
Szanowni Państwo. 

Kontynuując cykl szkoleń dla Szkół Wyższych Centrum Analizy Wartości 

organizuje 9 – 10 – 11 września 2019 r. seminarium:  

Kompendium wiedzy dla osób zarządzających 

rachunkowością w Uczelniach publicznych. 
Odpowiedzialność wynikająca  

z ustawy o rachunkowości oraz innych aktów prawnych. 

I. Uczelnia publiczna – podstawa prawna i otoczenie prawne: 
1. Funkcjonowanie Uczelni publicznej zgodnie z ustawą Prawo o szkolnic-

twie wyższym i nauce; 

2. Uczelnia publiczna jednostką sektora finansów publicznych; 

3. Publiczna uczelnia jako podmiot rachunkowości; 

4. Uczelnia publiczna podatnikiem podatku VAT oraz podatku CIT. 

II. Podatek dochodowy od osób prawnych a uczelnie publiczne: 
1. Uczelnia podatnikiem podatku CIT; 

2. Przychody podatkowe, w tym z tytułu dotacji; 

3. Koszty uzyskania przychodu; 

4. Wydatki niezaliczane do kosztów podatkowych; 

5. Zwolnienia przedmiotowe związane z działalnością statutową; 

6. Znaczenie dla celów opodatkowania źródła finansowania wydatków; 

7. Opodatkowanie dochodu uczelni i dochód zwolniony; 

8. Podmioty powiązane i dokumentacja cen transferowych; 

9. Podatek od przychodów z budynków; 

10. Podatek u źródła. 

III. Uczelnia publiczna a podatek od towarów i usług: 
1. Uczelnia podatnikiem podatku VAT; 

2. Rodzaje działalności z punktu widzenia podatku VAT (działalność podle-

gająca i niepodlegająca podatkowi VAT); 

3. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku należnego; 

4. Dotacje do projektu i problem ich  ewentualnego opodatkowania 

5. Podatek naliczony i jego odliczanie; 

6. Proporcja i prewspółczynnik – zastosowanie do odliczania podatku VAT; 

7. Metodyka należytej staranności w podatku VAT – wskazówki MF; 

8. Jednolity plik kontrolny (JPK) – narzędzie weryfikacji rozliczeń podatko-

wych w ramach e-kontroli. 

IV. Polityka rachunkowości z uwzględnieniem KSR nr 7 „Polityka ra-

chunkowości, zmiana wielkości szacunkowych i błędy lat ubiegłych”: 
1. Aspekty prawne tworzenia polityki rachunkowości; 

2. Zakres przedmiotowy polityki rachunkowości; 

3. Możliwości zmiany polityki rachunkowości; 

4. Dostosowanie polityki rachunkowości do wymogów programów unijnych 

i wymagań instytucji udzielających dotacji; 

5. Możliwości stosowania rozwiązań uproszczonych; 

6. Znaczenie polityki rachunkowości z punktu widzenia innych przepisów. 

V. Znaczenie dla rachunkowości zmian związanych z reformą systemu 

szkolnictwa, dotyczących w szczególności: 

1. Nowego organu uczelni – Rady uczelni – jej prawa i obowiązki w zakresie 

rachunkowości; 

2. Zmiany źródła finansowania działalności statutowej z dotacji na subwencję; 

3. Zmiany zasad gospodarki przychodami z prowadzenia domów studenckich  

i likwidacji funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów; 

4. Utworzenia funduszu stypendialnego oraz funduszu wsparcia osób niepeł-

nosprawnych. 

VI. Leasing jako forma finansowania składników majątkowych: 

1. Istota umowy leasingowej; 

2. Podział umów leasingowych na leasing finansowy oraz leasing operacyjny 

według przepisów rachunkowych; 

3. Skutki zawarcia umowy leasingu finansowego; 

4. Kryteria podziału umów leasingowych dla celów podatku dochodowego  

oraz podatku VAT; 

5. Dozwolone uproszczenia w zakresie ujmowania umów leasingowych. 

VIII. Obowiązki i odpowiedzialność osób zarządzających rachunkowością wy-

nikająca m.in. z: ustawy o rachunkowości oraz o finansach publicznych. 

Zajęcia poprowadzi biegły rewident: Elżbieta Kida 
Harmonogram zajęć:  

Dzień I  –   9.09.2019 r. zajęcia w godzinach 11.00 - 16.00 

Dzień II – 10.09.2019 r. zajęcia w godzinach   9.00 - 16.00 

Dzień II – 11.09.2019 r. zajęcia w godzinach   9.00 - 13.00 

Uczestnicy otrzymają materiały autorskie oraz zaświadczenie  

o ukończeniu seminarium.  

Zajęcia odbędą się w sali konferencyjnej zespołu hotelowego „Golden T u-

lip-Campanile” w Warszawie ul. Towarowa 2. W hotelu  Campanile istnieje 

możliwość zarezerwowania noclegu 9/10/11.09.2019 r. (doba hotelowa od 

godz. 14.00). Wszystkim uczestnikom zapewniamy obiady a osobom zakwate-

rowanym śniadanie i kolację oraz wieczór w teatrze.  

Koszt szkolenia wynosi 1700 zł netto (2091 zł brutto).  

Dla osoby zakwaterowanej w pokoju dwuosobowym 2300 zł netto (2829 zł 

brutto), a w pokoju jednoosobowego 2520 zł netto (3099,60 brutto).  

Zainteresowanych prosimy o przesłanie na caw@caw.pl lub faksem wy-

pełnionej karty zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto Centrum Analizy 

Wartości Bank Millennium SA nr 29 11602202 0000000026983451 (z dopi-

skiem C/57) przed seminarium. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefo-

niczne pod nr tel. 22 659-63-84 tel/fax 22 823-63-26 w Warszawie.   

      Z poważaniem  Organizatorzy 



.................................dnia............................ 

..................................... CENTRUM ANALIZY WARTOŚCI przy ZO TNOiK 

 pieczęć zakładu 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A 

adres do korespondencji: ul. Wawelska 78 m 3 

02-034 WARSZAWA 

(nasz NIP 526-000-12-52) 
 caw@caw.pl 

KARTA ZGŁOSZENIA
  

udziału w seminarium w dniach 9-10-11 września 2019 r.: 

„Kompendium wiedzy dla osób zarządzających rachunkowością  

w Uczelniach Publicznych. Odpowiedzialność …” 

 
1.  ...........................................................................................   ....................................   .....................  
 imię i nazwisko stanowisko telefon 

 
2.  ...........................................................................................   ....................................   .....................  
 imię i nazwisko stanowisko telefon 

 
3.  ...........................................................................................   ....................................   .....................  
 imię i nazwisko stanowisko telefon 

Nazwa oraz dokładny adres zakładu pracy:  

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................................... 

Niniejszym upoważniamy CAW TNOiK do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu, 

nr NIP .......................................................................  

Przekazujemy na konto Centrum Analizy Wartości ZO TNOiK ul. Siedmiogrodzka 

3A, 01-204 Warszawa, nr 29 11602202 0000000026983451 (w przelewie prosi-

my podać numer C/57) przed seminarium kwotę: 

1700* zł netto (2091 zł brutto)  x …. osób = . . . . . . . . . . . . . (bez zakwaterowania) 

 
2300 zł netto (2829 zł brutto)    x ….. osób = . . . . . . . . . . . . . (pokój dwuosobowy) 

 
2520 zł netto (3099,60 brutto)    x ….. osób = . . . . . . . . . . . . .(pokój jednoosobowy) 

* cena netto (usługa zwolniona z VAT) dotyczy uczestników aktualizujących wiedzę 

zawodową i opłacających szkolenie ze środków publicznych w całości lub w co naj-

mniej 70%, którzy wypełnią i prześlą oświadczenie VAT pobrane z www.caw.pl 

Rezygnacja z udziału w seminarium, w terminie krótszym niż 7 dni lub nieobecność 

zgłoszonego uczestnika nie zwalnia nas od zapłaty w pełnej wysokości. 

 
.............................................. ............................................ 

Główny Księgowy Dyrektor/Prezes 

 

organizuje seminarium 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Warszawa 9 - 10 - 11 września 2019 r. 

 


