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Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2022 

Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie  

z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w ustaleniach  

zasad (polityki) rachunkowości  

 

           Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 217), a także 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 Finansów z dnia 
11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (j.t. Dz.U. z 2022 r.  
poz. 144) zarządzam, co następuje:  

§ 1 

 W ustaleniach zasad (polityki) rachunkowości Miejskiego Zespołu Żłobków  
w Lublinie, wprowadzonych Zarządzeniem wewnętrznym nr 24/2021 Dyrektora  
Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie z dnia 31 grudnia 2021 r. wprowadza  
się następujące zmiany: 

1. w załączniku nr 1 – Zasady (polityka) rachunkowości w Miejskim Zespole Żłobków  
w Lublinie: 

a) § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Sprawozdawczość budżetową Zespołu określa rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  
(Dz.U. z 2022 r. poz. 144). Zgodnie z tymi przepisami Zespół sporządza:  
1) Rb-27S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów 

budżetowych Zespołu 
2) Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków 

budżetowych Zespołu 
3) Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz 

gwarancji i poręczeń 
4) Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności”. 

b) w § 6 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 
 
„W kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” sprawozdania Rb-27S 
wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku 
bieżącego – subkonto dochodów powiększone o środki w drodze, które nie wpłynęły 
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na rachunek bieżący – subkonto dochodów do końca okresu sprawozdawczego, 
stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonanych w placówce pocztowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), w biurze usług płatniczych, w instytucji 
płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego i zapłaconych kartą płatniczą 
oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej. 
Środki pieniężne w drodze spływające na rachunek z opóźnieniem należy 
wykazywać w sprawozdaniu według wyciągów bankowych do 5 dnia kolejnego 
okresu sprawozdawczego.” 

 
2. w załączniku nr 2 – Plan kont dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie: 

 
a) zmienia się w „Zasady funkcjonowania kont oraz przyjęte zasady księgowania 

operacji gospodarczych na kontach księgi głównej Miejskiego Zespołu Żłobków  
w Lublinie – część opisowa do Załącznika nr 2 Zasad (polityki) rachunkowości dla 
Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie” I. Konta bilansowe opis do konta 141  
i otrzymuje on brzmienie: 
 
Konto 141 „Środki pieniężne w drodze” 
Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. 
Na stronie Dt ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na 
stronie Ct – zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. 
Przyjmuje się, że środki pieniężne w drodze, które nie wpłynęły na rachunek bieżący 
do końca okresu sprawozdawczego, przekazywane między poszczególnymi 
rachunkami bankowymi, jak również stanowiące wpłaty z tytułu dochodów 
dokonanych w placówce pocztowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji 
płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego i zapłaconych kartą płatniczą 
oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej będą 
ewidencjonowane na bieżąco z wykorzystaniem konta 141. 
Konto 141 może wykazywać saldo Dt, które oznacza stan środków pieniężnych  
w drodze.     

§ 2 

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

§ 3 

Wykonanie zarządzenia zastosować należy po raz pierwszy do sprawozdań 
sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia  
1 stycznia 2022 r.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


