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Główny Księgowy Biblioteki Narodowej 

zaprasza na specjalistyczne szkolenie: 

 

 

„Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej – praktyczne zmiany 

w rachunkowości oraz aspekty prawne zmian dla 

bibliotek oraz innych instytucji kultury” 

(kod szkolenia: OFK-01/2011) 
 
 
 
 

Data i miejsce szkolenia: 15 listopada 2011 w godzinach 9:30 – 15:30  
Biblioteka Narodowa, Warszawa, al. Niepodległości 213 

 
 
 

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych oraz innych pracowników 
pionów finansowo - księgowych samorządowych i państwowych instytucji  

kultury, tj. bibliotek, muzeów, galerii, domów i ośrodków kultury, teatrów, filharmonii. 
Dodatkową atrakcją szkolenia jest zwiedzanie Biblioteki Narodowej. 

 
Prowadzenie: mgr Edward Tomczyk – biegły rewident, ekspert z dziedziny  
rachunkowości instytucji kultury, doświadczony i ceniony szkoleniowiec,  

stały współpracownik Vademecum Głównego Księgowego 
 

Cena szkolenia: 300 zł netto od osoby 
 

Przy dokonaniu zgłoszenia do 15 października 2011 r. 
udzielamy rabatu w wysokości 15% ceny netto. 

 
 
 

Zajęcia odbędą się w siedzibie Biblioteki Narodowej, w centrum Warszawy, dojazd z Dworca 
Centralnego, 4 przystanki tramwajem nr 16, 17 lub 33. Warunkiem uczestnictwa jest 
przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu 22 608 28 08 oraz dokonanie wpłaty na konto 
organizatora szkolenia uzgodnionej kwoty do zapłaty. W przypadku pytań pozostajemy do 
Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 22 608 22 12. 

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 
 

„Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej – praktyczne zmiany w rachunkowości oraz aspekty 

prawne zmian dla bibliotek oraz innych instytucji kultury” 

 
Data i miejsce szkolenia: 15 listopada 2011 w godzinach 9:30 – 15:30,   

Biblioteka Narodowa, Warszawa, al. Niepodległości 213 
 

 

1. Wprowadzenie 

2. Prezentacja zmian w treści ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej i innych ustawach w zakresie objętym ww regulacją oraz wynikających z tych 
zmian obowiązków w zakresie: 

- nowego podziału i rodzajów instytucji kultury, 

- nowych zasad powoływania dyrektorów w instytucjach kultury i zarządzania nimi, 

- regulacji statutowych instytucji, 

- systemu planowania działalności i źródeł finansowania, 

- wynagrodzeń pracowników, 

- prowadzenia wspólnej działalności oraz podział i łączenie instytucji. 

3. Obowiązki organizatora w zakresie dostosowania statutu instytucji oraz zasad 
prowadzenia rejestru instytucji kultury do zmian w ustawie. 

4. Obowiązki dyrektora instytucji w zakresie dostosowania regulaminów wewnętrznych w 
tym przyjętych zasad (polityki) rachunkowości do zmian wprowadzonych nowelizacją 
ustawy. 

5. Omówienie szczegółowych zmian w zasadach rachunkowości instytucji kultury w tym 
zwłaszcza w zakresie wynikowego ewidencjonowania dotacji, ewidencjonowania 
amortyzacji i aktywów trwałych w zależności od zakresu „sprawowania nad nimi kontroli” 
wraz z przykładami praktycznymi. 

6. Prezentacja pozostałych obszarów objętych regulacją niniejszej nowelizacji ustawy w tym 
omówienie przepisów o charakterze przejściowym. 

7. Konsultacje. 
 
 
 
W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa, obiad oraz zwiedzanie Biblioteki Narodowej 
 
Uczestnicy szkolenia otrzymują: materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
 

„Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej – praktyczne zmiany w rachunkowości oraz aspekty 

prawne zmian dla bibliotek oraz innych instytucji kultury” 

Data i miejsce szkolenia: 15 listopada 2011 w godzinach 9:30 – 15:30,   
Biblioteka Narodowa, Warszawa, al. Niepodległości 213 

 
 
 

 

Wypełniony formularz szkolenia oraz oświadczenie do celów zastosowania zwolnienia  
z VAT prosimy przesłać na numer faksu: 22 608 28 08 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika 

 

Stanowisko Telefon/Fax e-mail 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika 
 

 

Stanowisko Telefon/Fax e-mail 

 

3. Imię i nazwisko uczestnika 
 

 

Stanowisko Telefon/Fax e-mail 

 

 
 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 300 zł netto x …… osób, tj. razem …….. zł netto. 
 
Warunkiem udzielenia rabatu w wysokości 15% ceny netto jest dokonanie zgłoszenia w terminie do dnia 15 października  
2011 r. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z VAT jest przesłanie prawidłowo wypełnionego oświadczenia  
o spełnieniu warunków do zwolnienia wg załączonego wzoru. W przeciwnym wypadku do powyższych cen zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%. 
O ostatecznej kwocie do zapłaty zostaną Państwo poinformowani drogą mailową lub faksem, po otrzymaniu karty zgłoszenia 
oraz podpisanego oświadczenia do celów VAT. 

 
Dane do faktury VAT: 
Instytucja: ………………………………………………………………………………………………………… 
Ulica: ………………………………………………………………………………………………………… 
Kod: ……………… Miejscowość: ………………………………………………………………………… 
NIP: ……………………………………………… 
 
Płatność prosimy realizować: 
Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa 
Bank Handlowy w Warszawie: 82 1030 1016 0000 00000 0332 7388 
Tytuł płatności: szkolenie OFK-01/2011.  
 
Przesłanie kart zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w niej 
określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax), najpóźniej 7 dni 
roboczych przed szkoleniem. Niedokonanie wpłaty jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. W przypadku 
dokonania wpłaty na konto BN, a następnie  zawiadomienie BN o rezygnacji z udziału w szkoleniu później niż na 7 dni 
roboczych przed dniem szkolenia lub niezgłoszenia się uczestnika szkolenia, zgłaszający nie otrzyma zwrotu kosztów 
uczestnictwa w szkoleniu.  
 
 
 
 

……………………………………..… 
data, pieczątka, podpis osoby upoważnionej 
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Oświadczenie do celów zastosowania zwolnienia z VAT 

 
 
Oświadczam, że nabyta od Biblioteki Narodowej usługa szkoleniowa świadczona w dniu 
15.11.2011 r „Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – 
praktyczne zmiany w rachunkowości oraz aspekty prawne zmian dla bibliotek oraz innych 
instytucji kultury”, posiadająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania 
zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: 
 
a) w całości, zgodnie z treścią art. 43 ust 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.)* 
 
lub 
 
b) w co najmniej 70% zgodnie z treścią & 13 ust.1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 04.04.2011 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów 
i usług ( Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późń. zm.)*)* 
 
* Zaznaczyć właściwe 

 
 
Stwierdzam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. 
Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnie z prawdą jest mi znana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba upoważniona do składania oświadczeń 
 
Imię i nazwisko   ………………………………. 
Stanowisko          ………………………………. 
Dane kontaktowe ………………………………. 
Miejscowość        ………………………………. 
Data                      ………………………………. 
 
 
 
Pieczątka i podpis ………………………………. 
 
 
 
Pieczątka instytucji………………………………. 
 
 
 
Podpisane oświadczenie należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia faksem na numer  
22 608 28 08, a następnie oryginał dostarczyć do Biblioteki Narodowej w dniu szkolenia. 


