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Wprowadzenie

Instytucja kultury jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych,
utworzonym w celu prowadzenia działalności kulturalnej przez podmioty określone w przepisach,
tzw. organizatorów instytucji kultury. W zależności od statusu prawnego organizatora instytucja
kultury jest:

1) państwową instytucją kultury – utworzoną w drodze ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej,

2) samorządową instytucją kultury – utworzoną w drodze uchwały organu stanowiącego wła-
ściwej jednostki samorządu terytorialnego,

3) niepubliczną instytucją kultury.

Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej. Działalność ta nie stanowi działalności gospodarczej w rozu-
mieniu odrębnych przepisów.

W myśl art. 9 ustawy o finansach publicznych państwowe i samorządowe instytucje kultury są zali-
czane do sektora finansów publicznych. Istotą ich tworzenia jest terminowa realizacja określonych
celów i zadań publicznych, zgodnie z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, w sposób
oszczędny i efektywny. Cechą charakteryzującą działalność tych instytucji jest duży stopień sfor-
malizowania realizowanych przez nie działań i czynności, które w świetle obowiązującego prawa
polegają na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości instytucje kultury prowadzą księgi rachunkowe
zgodnie z przepisami tej ustawy. Natomiast na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych instytucje kultury, jako jednostki sektora finansów publicznych, są zobowiązane
do udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami tej ustawy.

Zawarcie umowy, rozliczenie podatku, podjęcie określonych czynności faktycznych, sposób reali-
zacji kompetencji przysługujących instytucji, sposób wykonywania obowiązków obciążających in-
stytucje itp. normują zróżnicowane regulacje wewnętrzne. Te unormowania mają różny status: od
aktów prawa miejscowego (np. statut) przez akty prawa wewnętrznego, wydawane na podstawie
wyraźnej delegacji (np. polityka rachunkowości), aż po akty prawne stanowione z powołaniem się
na wymogi kontroli zarządczej i standardy tej kontroli.

Poprzednie lata oraz rok bieżący przyniosły wiele zmian podatkowych oraz rachunkowych, które
objęły również instytucje kultury. Dokument wprowadzony 29.5.2017 r. jako Krajowy Standard
Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” wyjaśnia m.in. zasady uznawania, wyceny i ujmowania środ-
ków trwałych w księgach rachunkowych. Powinien być on zastosowany również przez instytucje
kultury do prawidłowej ewidencji majątku. Od 1.1.2017 r. weszła w życie nowa Klasyfikacja Środ-
ków Trwałych (KŚT). Zmiany w KŚT były spowodowane m.in. zmianami w Polskiej Klasyfikacji
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Wyrobów i Usług (PKWiU), które stały się również przyczyną modyfikacji załącznika Nr 1 „Wykaz
rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W usta-
wie podatkowej zwiększono limit wartości dla aktywów niskocennych z 3500 zł na 10 000 zł,
a w przepisach rachunkowych wskazano na obowiązek pokazania zmian oszacowań w tym zakre-
sie w dodatkowych informacjach i objaśnieniach sprawozdania finansowego. Po zmianach wpro-
wadzonych ustawą z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U z 2018 r. poz. 62) w dodatkowych informacjach i objaśnieniach nakazano wy-
kazywać również środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, które od 1.7.2018 r. zostały ob-
jęte mechanizmem podzielonej płatności. Inne ważne zmiany, wprowadzone ostatnio w dokumen-
towaniu i w rozliczaniu podatku VAT, są związane z prawidłowym rozliczaniem tego podatku przez
instytucje sektora finansów publicznych, m.in. instytucje kultury. Dotyczą m.in. faktur elektronicz-
nych w zamówieniach publicznych od 2019 r., obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas
rejestrujących (kas on-line), a także formy i rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności (ma
on być stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i usług, które zasadniczo są objęte mechani-
zmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej). Szczególnie wiele kontrower-
sji budzi obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych
(MDR), który obejmuje także instytucje kultury. Jednocześnie ta powinność generuje konieczność
ustalenia odpowiednich procedur wewnętrznych, przedstawionych w niniejszej publikacji.

Ogólne zasady rozliczania podatku VAT dotyczą wszystkich – bez wyjątku – podatników tego po-
datku, czyli zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, zobowiązanych do składania comiesięcz-
nych lub cokwartalnych deklaracji VAT-7. Takim podatnikiem VAT jest także każdy podmiot prawa
publicznego, który oprócz działalności głównej, czyli publicznej (wykonywanej w reżimie publicz-
noprawnym przez wydawanie decyzji, przyjmowanie deklaracji czy organizację imprez kultural-
nych), wykonuje również – jako uboczną – działalność gospodarczą, np. wynajem nieruchomości,
lub podejmuje inne działania w reżimie cywilnoprawnym (przez zawieranie umów cywilnopraw-
nych).

Duża dynamika zmian w przepisach powszechnie obowiązujących skutkuje koniecznością bieżą-
cego modyfikowania regulacji wewnętrznych w instytucjach kultury oraz uzupełnienia dokumen-
tacji o nowe unormowania. Wskazane zmiany obligują instytucje kultury do aktualizacji istniejącej
dokumentacji lub przygotowania całkiem nowych zarządzeń, instrukcji oraz regulaminów, wyni-
kających z wymogów ustawowych. To zadanie uzasadnia potrzebę przedstawienia tych zagadnień
w niniejszej publikacji.

Realizacja zadań publicznych jest związana w wielu sytuacjach z obowiązkiem stosowania praw-
nie ustalonych procedur, pozwalających kontrolować poziom zaciąganych zobowiązań w relacji do
założeń planistycznych ujętych w planie finansowym. W dużej liczbie przypadków instytucje kul-
tury zaciągają zobowiązania, ponoszą koszty i dokonują określonych wydatków według ścisłych
reguł wynikających z przepisów ustaw i aktów wykonawczych. Powyższe znalazło odzwierciedle-
nie w artykułach omawiających dokumentację dotyczącą: udzielania zamówień publicznych, ewi-
dencji i rozliczenia kwot dotacji podmiotowych i celowych, wydatków na podróże służbowe, dys-
ponowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zasad zaciągania zobowiązań
przez instytucję kultury oraz stosowania kart płatniczych. Istotne obowiązki instytucji kultury wy-
nikają również z przepisów dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości, co przejawia się także
w dokumentacji wewnętrznej przedstawiającej zasady (politykę) rachunkowości, obieg i kontrolę
dowodów księgowych oraz ewidencję i kontrolę druków ścisłego zarachowania.

Zmiany w przepisach określających zadania publiczne wykonywane przez instytucje kultury, spo-
sób realizacji tych zadań i zasady prowadzenia gospodarki finansowej mają wpływ na kształt sys-
temu kontroli zarządczej oraz w konsekwencji na dokumentację tego systemu. Niezależnie od pod-
stawy normatywnej unormowania wewnętrzne mają co do zasady silny związek z systemem kon-
troli zarządczej, definiowanej jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
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i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Główne cele kontroli za-
rządczej koncentrują się na zapewnieniu: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedu-
rami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony
zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczno-
ści przepływu informacji, zarządzania ryzykiem. Standardy kontroli zarządczej (komunikat Nr 23
z 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84) zakładają, że dla systemu kontroli zarządczej istotne znaczenie ma sfor-
malizowanie stosowanych procedur i instytucji. Jeden ze standardów kontroli zarządczej dla jedno-
stek sektora finansów publicznych wskazuje, że procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, do-
kumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne
dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej. Powinna być ona
spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna. Ponadto, co wynika z treści dy-
rektyw, w jednostkach sektora finansów publicznych (instytucjach kultury) powinny istnieć me-
chanizmy kontroli dotyczące m.in. operacji finansowych i gospodarczych, zapewniające:

1) rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych,
2) zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby

przez niego upoważnione,
3) podział kluczowych obowiązków,
4) weryfikację operacji finansowych i gospodarczych przed realizacją i po realizacji.

Należy również określić mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów in-
formatycznych. Z uwagi na powyższe uwarunkowania, związane z systemem kontroli zarządczej,
w publikacji w pierwszej kolejności zaprezentowano wzory dokumentów dotyczących określenia
podstawowych zasad kontroli zarządczej w instytucji kultury, w tym w zakresie zarządzania ryzy-
kiem.

Ważne miejsce w funkcjonowaniu instytucji kultury zajmują zagadnienia związane z prowadze-
niem gospodarki finansowej. Obejmują one przede wszystkim procesy gospodarowania majątkiem.
Tę problematykę uwzględniono w artykułach odnoszących się do dokumentacji wewnętrznej re-
gulującej kwestię klasyfikacji środków trwałych, gospodarowania majątkiem trwałym, prowadze-
nia gospodarki magazynowej, kasowej, inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz powierzenia mie-
nia jednostki na rzecz jej pracowników.

Z uwagi na coraz większe znaczenie oraz stopień złożoności konstrukcji prawnych w tym wyda-
niu publikacji istotnie rozbudowano tematykę podatkową, w szczególności związaną ze statusem
instytucji kultury jako podatników VAT. Przedstawione wzory i ich omówienia odnoszą się do
mechanizmów obliczania prewspółczynnika, współczynnika oraz płatności w formule split pay-
ment. Uwzględniono także zasygnalizowane wcześniej procedury związane ze schematami podat-
kowymi.

Wiele miejsca poświęcono też na omówienie tematyki związanej z procesem pracy. Oprócz zapo-
znania się z podstawowymi unormowaniami, takimi jak regulamin pracy, regulamin oceny pracow-
ników czy procedura naboru na wolne stanowiska, warto zwrócić uwagę na dokumentację rzadziej
omawianą, określającą np. zasady polityki antymobbingowej czy stosowania przepisów dotyczą-
cych minimalnej stawki godzinowej przy umowach-zleceniach.

W niniejszej publikacji wyeksponowano zmiany w unormowaniach wewnętrznych, na które
w ostatnim czasie aktywność prawodawcy miała znaczący wpływ. Zaprezentowano wzory doku-
mentów wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami i komentarzami, które pozwolą lepiej zrozumieć treść
danej regulacji i umieścić ją w odpowiedniej perspektywie normatywnej. Do książki dołączona jest
płyta CD, zawierająca 109 wzorów instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów
uwzględniających aktualny stan prawny.
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