Warsztaty dla bibliotekarzy:

Aspekty organizacyjno-prawne funkcjonowania bibliotek publicznych
(z uwzględnieniem zmian ustawowych)
Termin do wyboru:

20 listopada 2019 r. (środa) w godz. 10.00-15:00
27 listopada 2019 r. (środa) w godz. 10.00-15:00

Miejsce: Sala konferencyjna WiMBP (pokój 326, 3 piętro), Targ Rakowy5/6, Gdańsk
Dla kogo? Spotkanie jest skierowane do osób zarządzających bibliotekami. Celem szkolenia jest
zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi w zakresie funkcjonowania bibliotek i instytucji
kultury, których częścią jest biblioteka oraz odniesienie tych przepisów do praktyki.
PROGRAM SKRÓCONY*
1) tworzenie i zmiany organizacyjne, dotyczące instytucji kultury
2) aspekty reprezentacji i zarządzania instytucją
3) nowe regulacje ustawowe
Prowadzący:
RAFAŁ GOLAT - radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, autor licznych publikacji z zakresu m.in. prawa kultury oraz prawa autorskiego.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w całości pokryty z budżetu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gdańsku.
Konieczna jest wcześniejsza rejestracja na stronie:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU_uDO8HIpzDm6uAnBNCl3YkPl7nS4PHIt6lQ3fJCcmob98A/viewform

* Szczegółowy PROGRAM znajduje się na 2 stronie

PROGRAM SZKOLENIA ASPEKTY ORGANIZACYJNO-PRAWNE FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH (Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN USTAWOWYCH):
1) tworzenie i zmiany organizacyjne, dotyczące instytucji kultury:
a) aspekty rejestrowe - rejestr instytucji kultury: znaczenie wpisu do rejestru, odpisy z
rejestru, rejestr, księgi rejestrowe, akta rejestrowe
b) statut instytucji kultury: nadawanie statutu, zmiany statutu, treść statutu, szczególne
zasady, dotyczące statutów bibliotek,
c) połączenia, podziały, likwidacje instytucji: aspekt czasowy – zamiar (jego ogłoszenie),
aspekt rejestrowy, opinie, zgody, szczególne zasady, dotyczące bibliotek,
d) regulacja dotycząca wspólnej obsługi instytucji.
2) aspekty reprezentacji i zarządzania instytucją:
a) reprezentacja instytucji w obrocie prawnym – pełnomocnictwa,
b) regulamin organizacyjny: tryb nadawania regulaminu, treść regulaminu,
c) aspekty pracownicze: szczególny status dyrektora, pracownicy zarządzający, funkcje
kierownicze, stanowiska pracy, zakresy obowiązków, aspekty płacowe (szczególne zasady
wynagradzania pracowników instytucji kultury, przepisy „kominowe”),
3) nowe regulacje ustawowe:
a) nowelizacje ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
b) ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury – aspekty biblioteczne,
c) ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego,
d) ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
e) zmiany dotyczące opodatkowania twórców i artystów (50% koszty uzyskania przychodów),
f) inne wybrane zmiany ustawowe (dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji
mobilnych, zmiany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

