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Zarządzenie wewnętrzne nr 24/2021 

Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie z dnia 31 grudnia 2021 r.                 

w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości  

 

           Na podstawie art. 10, art. 13 oraz art. 35b ustawy z 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 217) i zgodnie z art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), z uwzględnieniem 
przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.  
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 342), 
rozporządzeniem Ministra Finansów z 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu 
Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz. 
366), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. 
w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 205, poz. 
1283), rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu 
terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375), zarządzeniem Ministra Rozwoju  
i Finansów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów 
podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie 
poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, 
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych 
niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są 
uprawnione organy podatkowe (j.t. Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 272 z późn. zm.), 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372  
z późn. zm.) oraz w związku z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości zarządzam, co następuje:  

§ 1 

Ustalam i wprowadzam do użytku wewnętrznego zasady (politykę) rachunkowości  
w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie – stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.  
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§ 2 

Przestrzeganie i ścisłe stosowanie zasad (polityki) rachunkowości zapewnia prawidłowe 
funkcjonowanie gospodarki finansowej oraz własną ochronę majątku jednostki.  

§ 3 

Nieprzestrzeganie zasad (polityki) rachunkowości, o których mowa w § 1, stanowi naruszenie 
obowiązków służbowych.  

§ 4 

Zobowiązuję wszystkich pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, właściwych 
merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych, do zapoznania  
się z zasadami (polityką) rachunkowości, o których mowa w § 1 oraz przestrzegania w pełni 
zawartych w nich postanowień.  

§ 5 

Traci moc Zarządzenie wewnętrzne nr 13A/2021 Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków  
w Lublinie z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości, 
instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych  
oraz instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad 
odpowiedzialności za powierzone mienie w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie.                         

§ 6 

Nadzór nad całokształtem wdrożenia zmian w ustaleniach zasad (polityki) rachunkowości 
Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie powierzam Głównemu Księgowemu. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

 


