (CN) w za-
kresie towarów w powiązaniu z aktualną PKWiU 
(2015) w zakresie usług,
- wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) 
- likwidacja deklaracji VAT – termin wprowadzenia
- inne zmiany ustawy VAT lub rozporządzeń 
wykonawczych.

Prowadząca: Katarzyna Bielat
14.00 -15.00 obiad 

15.00 - 18.30

PODATEK VAT – ZAGADNIENIA ZWIĄZANE 
Z PREPROPORCJĄ ORAZ ZMIANY OD 1 STYCZNIA 
2019 ROKU C.D.

Prowadząca: Katarzyna Bielat

19.00 – kolacja integracyjna 

Z PUNKTU WIDZENIA FINANSOWEGO



8.00 - 10.00 – śniadanie 

10.00 - 11.30

1. ZAiKS jako organizacja zbiorowego zarządzania – 
jak to działa.
2. Zmiany mające na celu uproszczenie poboru 
wynagrodzeń  na polu publicznych odtworzeń.
3. Wspomaganie różnych dziedzin twórczości 
rodzimej poprzez udzielanie pomocy finansowej 
twórcom i instytucjom.
Dyskusja 

Prowadzący:
Dariusz Dubina – Dyrekcja Generalna ZAiKS 
w Warszawie
Andrzej Krakowiak – Dyrektor okręgu ZAiKS 
w Szczecinie
Agata Makowska – Inspektor terenowy ZAiKS 
w Zielonej Górze
Bartłomiej Skrentny – Inspektor terenowy ZAiKS 
w Gorzowie Wlkp.

11.30 - 12.00 

WSPÓLNY PANEL DLA DYREKTORÓW 
I GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH
Rola stretchingu w twojej pracy zajęcia teoretyczno-
praktyczne

Prowadząca:
Magda Mądry - Kierownik Działu Edukacji, Badań 
i Animacji Kultury. Instruktor rekreacji ruchowej – 
nowoczesne formy gimnastyki

12.00 – 13.30
PROGRAM BARDZO MŁODA KULTURA 2019 – 2021 
województwo lubuskie – budowanie podstaw dla 
zintegrowanych działań z zakresu animacji 
i edukacji kulturowej na poziomie lokalnym. Rola 
partnerów w realizacji, rozwijanie sieci współpracy 
i wzmocnienie zawodowych kompetencji eduka-
torów kultury. Co zyskujemy i dlaczego warto podjąć 
z nami współpracę.

Prowadząca: 
Urszula Stochel-Matuszak – specjalista ds. pozy-
skiwania środków pomocowych oraz dziedzictwa 
kulturowego RCAK.
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Czwartek, 11 kwietnia

8.00 - 10.00 – śniadanie

10.00 - 11.30, 12.15 - 13.30

ZASADY EWIDENCJI DOTACJI PODMIOTOWEJ 
I CELOWEJ NA ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO 
I SPOSÓB ROZLICZENIA W KSIĘGACH 
RACHUNKOWYCH W INSTYTUCJACH KULTURY

1. Wpływ podwyższenia limitu wartości środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 
umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na 
nabycie tych środków lub wartości niematerialnych 
i prawnych do kosztów uzyskania przychodów z 3 500 
do 10 000 zł na zasady ewidencji i amortyzacji majątku 
trwałego w instytucji kultury,
2. Źródła finansowania zakupu środków trwałych 
w instytucjach kultury
3.  Zasady rozliczania dotacji podmiotowej w zakresie 
związanym z zakupem środków trwałych.
4.  Zasady rozliczania dotacji celowej w zakresie 
związanym z zakupem środków trwałych.
5. Dotacje inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa 
a możliwość rozliczenia zakupu środków trwałych do 
10 tys. zł
6. Dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego a możliwość rozliczenia 
zakupu środków trwałych do 10 tys. zł.
 7. Uwzględnienie istotności przy podejmowaniu decyzji 
o amortyzacji majątku trwałego lub odpisywania 
w koszty zużycia materiałów oraz obejmowania 
ewidencją bilansową lub pozabilansową.
8. Rozwiązania ewidencyjne w polityce rachunkowości 
instytucji kultury umożliwiające rozliczanie dotacji 
inwestycyjnych przy zakupach aktywów trwałych do 
10 tys. zł,
9. Zmiany w polityce rachunkowości w zakresie zasad 
ewidencji i amortyzacji środków trwałych i WNiP po 
1 stycznia 2018 roku z uwzględnieniem istotności oraz 
źródeł finansowania – wzór zmiany polityki 
w programie Word.
10. Uproszczenia w zakresie kontroli/inwentaryzacji 
wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową – 
wzór zarządzenia dotyczącego zasad kontroli 
wyposażenia, dokumentowania oraz rozliczania 
a także wprowadzenia zmian w tym zakresie 

COŚ DLA DYREKTORÓW Z PUNKTU WIDZENIA FINANSOWEGO



11.30-12.00 

WSPÓLNY PANEL DLA DYREKTORÓW 
I GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH
Rola stretchingu w Twojej pracy zajęcia teoretyczno-
praktyczne

Prowadząca:
Magda Mądry - Kierownik Działu Edukacji, Badań 
i Animacji Kultury RCAK. Instruktor rekreacji ruchowej 
– nowoczesne formy gimnastyki
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Czwartek, 11 kwietnia

Z PUNKTU WIDZENIA FINANSOWEGO

WSPÓLNY PANEL DLA DYREKTORÓW I GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH

w odrębnym zarządzeniu lub instrukcji inwenta-
ryzacyjnej – w programie Word. 
11. KSR nr 11 dotyczący środków trwałych – kwalifikacja 
nakładów i ewidencja środków trwałych w budowie:
a/ Definicja ulepszeń w ustawie o rachunkowości – 
modernizacja, adaptacja, rozbudowa, nadbudowa, 
rekonstrukcja i konserwacja a źródło finansowania,
b/ Definicja zbiorczego obiektu inwentarzowego 
a źródło finansowania.
12. Praktyczne rozwiązania ewidencyjne dla projektów 
inwestycyjnych współfinansowanych z wielu źródeł. 
Powiązanie z wnioskami o płatność i sprawozdaniami 
z wykorzystania dotacji.

Podczas wykładu przedstawione zostaną przykłady 
liczbowe oraz schematy księgowań.

Prowadząca: Katarzyna Bielat

13.30 – 14.30 obiad

14.45 –  przejście/przejazd busem przed wejście 
do Parku Mużakowskiego

Spacer po Parku Mużakowskim. Park Mużakowski
figuruje na światowej liście dziedzictwa UNESCO. 
Leży na terytorium Polski i Niemiec, obydwa państwa 
prowadzą od lat jego rewaloryzację.

Przewodnicy oprowadzą po polskiej i niemieckiej 
części parku, ukazując naszym oczom piękną 
kaskadową formę ukształtowania terenu parkowego, 
a zarazem pobudzając naszą wyobraźnię przeniosą 
nas w czasy kiedy zarządcą parku był Pukler. 
Pukler miłośnik pięknej i niezwykłej przyrody oraz 
Pukler niezwykły kochanek, uzewnętrzniający swoje 
miłości w parkowych zakamarkach.

17.30 - przejście do OKSiR 
poznajmy się Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Łęknicy
artystycznie…

18.30 – kolacja w Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji

powrót do hotelu



8.00 - 9.30 – śniadanie

10.00 –  11.30
WARSZTATY - POZYSKIWANIE ŚRODKÓW 
POMOCOWYCH NA PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ: 
POMYSŁ - PROGRAM - PROJEKT - REALIZACJA.

Prowadząca:
Urszula Stochel – Matuszak - Autorka i koordy-
natorka wielu projektów m.in. finansowanych ze 
środków UE, MKiDN, MRPiPS, UMWL, programów 
grantowych i.in. Laureatka konkursu Eurolider 2013, 
Eurolider Euroliderów 2013, Złoty Laur 2017 i in. RCAK 

11.45 - 12.15

NARZĘDZIA PROMOCJI WYDARZEŃ 
KULTURALNYCH

Prowadzący:
Mariusz Woźniak - Kierownik Działu Wydawnictw 
RCAK
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WSPÓLNY PANEL
DLA DYREKTORÓW I GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH

Rafał Golat
Radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor publikacji 
książkowych i prasowych, m. in. z zakresu prawa kultury oraz prawa autorskiego.
  

Katarzyna Bielat
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie związane z prowadzeniem ksiąg w instytucjach kultury, w tym 
wieloletnie na stanowisku głównego księgowego. Przygotowuje wnioski o dotacje i prowadzi rozliczenia w ramach 
środków pochodzących zarówno z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego jak i środków unijnych. 
Wdrażała rozwiązania systemowe dla instytucji kultury w zakresie ewidencji księgowej, zamówień publicznych i rozliczeń 
dotacji stanowiące dedykowane rozwiązania programistyczne oraz przygotowywała dokumentację dla tych rozwiązań, 
w tym również w zakresie ewidencji i rozliczeń związanych ze środkami trwałymi oraz rozliczania podatku VAT. 
Prowadziła kontrole jednostek sektora finansów publicznych jako pracownik NIK oraz kierowała komórką kontroli 
zewnętrznej na poziomie wojewódzkim, również w zakresie gospodarowania środkami trwałymi oraz rozliczania 
podatków. 

LUBUSKIE
FORUM KULTURYlubuskiekultura.pl

LUBUSKIE
FORUM KULTURYlubuskiekultura.pl

Piątek, 12 kwietnia

Uczestnicy cyklu szkoleń do dnia 3 kwietnia mogą nadsyłać pytania dot. omawianych zagadnień
i obszarów, którymi są szczególnie zainteresowani na adres d.stelmach@rcak.pl 
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